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Útdráttur 

 

Rannsókn þessi fjallar um pólitísk og efnahagsleg áhrif innviða- og 

fjárfestingaverkefnisins Beltis og brautar (e. Belt and Road Initiative, kínv. 一带一路, 

stytt sem BB) á smáríkin Djíbútí, Eistland, Ungverjaland og Srí Lanka. Rannsóknin var 

unnin með blandaðri aðferðafræði þar sem helstu hagtölur voru skoðaðar ásamt því að 

framkvæmd var eigindleg innihaldsgreining. Rannsóknin sýnir fram á að áhrif á smáríkin 

voru mismunandi og fóru eftir geópólitísku og pólitísku landslagi innanlands, jafnframt 

sem áhrifin fara eftir því hvort smáríkið hafi leitað sér skjóls hjá Kína. Rannsóknin var 

unnin út frá kenningunni um skjól, smáríkjafræði og mótunarhyggju. Efnahagslegu og 

pólitísku áhrifin voru mest í Srí Lanka. Niðurstöður sýna að ekki sé gefið að þátttaka í BB 

auki viðskipti á milli smáríkisins og Kína, enn fremur er ekki gefið að þátttaka í BB hafi 

pólitísk áhrif á utanríkismál smáríkisins. Niðurstöður sýna að kínversk stjórnvöld kaupi sér 

ekki velvild annarra ríkja með fjárfestingum sínum, fremur er það skjól sem skýrir stuðning 

smáríkja gagnvart Kína á alþjóðavettvangi. 
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Formáli 

Síðastliðin ár hefur Kína átt hug minn allan. Kínverskt mál, menning og saga eru mér afar 

hugfólgin. Eftir að hafa hafið nám í alþjóðasamskiptum við Háskóla Íslands hef ég sökkt 

mér í kínversk stjórnmál og virðist forvitni mín í þeim málum engan endi ætla að taka, 

sérstaklega vegna þess hversu hratt þau geta breyst. Við námið kveiknaði enn fremur áhugi 

minn á smáríkjafræði og ákvað ég því að rannsaka áhrif kínverskrar utanríkisstefnu á 

smáríki og ekkert fyrirbæri nær jafn vel yfir kínverska utanríkisstefnu nú til dags og Belti 

og braut. Ég er viss um að kínversk utanríkismál muni hafa enn meiri áhrif á smáríki og 

heiminn allan í nákominni framtíð. 

Verkefni þetta vó 30 einingar (ECTS) og var unnið vormisserið 2019 við nám í 

alþjóðasamskiptum við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Skrifin kröfðust mikillar 

þolinmæði frá mínum nánustu, þá sérstaklega unnusta mínum Emil Dagssyni. Honum vil 

ég þakka fyrir einstaka biðlund. Enn fremur vil ég þakka umsjónarmanni og leiðbeinanda 

þessarar rannsóknar, Dr. Silju Báru Ómarsdóttur, fyrir allan þann tíma sem hún lagði í 

yfirferð, athugasemdir og hvatningu á meðan ferlinu stóð. Að lokum þakka ég móður 

minni, Ragnheiði Thoroddsen, fyrir að vera ávallt viljug til að fara yfir verkefni mín, koma 

með ábendingar og leiðrétta málfar mitt. 
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1 Inngangur 

 

Frá árinu 2013 hefur kínversk utanríkisstefna sérstaklega markast af einu verkefni sem kallast 

„Belti og braut“ (一带一路 1 eða 丝绸之路经济带2 á kínversku og „Belt and Road Initiative“ á 

ensku en hér eftir stytt sem BB). Yfirlýstur tilgangur BB er að auka tengsl, viðskipti og 

fjárfestingar á milli þeirra ríkja sem taka þátt í verkefninu. 3  Með BB vill Kína auka 

„stefnumótun, innviði, viðskipti, fjármálatengsl og tengsl á milli fólks og þar með byggja nýtt 

svið fyrir alþjóðlega samvinnu til þess að skapa nýjan drifkraft fyrir sameiginlega þróun.“4 

Fjárfestingarnar eru í formi innviða svo sem vega, hafna o.s.frv.5 Nú samanstendur BB af eins 

konar vef af hraðbrautum og höfnum í gegnum Asíu, Afríku og Evrópu. Einnig eru fyrirætlanir 

um að koma á „Silkiveg á ís“ í gegnum norðurskautið  

Mynd 1: Myndin sýnir núverandi og áætlaðar leiðir BB. Hluti hefur nú þegar verið byggður en 

annað er enn í vinnslu.6 

                                                      
1 一带一路 þýðir í bókstaflegri merkingu „eitt belti, ein braut“ en í kínversku er „einn“ (kínv. 一) ekki endilega 

notaður í bókstaflegri merkingu um að um sé að ræða eitt belti, heldur er almennt um belti að ræða. Því notast ég 

við þýðinguna „belti og braut.“  

2 Bókstafleg þýðing „丝绸之路经济带“ er „silkivegur-efnahagsbelti“ eða „silkivegs efnahagsbeltið“ 

3  Ríkisráð Alþýðulýðveldisins Kína, “Full Text: Action Plan on the Belt and Road Initiative,” Ríkisráð 

Alþýðulýðveldisins Kína, 2015, 

http://english.gov.cn/archive/publications/2015/03/30/content_281475080249035.htm. 1. gr, 3. málsgr. 

4 (Foreign Language Press/外文出版社, 2018, bls. 122) 

5 Janne Suokas, “New Silk Road Train Link Connects Finland, Nordic Countries with China,” GB Times, 2017, 

https://gbtimes.com/new-silk-road-train-link-connects-finland-nordic-countries-with-china. 5. málsgr. 

6  Goh Sui Noi, “China’s Polar Ambitions Cause Anxiety,” The Straits Times, 2018, 

https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/chinas-polar-ambitions-cause-anxiety. 



14 

sem mun tengja Kína við Evrópu í gegnum norðurskautið sem hluta af BB.7 Í janúar 2018 setti 

Kína svo fram áætlun sína um „Silkileiðina á ís“ (kínv. 冰上丝绸之路) eða Belti og braut í 

gegnum norðurslóðir.8 Mörg ríki eru á varðbergi gagnvart þessari þróun því þau sjá þetta sem 

merki um að Kína ætli sér að verða sterkara heimsveldi.  

Rannsóknarefni þessa verkefnis er áhrif BB á smáríki. Áhrifin sem um ræðir eru bæði 

pólitísk og efnahagsleg áhrif. Smáríkin sem um ræðir eru Eistland, Ungverjaland, Srí Lanka og 

Djíbúti. Framkvæmd verður samanburðar tilviksrannsókn þar sem smáríkin fjögur eru hvert 

tilvik fyrir sig. Smáríkin fjögur voru sérstaklega valin með það í huga að fá sem víðustu 

landfræðilegu dreifni, verandi smáríki sem taka þátt í BB, þ.e. hafa þegar skrifað undir þátttöku 

í BB, jafnframt sem gögn þurftu að vera aðgengileg til þess að geta gert samanburð. 

Tvö smáríkjanna eru í ESB, þ.e. Eistland og Ungverjaland. Vissulega eru þeim ákveðnar 

skorður settar en þau geta þó tekið eigin ákvarðanir, t.d. er varðar þátttöku í BB. Eistland var 

valið vegna landfræðilegrar legu sinnar, verandi Eystrasaltsríki sem mun tengjast BB bæði í 

gegnum Finnland frá Norðurskautinu 9  og verandi auk þess eitt 16+1 10  ríkjanna. Kínversk 

stjórnvöld ætla sér að byggja háhraðalest sem mun tengja BB í gegnum Visegrad-4 löndin.11 

Kínversk stjórnvöld munu enn fremur byggja flugvelli, orkustöðvar og lestir.12 Ungverjaland 

var valið þar sem ákvarðanir Ungverjalands er varða Kína eru afar umdeildar, t.d. opinberar 

yfirlýsingar um stuðning við ákvarðanir kínverskra stjórnvalda. Srí Lanka var valið vegna 

landfræðilegrar legu sinnar sem smáríki í Asíu, auk þess vegna þess að Srí Lanka hefur veitt 

Kína leigurétt á hluta af landssvæði sínu, þ.e. Hambanbota höfnina, í kjölfar þess að geta ekki 

greitt upp lán í tengslum við BB.13 Djíbúti var valið vegna landfræðilegrar legu sinnar sem 

                                                      
7 Noi. Para 19. 

8  Utanríkisráðuneyti Kína, “China’s Arctic Policy,” Utanríkisráðuneyti Kína, 2018, 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/wjzcs/t1529332.shtml. 

9  Martin Breum, “Finland Plans ‘Arctic Corridor’ Linking China to Europe,” EU Observer, 2018, 

https://euobserver.com/nordic/141142. 

10 16+1 löndin svokölluðu vísa til þeirra 16 landa í Evrópu sem hafa skrifað undir þátttöku í BB. „+1“ vísar hér til 

Kína. Fyrir nánari upplýsingar, sjá: Goodman og Perlez, 2018, 26. málsgr. 

11 Visegrad-4 eða V4 ríkin vísa til ríkjanna Póllands, Tékklands, Slóvakíu og Ungverjalands  

12 Peter S. Goodman og Jane Perlez, “Money and Muscle Pave China’s Way to Global Power,” The New York 

Times, 2018, https://www.nytimes.com/interactive/2018/11/25/world/asia/china-world-power.html?auth=login-

smartlock. 25. málsgr 

13 Kai Schultz, “Sri Lanka, Struggling With Debt, Hands a Major Port to China - The New York Times,” The New 

York Times, 2017, https://www.nytimes.com/2017/12/12/world/asia/sri-lanka-china-port.html?module=inline. 



15 

Austur-Afríkuríki, auk þess sem þar er staðsett fyrsta kínverska herstöðin utan Kína. 14 

Markmiðið með valinu á þessum smáríkjum var að fá sem breiðasta sýn á áhrif kínverskrar 

utanríkisstefnu á smáríki, þar sem þessi ríki hafa öll sérstök tengsl við Kína af mismunandi 

ástæðum. Því verður þó að halda til haga að samkvæmt kínverskum stjórnvöldum er öllum 

löndum velkomið að taka þátt og því er enginn „opinber“ listi yfir öll lönd sem taka þátt í BB15 

en Freund og Ruta telja að um 65 ríki taki þátt í BB. 16  Því eru smáríkin fjögur einnig 

landfræðilegt úrtak smáríkja sem taka þátt í BB. Til að staðfesta að smáríkin tækju þátt í BB 

studdist ég við viljayfirlýsingar, opinber skjöl og yfirlýsingar stjórnmálamanna sem 

staðfestingu á að löndin hafi virkilega tekið þátt í BB. 

 Efnið var rannsakað út frá sjónarhorni smáríkjanna, ekki út frá sjónarhorni Kína. Það 

var gert til þess að rýna í ástæður fyrir samstarfinu við Kína, hvers vegna smáríkin taki þátt, 

hvað þau græði eða tapi á því, svo að lokum hver áhrifin voru. Efnið var rannsakað út frá 

mótunarhyggju (e. constructivism), kenningunni um skjól og smáríkjafræði sem kenningarlegur 

bakgrunnur, innihaldsgreiningu var beitt ásamt því að rýna í efnahagstölur til þess að rannsaka 

efnahagslegu áhrifin.  

Rannsóknin er hluti af meistaranámi mínu í alþjóðasamskiptum við Háskóla Íslands. Skylt 

er að skrifa 30 eininga lokaverkefni til að ljúka því námi. Rannsóknarefnið var valið vegna 

sérstaks áhuga míns á utanríkisstefnu Kína. Sjálf hef ég BA gráðu í kínversku, hef búið í 

Shanghai og kenni auk þess kínversku við Konfúsíusarstofnun meðfram námi. Utanríkisstefna 

Kína hefur lengi verið mér hugleikin og eftir að ég kynntist smáríkjafræðinni við Háskóla 

Íslands hefur mig langað til að rannsaka áhrif utanríkisstefnu Kína á smáríki.  

Belti og braut er eitt stærsta innviða- og fjárfestingaverkefni í heimi en áhrif þess eru lítið 

rannsökuð, sér í lagi vegna þess hversu nýtt verkefnið er. Með því að rannsaka utanríkisstefnu 

Kína ásamt BB út frá smáríkjafræðinni bætist við þekking innan fræðinnar um tengsl Kína og 

smáríkja, þar liggur einmitt persónulegur áhugi minn. Þar að auki gæti rannsókn þessi gefið 

öðrum smáríkjum færi á að taka upplýsta ákvörðun um hvort þau sjálf vilji taka þátt í verkefninu. 

Með því að rannsaka hvort smáríkin leiti sér skjóls hjá Kína gæti það rennt stoðum undir þá 

kenningu með því að bæta við tilviksrannsóknum sem notast við kenninguna. Líkt og fjallað 

                                                      
14 Andrew Jacobs og Jane Perlez, “U.S. Wary of Its New Neighbor in Djibouti: A Chinese Naval Base - The New 

York Times,” The New York Times, 2017, https://www.nytimes.com/2017/02/25/world/africa/us-djibouti-

chinese-naval-base.html. 

15 Mauro Boffa, Trade Linkages Between the Belt and Road Economies, 2018, https://doi.org/10.1596/1813-9450-

8423. Bls. 3. 

16 Freund og Ruta, “Belt and Road Initiative.” 1. Málsgr.. 
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verður um í kaflanum um fræðilega umfjöllun, þá er ákveðið tóm innan alþjóðasamskipta er 

varðar áhrif kínverskrar utanríkisstefnu á smáríki. Rannsókn þessi mun vonandi fylla upp í það 

tóm að einhverju leyti. 

Í rannsókn þessari verður kljáðst við eftirfarandi spurningar: 

 

1) Hver eru áhrif Beltis og brautar á smáríkin Eistland, Ungverjaland, Srí Lanka og Djíbútí og 

hvernig lýsa þau áhrif sér?  

2) Hvers vegna taka fyrrnefnd smáríki þátt í Belti og braut? 

3) Er munur á áhrifunum á smáríkin eftir því hversu langt er frá því þau hófu þátttöku sína í 

Belti og braut? 

4) Eru smáríkin fyrrnefndu að leita sér skjóls (e. shelter) hjá Kína? 

5) Hefur viðhorf smáríkisins breyst gagnvart Kína eftir þátttöku í Belti og Braut? 

6) Hvaða lærdóm geta önnur smáríki dregið af reynslu þeirra smáríkja sem rannsökuð voru? 

 

Ritgerðin er byggð upp á þann veg að fyrst er farið í fræðilegan bakgrunn svo sem kenningar 

og fræðilega umræðu. Því næst verður umfjöllun um aðferðafræði rannsóknarinnar og fjallað 

ítarlega um Belti og braut. Næstu fjórir kaflar fjalla um smáríkin og niðurstöður greiningarinnar 

á hverju þeirra fyrir sig. Að lokum verða niðurstöður og umræður kynntar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að ekki er gefið að þátttaka í BB hafi pólitísk áhrif á utanríkismál 

smáríkisins, en það fer algjörlega eftir geópólitísku landslagi og innanríkispólitík landsins. 

Niðurstöður sýna að kínversk stjórnvöld kaupi sér ekki velvild annarra ríkja með fjárfestingum 

sínum, fremur er það skjól sem skýrir stuðning smáríkja gagnvart Kína á alþjóðavettvangi. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

 

Í þessum kafla er farið í fræðilega hluta rannsóknarinnar. Fyrsti hluti þessa kafla verður fræðileg 

umfjöllum um fyrri rannsóknir á BB og smáríkjum. Í hluta 2.1.1. verður skýrt frá kenningunni 

um mótunarhyggju og hvernig hún skiptir máli fyrir rannsóknina. Því næst verður farið dýpra í 

smáríkjafræðina, smáríki verða skilgreind og skýrt frá hvers vegna mikilvægt sé að rannsaka 

smáríki. Í hluta 2.1.3. verður skýrt frá kenningunni um skjól og hvernig hún skiptir rannsóknina 

máli. Að lokum verður kenningarleg umræða þar sem skýrt verður frá hvernig þessar kenningar 

koma saman og eru rannsókninni mikilvægar. 

2.1 Fræðileg umfjöllun 

Rannsókninni er ætlað að afla gagna um áhrif stórveldisins Kína á smáríkin fjögur, Djíbútí, 

Eistland, Ungverjaland og Srí Lanka, þar sem hefur skort upplýsingar á áhrif utanríkisstefnu 

Kína á smáríki. Einnig skortir rannsóknir á pólitísku áhrifunum sem þátttaka í BB hefur á ríki. 

Vissulega eru einhverjar rannsóknir á áhrifum BB á smáríki, svo sem rannsókn Ferraro o.fl. 

sem telja BB þrýsta á smáríki innan Evrópusambandsins að auka samkeppnishæfni sína.17 

Pannett ritar í Wall Street Journal að þátttaka smáríkja í Kyrrahafinu í BB hafi leitt til þess að 

Ástralía og Nýja Sjáland vilji auka samstarf við þau ríki.18 Aðrar rannsóknir sem snúa að BB 

fjalla að mestu um efnahag og geópólitík,19 markaðssetningu20 og upprisu Kína sem stórveldis21 

eða að BB sé einungis friðsæl áætlun.22  

                                                      
17 Simona Ferraro, Pawan Kumar Dutt og Tanel Kerikmäe, “Using Patent Development, Education Policy and 

Research and Development Expenditure Policy to Increase Technological Competitiveness of Small European 

Union Member States,” Croatian International Relations Review 23, no. 78 (2017): 97–126, 

https://doi.org/10.1515/cirr-2017-0009. 

18 Rachel Pannett, “U . S . Allies Vie With China to Make Pacific Island Friends ; Australia and New Zealand 

Boost Cooperation with Small States Being Wooed by Beijing’s Belt and Road Initiative,” Wall Street Journal, 

2018. 

19 Yong Wang, “Offensive for Defensive: The Belt and Road Initiative and China’s New Grand Strategy,” Pacific 

Review 29, no. 3 (2016): 455–63; Chen Wei o.fl., “Foundation: National Social Science Foundation of China, 

No.17VDL008; The Project of Bureau of International Coop-Eration of the Chinese Academy of Sciences, 

No.131A11KYSB20170014; National Natural Science Founda-Tion of China” 28, no. 9 (2018): 1233–48, 

https://doi.org/10.1007/s11442-018-1522-9; Alicia Garcia Herrero and Jianwei Xu, “China’s Belt and Road 

Initiative: Can Europe Expect Trade Gains?,” China and World Economy 25, no. 6 (2017): 84–99, 

https://doi.org/10.1111/cwe.12222. 

20 Merriden Varrall, “Belt and Road: China’s Biggest Brand,” The Interpreter/Lowy Institute, sótt 9. janúar 2019, 

https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/belt-road-china-biggest-brand. 

21 Wang, “Offensive for Defensive: The Belt and Road Initiative and China’s New Grand Strategy.” 

22 Žarko Koboević, Željko Kurtela og Srđan Vujičić, “Pomorski Put Svile i Kineska Inicijativa „pojas i Put“,” 

Naše More 65, no. 2 (2018): 113–22, https://doi.org/10.17818/NM/2018/2.7. 
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Vegna þess hversu nýtt efni þessarar rannsóknar er hafa engar samanburðarrannsóknir um 

áhrif BB á smáríki verið birtar. Því er mikilvægt að rannsókn sem þessi verði gerð, til þess að 

koma til móts við það fræðilega tóm. Við rannsókn þessa mun ég fyrst og fremst notast við 

kenninguna um mótunarhyggju, en einnig mun ég styðjast við smáríkjafræðina, sérstaklega 

þegar kemur að því að skilgreina smáríki og hvers vegna það sé mikilvægt að skoða smáríki 

sérstaklega. 

2.1.1 Mótunarhyggja 

Mótunarhyggjan hóf göngu sína á níunda áratug síðustu aldar, eftir að öðrum viðteknum 

hugmyndum alþjóðasamskipta hafði yfirsést að spá fyrir um lok Kalda stríðsins. 23 

Mótunarhyggjumenn, þ.e. þeir sem aðhyllast mótunarhyggju, leggja áherslu á félagslega þáttinn 

í alþjóðasamskiptum, en ekki einungis hernaðarmátt, ásamt því að trúa á möguleikann til 

breytinga.24 Samkvæmt mótunarhyggjunni eru alþjóðasamskipti félagslega mótuð (e. social 

construction). 25  Fylgjendur mótunarhyggjunnar hafna ekki þeim staðhæfingum 

raunhyggjumanna (e. realists) og frjálslyndisstefnumanna (e. liberalists) að alþjóðakerfið sé 

stjórnlaust (e. anarchic). 26  Hins vegar telja mótunarhyggjumenn félagslega mótun vera 

ástæðuna fyrir stjórnleysinu. 27  Wendt lýsti því eflaust best með sinni frægu setningu að 

„stjórnleysi er það sem ríki ákveða að það sé.“ 28  Þar með lýsti einmitt Wendt kjarna 

mótunarhyggjunnar, að alþjóðakerfið, stjórnmál og utanríkisstefnur ríkja eru mótanlegar og þar  

af leiðandi breytilegar. Hugmyndir ríkja um önnur ríki og sjálft sig eru einnig félagslega 

mótaðar. Þar sem stjórnleysi er mótað, getur stjórnleysi þýtt mismunandi hluti fyrir mismunandi 

gerendur byggða á þeirra skilningi og gjörðum. 29  Mótunarhyggjumenn telja einmitt að 

alþjóðasamskipti séu mótuð af mönnum en ríki og aðrir gerendur séu ekki einfaldlega rökréttir 

einstaklingar, heldur hafa þau samskipti í heimi sem sé félagslega mótaður.30 

                                                      
23 Karen Marie Fierke, “Constructivism,” in International Relations Theories: Discipline and Diversity, ritstj. Tim 

Dunne, Milja Kurki, and Steve Smith, 4. útgáfa. (Oxford: Oxford University Press, 2015), 161–78. Bls. 162. 

24 Fierke. Bls. 162. 

25 Fierke. Bls. 162. 

26 Hér er ekki átt við stjórnleysi í því samhengi að um óstöðugleika eða óreiðu sé um að ræða, heldur að því leiti 

að það sé „skortur á pólitísku yfirvaldi“ (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 2012, bls. 24; Wendt, 

1992, bls. 392) auk þess sem að ekki sé eitt sameiginlegt öryggi allra ríkja (Wendt, 1992, bls. 392). 

27  Alexander Wendt, “Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics,” 

International Organization 46, no. 2 (1992). 

28 Wendt. Bls. 395. Upprunalega „Anarchy is what states make of it“ 

29 Ted Hopf, “The Promise of Constructivism in International Relations Theory,” International Security 23, no. 1 

(1998): 171, https://doi.org/10.2307/2539267. Bls. 174. 

30 Fierke, “Constructivism.” Bls. 163. 
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Wendt undirstrikar það hvernig hugmyndir okkar um önnur ríki eru mótanlegar með því 

að taka dæmi um að hermáttur Bandaríkjanna hefur aðra merkingu fyrir Kanada en Kúbu, líkt 

og bresk eða sovésk flugskeyti höfðu mismunandi merkingu fyrir Bandaríkin. 31  Slíkar 

hugmyndir eru rótgrónar í hugmyndum ríkja um sjálfið og aðra.32 Wendt telur einmitt að aðilar 

öðlist sjálfsmynd undir slíkum sameiginlegum hugmyndum og þar með eru sjálfsmyndir í eðli 

sínu tengdar samskiptum við aðra. Þannig hafi ríki einnig sjálfsmynd sem sé í eðli sínu félagsleg 

og byggð á hugmyndum ríkisins um sjálft sig og aðra. Einnig telur hann að hagsmunir ríkja séu 

ekki fastar stærðir heldur breytist hagsmunir eftir aðstæðum.33 Samkvæmt mótunarhyggjunni 

þróa einmitt gerendur (e. actors) samskipti sín við aðra í gegnum venjur og hefðir.34 Stofnanir, 

bandalög og ríki eru einnig félagslega mótuð þar sem þau eru félagsleg fyrirbæri sem hafa 

ákveðið menningar-, stjórnmála- og sögulegt form vegna mannlegra samskipta.35  Þar sem 

mótunarhyggja leggur áherslu á félagslega þáttinn í alþjóðasamskiptum er mikil áhersla innan 

hennar á gildi (e. norm), tungumál og reglur.36 Þannig getur kenningin um mótunarhyggju nýst 

við rannsókn þessa til þess að rannsaka hugmyndir og sjálfsmyndir ríkjanna og hvort að 

smáríkin verði „vinveittari“ Kína eftir þátttöku í BB. 

 Hopf telur að sjálfsmynd hafi sérstakt hlutverk, þ.e. að „segja þér og öðrum hver þú ert 

og segja þér hverjir aðrir séu“ og sú sjálfsmynd vísar þar með til hagsmuna þinna og annarra.37 

Samkvæmt mótunarhyggjunni eru sjálfsmyndir, sjálfið og ríki sem breytur sem fara eftir 

„sögu-, menningar-, stjórnmála- og samfélagslegu samhengi“ og þar með móta sjálfsmyndir 

ríkja hagsmuni þeirra.38 Það gefur til kynna að stórríki gæti í krafti sjálfsmyndar sinnar haft 

annarra hagsmuna að gæta en smáríki. Því er mótunarhyggja hentug kenning til þess að svara 

rannsóknarspurningunum, þar sem hún leggur áherslur á hugmyndir, t.d. smáríki og stórríki, og 

hvaða áhrif slíkar hugmyndir hafa á stjórnmál. Auk þess gæti mótunarhyggjan varpað ljósi á 

hvernig smáríkin líta á Kína, t.d. sem vin, keppinaut eða andstæðing. 

 Fierke telur að hvorki ríki né einstaklingar geti verið aðskilin frá forskriftarmerkingunni 

(e. normative meaning) sem mótar þau og möguleika þeirra. Hún tekur dæmi um hugmyndina 

um fullveldi sem hún segir vera félagslega flokkun þar sem aðrir gerendur, t.d. önnur ríki, þurfi 

                                                      
31 Wendt, “Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics.” 

32 Upprunalega „self and other“ 

33 Wendt, “Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics.” Bls. 397-398. 

34 Hopf, “The Promise of Constructivism in International Relations Theory.” Bls. 173. 

35 Fierke, “Constructivism.” Bls. 163. 

36 Fierke. Bls. 163. 

37 Hopf, “The Promise of Constructivism in International Relations Theory.” Bls. 174-175. 

38 Hopf. Bls. 176. 
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fyrst að viðurkenna fullveldi þess ríkis sem um er rætt og svo þurfa önnur ríki að hafa 

sameiginlegan skilning (e. shared understanding) á því hvað fullveldi sé.39 Sem dæmi þá getur 

ríki ekki verið fullvalda nema önnur ríki viðurkenni að það sé það. Ríki er ekki fullvalda nema 

önnur ríki viðurkenni fullveldi þess og því sést að hugmyndir móta möguleikann til gjörða. 

Fierke bendir á að samkvæmt mótunarhyggjunni geti ríki þróað og mótað samskipti sín yfir 

tíma. Hún tekur dæmi um að Bandaríkin og Bretland hafi þróast í þá átt að vera vinveittar 

þjóðir,40 því sé ekki hægt að líta á samskipti ríkja sem óbreytilegan fasta. 

Mótunarhyggja hentar vel við rannsókn þessa þar sem hún einblínir á hvernig hugmyndir 

ríkja um sjálft sig og aðra mótast eftir gjörðum, sögu og samfélagslegu samhengi. Einnig lýsir 

mótunarhyggjan því að sjálfsmyndir ríkja og hugmyndir um ríki séu mótanlegar. Þess vegna 

gætu hugmyndir smáríkjanna fjögurra um Kína breyst vegna þátttöku í BB. Hugmyndir 

smáríkjanna um þau sjálf sem smáríki gætu einnig mótað hegðun þeirra og samskipti við Kína. 

Því er mikilvægt að grafa dýpra í hugtakið „smáríki“ sem er nokkuð sem smáríkjafræðin getur 

útskýrt og verður umfjöllun varðandi það í næsta hluta. 

2.1.2 Smáríkjafræði 

Skipting ríkja í smá-, mið- og stórríki á rætur sínar að rekja til Vínarsáttmálans árið 1815.41 

Smáríkjafræðin sem fræðigrein stöðvaðist hins vegar að miklu leyti þegar Peter Baehr hélt því 

fram árið 1975 að ekki væri nytsamlegt að rannsaka smæð til þess að skilja alþjóðastjórnmál. 

Það breyttist þó á tíunda áratug síðustu aldar með mótunarhyggjunni sem lagði áherslu á venjur, 

sjálfsmyndir og hugmyndir.42 Líkt og Neumann og Gstöhl benda á, hafa alþjóðasamskipti engu 

að síður lengi einblínt á stórríki og vald þeirra, þrátt fyrir að af 193 meðlimum Sameinu 

þjóðanna séu flest ríki smáríki, því séu smáríki of mikilvæg og of mörg til þess að hunsa.43 

Höfundarnir benda á að smáríkjafræðin sé fremur ný fræðigrein og því mörg tækifæri til frekari 

rannsókna.44 Þau eru enn fremur mótfallin þeirri viðteknu hugmynd í alþjóðasamskiptum að 

voldug ríki muni nýta sér vald sitt og séu þar af leiðandi þau ríki sem einungis sé vert að skoða.45 

                                                      
39 Fierke, “Constructivism.” Bls. 164. 

40 Fierke. Bls. 165. 

41 Iver B. Neumann og Benjamin de Carvalho, Small States and Status Seeking: Norway’s Quest for Higher 

Standing, ritstj. De Carvalho og Iver B. Neumann (New York: Routledge, 2015). Bls. 7. 

42 Neumann og de Carvalho. Bls. 8-9. 

43 Iver B. Neumann og Sieglinde Gstöhl, “Introduction: Lilliputians in Gulliver’s World?,” in Small States in 

International Relations, ritstj. Christine Ingebritsen, Iver B. Neumann, og Sieglinde Gstöhl (Reykjavík: University 

of Washington Press, and University of Iceland Press, 2006). Bls. 3. 

44 Neumann og Gstöhl. Bls. 16. 

45 Neumann og Gstöhl. Bls. 3. 
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Auk þess bætir smáríkjafræðin við þekkingu þar sem hún býður upp á ný gögn sem geta varpað 

nýju ljósi á alþjóðasamskipti.46 Þar með getur rannsókn þessi bætt við slíkum fræðilegum 

gögnum sem getur styrkt alþjóðasamskipti í heild sinni. Neumann og Gstöhl telja að þrátt fyrir 

að öll ríki séu jöfn fyrir lögum séu þau ójöfn stjórnmálalega séð vegna misjafns valds þeirra.47 

 Neumann og Gstöhl benda á að smáríki séu skilgreind út frá því hvað þau eru ekki, 

nefnilega hvorki miðríki né stórríki, stærð sé auk þess hlutfallslegt hugtak, því allt fari eftir því 

hvað sé verið að miða við.48 Baldur Þórhallsson bendir á að vanalega er stærð ríkja flokkuð eftir 

stærðum sem eru mælanlegar, t.d. mannfjölda, efnahagsstærð, styrk hers ríkisins eða landsvæði. 

Þar að auki sé hægt að mæla stærð eftir því hvernig innlendir jafnt sem erlendir gerendur líti á 

getu (e. capabilities) ríkisins. Baldur tekur þá fram að því séu margar mismunandi leiðir til þess 

að skilgreina smáríki, sérstaklega vegna þess að hugmyndir okkar um stærð breytist eftir hvenær 

í sögunni við séum að mæla stærð og stærð sé því að vissu leyti afstæð.49  

Baldur Þórhallsson bendir einnig á að stærð sé mjög huglægt hugtak og nauðsynlegt sé að 

meta stærð ríkis frá mörgum mismunandi þáttum. Ríki getur verið smátt en haft stóran her, stórt 

en haft lítinn mátt innanlands og svo mætti áfram telja. Hann bendir einnig á að möguleikinn til 

gjörða (e. action capacity) og varnarleysi (e. vulnerability) ríkjanna, bæði innan frá og utan, 

séu undirstaða þess að skilgreina stærð ríkja.50 Líkt og Archer og Nugent benda á, er ekki ein 

rétt skilgreining á hvað teljist sem smáríki.51 Til dæmis er ekki hægt að segja að ríki sem sé 

smátt landfræðilega sé endilega smáríki, sem dæmi ef íbúafjöldi sé hár.52  

Til þess að skilgreina smáríki þurfum við fyrst að skilgreina stærð. Samkvæmt Baldri 

Þórhallssyni hægt að skilgreina stærð út frá sex þáttum:  

 

1) föst stærð (e. fixed size) (mannfjöldi og landssvæði); 

2) fullveldisstærð (e. sovereignty size) (hvort ríki geti viðhaldið virku fullveldi á landssvæði 

sínu; hæfni þess að viðhalda lágmarks ríkismannvirkjum og viðveru á alþjóðavísu); 

                                                      
46 Neumann og Gstöhl. Bls. 4. 

47 Neumann og Gstöhl. Bls. 5. 

48 Neumann og Gstöhl. Bls. 5. 

49 Baldur Thorhallsson, “Introduction,” in Small States and Shelter Theory: Iceland’s External Affairs, ed. Baldur 

Thorhallsson, 1. útgáfa. (New York: Routledge, 2018). Bls. 1-2. Vísar í Archer og Nugent 2002.  

50 Baldur Þórhallsson, “The Size of States in the European Union: Theoretical and Conceptual Perspectives,” The 

Journal of European Integration 28, no. 1 (2006): 7–31. Bls. 8. 

51 Clive Archer og Neill Nugent, “Introduction: Small States and the European Union.,” in Current Politics and 

Economics of Europe, 11(1) (Nova Science Publishers, Inc., 2002), 1–10. Bls. 4. 

52 Archer og Nugent. Bls. 5. 
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3) stjórnmálastærð (e. political size) (hernaðar- og stjórnunarhæfni og stig innlendrar 

samheldni (e. cohesion) auk þess hversu vel ríkið viðheldur sameinaðri framlínu út á við (e. 

external united front); 

4) efnahagsstærð (landsframleiðsla, markaðsstærð og þróunarvelgengni); 

5) Skynjunar stærð (e. perceptual size) (hvernig innlendir- og erlendir gerendur líta á ríkið); 

6) Valin stærð (e. preference size) (metnaðarmál og forgangsröðun elítunnar við völd og 

hugmyndir hennar um alþjóðakerfið).53 

Baldur Þórhallsson bendir á að smáríki séu afar mismunandi. Hann telur að þrátt fyrir mismun 

á milli smáríkjanna hafi þau öll innbyggð vandamál sem tengist stærð þeirra, t.d. smáum 

innlendum markaði, smárri opinberri stjórnsýslu og takmarkaðri varnargetu.54 Baldur bendir 

enn fremur á að smáríki séu háðari utanríkisviðskiptum en önnur ríki vegna smæðar innlendra 

markaða þeirra, jafnframt sem þau hafi minni getu til þess að verja sig en stærri ríki. 55 

Samkvæmt Baldri er skortur á getu (e. lack of capabilities) það sem skilur smáríki frá öðrum 

ríkjum, þá sé um að ræða stjórnmála-, efnahags- og félagslegt varnarleysi (e. vulnerability).56 

Neumann og Gstöhl leggja áherslu á að ekki skuli rugla saman smáríkjum og veikum 

ríkjum57 og að ekki sé hentugt að rannsaka einungis mátt (e. capabilities) smáríkja.58 Það sé 

vegna þess að máttur er í alþjóðasamskiptum oft tengdur við hernaðarmátt.59 Ingebritsen tekur 

undir þá hugmynd þar sem hún nefnir að möguleikinn til að beita ofbeldi sé ekki það eina sem 

stjórni alþjóðastjórnmálum,60 smáríki séu ekki einungis peð.61  Fellur þetta að hugmyndum 

mótunarhyggjumanna um sjálfsmyndir, venjur og hugmyndir um sjálfið og hina. Neumann og 

Gstöhl taka undir hugmynd mótunarhyggjumanna og segja smáríki ekki vera einungis smærri 
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útgáfu af stórríkjum heldur hafi önnur markmið og stefnur62 auk þess sem þeir telja að smáríki 

og stórríki skilgreini hvort annað, þ.e. að ef ekki væru til nein smáríki væru ekki til nein 

stórríki.63 Það fellur einnig undir hugmyndir mótunarhyggjumanna um mótaðar sjálfsmyndir. 

Af því sést að mótunarhyggjan og smáríkjafræðin hafa sameiginlegan grundvöll, því tel ég að 

þær vinni vel saman til þess að skilja rannsóknarefnið betur. 

Smed og Wivel velja ekki á milli raunhyggju eða mótunarhyggju heldur einblína á samspil 

þess að stunda hagsmunapot (e. lobbying), gildisnýsköpun (e. norm entrepreneurship) og 

miðlunar.64 Einnig benda þeir á að smáríkjafræðin hafi almennt einblínt á hversu smáríki séu 

undir öðrum ríkjum komin.65 Þeir telja hins vegar að smáríki geti haft áhrif með því að taka sér 

hlutverk sem eins konar sáttasemjari í samningaviðræðum. 66  Þar að auki geti smáríki öðlast 

upplýsingar sem annars væru þeim óaðgengilegar og gætu þannig bætt samskipti við aðra 

gerendur. Þar með gætu smáríkin mögulega haft áhrif á önnur ríki.67 Þar að auki geti smáríki 

tekið sér hlutverk þrýstihóps (e. lobbyist) til þess að á í þágu ákveðinna málefna. Til þess að 

svo verði er samkvæmt höfundunum mikilvægt að smáríki séu vel vakandi í alþjóðastofnunum. 

Að lokum geti smáríki tekið sér hlutverk þess sem stundar gildisnýsköpun sem beri kennsl á 

ákjósanlega hegðun ríkja.68  

Baldur Þórhallsson, Sverrir Steinsson og Þorsteinn Kristinsson benda á að þrátt fyrir auknar 

rannsóknir á smáríkjum einblíni þær rannsóknir ekki nógu breitt á smáríki almennt heldur 

fremur á stök tilvik eða ákveðin svæði. Því vanti alþjóðasamskiptin ramma til þess að geta 

útskýrt hegðun smáríkja.69  Þeir nefna enn fremur að ríki sem ná ekki upp yfir ákveðinn 

þröskuld, t.d. er varðar mannfjölda, efnahag, her eða landsvæði, eru vanalega talin smáríki. 

Hvað varðar mannfjölda er þröskuldurinn vanalega frá einni upp í þrjátíu milljónir manna.70 
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Það er einmitt vegna þess hversu afstætt hugtakið um stærð sé. Til dæmis nefna höfundarnir að 

ríki sem almennt væru talin stór geti haft sömu veikleika og smáríki ef þau eru umkringd öðrum 

sterkari ríkjum.71 Höfundarnir telja það þó einföldun að telja að samskipti stórra og smárra ríkja 

byggist á hagnýtingu (e. exploitation), því samskipti þeirra geti einnig verið byggð á 

sameiginlegum hagsmunum.72 Heldur sé ekki um að ræða einfalda fórnfýsi (e. altruism) af hálfu 

stærra ríkisins.73 

Wivel, Bailes og Archer benda á að smáríki sem eru þróunarríki hafi vanalega meiri 

fólksfjölda en í þróuðum ríkjum.74 Þau benda á að varðandi mannfjölda geti verið gott að flokka 

smáríki í þróuðum ríkjum frá ríkjum með 10-15 milljónir manna, en 20-30 milljónir í 

þróunarríkjum75 sem á t.d. vel við um Srí Lanka. Þau benda enn fremur á að í stað þess að 

einblína á sameiginlega hegðun eða einkenni smáríkja geti verið betra að líta á flokkunina í 

smáríki sem „áherslu tæki“ (e. focusing device) til þess að „beina athygli að einkennum 

öryggisvanda og vanda í utanríkisstefnum veikari gerandans í sambandi með ójafnvægi.“76 Því 

skilgreina þau smáríki sem „veikari hlutann (e. weaker part) í mishverfu sambandi sem getur 

ekki breytt eðli eða virkni sambandsins á eigin spýtur.“77 

Af umfjöllun þessari er ljóst að smáríki séu verðug til þess að rannsaka. Einnig er ljóst að 

fræðimenn greinir á um hvernig eigi að skilgreina smáríki og ekki séu smáríki það sama og veik 
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ríki. Baldur Þórhallsson flokkar ríki í smáríki eftir mælanlegum stærðum (t.d. landsvæði eða 

mannfjölda) en einnig huglægum stærðum (t.d. geta ríkisins og varnarleysi). Neumann og 

Gstöhl telja að smáríki hafi önnur markmið og stefnur en stórríki sem fellur undir hugmyndir 

mótunarhyggjumanna. Til þess að skilja smáríki betur er mikilvægt að skilja kenninguna um 

skjól en umfjöllun um hana fylgir hér á eftir. 

2.1.3 Skjól 

Samkvæmt Bailes, Thayer og Baldri Þórhallssyni er skjól leið sem smáríki nýta sér til þess að 

draga úr eðlislegu varnarleysi sem þau hafa, einmitt vegna smæðar sinnar. Skjólið er jafnframt 

„sérstakt form sambands við stór- eða svæðisbundið ríki eða alþjóðastofnun þar sem smáríkið 

gefur upp stjórn sína á stjórnmálaákvörðunum í ákveðnum málaflokkum“ í skiptum fyrir 

skjólið.78  

Það getur hjálpað smáríkjum að virka meinlaus (e. unthreatening) jafnframt sem að það 

hjálpar smáríkjum að hagsmunir þeirra falli vel að hagsmunum stórríkja.79 Baldur Þórhallsson, 

Sverrir Steinsson og Þorsteinn Kristinsson telja einmitt að stórríki leyfi oft smærri ríkjum að 

græða hlutfallslega meira á samvinnu, einfaldlega vegna smæðar þeirra þar sem stórríkið líti 

ekki svo á að smáríkið verði ógn í framtíðinni. Því leitast smáríki eftir auknum samskiptum við 

stærri ríki og stofnanir. Í staðinn séu smáríkin tilbúin að gefa upp hluta af sjálfsstjórn sinni.80 

Baldur Þórhallsson og Sverrir Steinsson telja að vegna smæðar sinnar hagi smáríki sér öðruvísi 

en önnur ríki. Til að stemma stigu við varnarleysi sínu leitist smáríki eftir skjóli frá stærri ríkjum 

og/eða alþjóðastofnunum.81 Samkvæmt kenningunni um skjól þurfa smáríki á utanaðkomandi 

skjóli að halda til þess að þrífast og lifa af. Smáríki þurfa á efnahags-, stjórnmála- og félagslegu 

skjóli að halda sem þau geta fengið frá stærra ríki eða alþjóðastofnunum. 82  Samkvæmt 

kenningunni um skjól getur stjórnmálalegt skjól verið hernaðarlegt eða diplómatískst, auk 

stuðnings innan alþjóðastofnana. Efnahagslegt skjól getur verið í formi beinnar 

efnahagsaðstoðar, hagstæðra lána, sameiginlegs markaðar, myntbandalags eða í formi hagstæðs 
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markaðsaðgangs. Líkt og með stjórnmálalegt skjól getur skjólið komið frá stærra ríki eða 

alþjóðastofnun.83  

Baldur, Sverrir og Þorsteinn telja að smáríki leiti sér skjóls til þess að minnka innbyggða 

veikleika sem fylgir smæð þeirra. Smáríki sækist eftir að standast utanaðkomandi valdbeitingu 

eða einangrun, því séu smáríki viljugri en stórríki að gefa upp hluta sjálfstæðis þeirra.84 Skjól 

getur einmitt haft ákveðinn kostnað eða breytingu í för með sér því skjólið getur orðið til þess 

að smáríkið verði fyrir miklum stjórnmála-, efnahags- og samfélagsbreytingum innanlands.85  

Smáríki þurfi á stjórnmálalegu skjóli að halda vegna fámennis, vegna þess hve 

hernaðarlega veik þau séu, ásamt því að stjórnsýsluleg geta þeirra sé takmörkuð. Því leitast 

smáríki eftir stjórnmálalegu skjóli í formi díplómasíu, hernaðar- og stjórnsýslulegrar aðstoðar. 

Enn fremur getur stjórnmálalegt skjól verið „í formi hagstæðra gilda og reglna í alþjóðakerfinu 

sem hjálpa til að móta hegðun stórríkja og setja viðmið við hvaða samskipti séu samþykkt á 

milli ríkja af mismunandi stærðum.“86 Hafi smáríki stjórnmálalegt skjól getur það verndað 

smáríkið gagnvart valdbeitingu og minnkar valdaójafnvægið á milli ríkja af mismunandi 

stærð.87 

Smáríki þurfi á efnahagslegu skjóli að halda vegna smæðar innlendra markaða þeirra, 

ásamt því hversu mjög smáríki reiða sig á inn- og útflutning á þjónustu og vörum. Þar sem 

smáríki reiða sig mjög mikið á verslun við önnur ríki eru þau viðkvæm fyrir 

viðskiptatakmörkunum og breytingu á verðum, á meðan stórríki hafa stærri innlenda markaði 

og meiri fjölbreytni í framleiðslu og þjónustu. 88 Smáríki þurfi á félagslegu skjóli að halda vegna 

þess að að þau eiga annars á hættu að einangrast, ekki einungis félagslega, heldur einnig 

menningar- og menntunarlega séð. Smáríki hafa minni íbúafjölda og þar með færri listamenn, 

kaupsýslumenn, frumkvöðla og leiðtoga. Smáríki geta barist á móti því með því að auka 

samskipti við önnur samfélög.89 Einangrun getur orðið til þess að smáríki hafi ekki aðgang að 
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nýrri tækni, nýsköpun, menningu eða hugmyndafræði sem getur leitt til félagslegrar 

stöðnunar.90 Baldur og Sverrir lýsa því hvers vegna smáríki leitist eftir skjóli á þennan hátt: 

Í stuttu máli sagt leiðir varnarleysi smáríkja þau til þess að leitast eftir skjóli: smáríki 

gera sig undirgefin eða gerast bandamenn stærri ríkja, gerast meðlimir í 

alþjóðastofnunum og efla gildi og reglur sem stuðla að öryggi og velmegun 

smáríkja. Til þess að öðlast hernaðarlegan og diplómatískan stuðning; sterk 

viðskiptabönd, efnahagslegan samruna og efnahagsaðstoð; hugmyndafræðileg 

samskipti og viðurkenningu á stöðu, eru smáríki viljug að gefa eftir meira af 

sjálfstæði sínu og bera meiri kostnað en stórríki í skiptum fyrir svipaðan ávinning.91 

Skjólsveitendur (e. shelter providers) geta þó misnotað ósjálfstæði (e. dependence) 

smáríkisins. 92  Náin samskipti smáríkis við stærra ríki getur enn fremur leitt til „félags-, 

menningar- og hugmyndafræðilegra óþæginda þar sem hugmyndir og menning frá stærra ríkinu 

flæðir inn til þess smærra“93 og því kjósi smáríki sér skjól frá stofnunum eða ríkjum þar sem 

menningar- og hugmyndafræðilegur munur sé minni.94 Í skiptum fyrir skjólið geti smáríkið 

neyðst til þess að láta eftir stjórn stjórnmálalegrar ákvarðanatöku á ákveðnum sviðum. 95 Því 

sést að ákveðinn kostnaður getur fylgt skjólinu, en Baldur og Sverrir telja að kostnaðurinn geti 

aldrei orðið hærri en kostirnir sem fylgi skjólinu sjálfu. 96 

 Af umræðu þessari sést að smáríki nýta sér skjól frá stórríkjum eða alþjóðastofnunum 

til þess að draga úr eðlislægu varnarleysi sínu, það er smáríkjum nauðsynlegt til þess að lifa af 

og þrífast. Skjólið er efnahags-, stjórnmála- og samfélagslegt skjól. Ákveðinn kostnaður fylgir 

skjólinu, þ.e. smáríkið getur þurft að gefa upp stjórn sína í ákveðnum stjórnmálaákvörðunum. 

Einnig geta stjórnmála- efnahags- og/eða samfélagslegar breytingar átt sér stað í ríkinu vegna 

skjólsins. 
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2.1.4 Fræðileg umræða 

Baldur, Sverrir og Þorsteinn telja að mótunarhyggja falli að kenningunni um skjól á þrjá vegu. 

Fyrst nefna höfundarnir hugmyndir ríkja um sína eigin stærð ákvarði hvort ríki telji sig þurfa á 

vernd að halda, í öðru lagi sé það sameiginlegt með kenningunni um skjól og mótunarhyggju 

að gildi (e. norm) hafi áhrif á hegðun ríkja og í þriðja lagi geti ríki fengið skjól í formi gilda og 

hugmynda sem það getur ekki þróað eitt á báti.97 Höfundarnir taka þó sérstaklega fram að 

kenningin um skjól leggi meiri áherslu á efnislegt vald (e. material power) heldur en 

mótunarhyggja og að samkvæmt kenningunni um skjól taki þeir ekki undir þá hugmynd að 

undirliggjandi formgerðir séu breytilegar, eins og sumir fylgjendur mótunarhyggju halda fram. 

Enn fremur sem gallar smæðar smáríkja fremur kyrrstæðir (e. static) sem „neyði smáríki til þess 

að leitast eftir skjóli.“98 Þó hafnar kenningin um skjól hugmyndum raunhyggjumanna um að 

rökfræði stórríkja sé sú sama og stjórni hegðun smáríkja, heldur hagi smáríki sér á annan hátt 

en stórríki.99 Kenningin um skjól hafnar enn fremur hugmyndum raunhyggjumanna að öryggi 

(e. security) sé helsta áhyggjuefni smáríkja, heldur sækjast smáríki, samkvæmt kenningunni, 

einnig eftir félags-, efnahags- og stjórnmálalegu skjóli til þess að þrífast og dafna.100 

 Engu að síður virka mótunarhyggja, smáríkjafræði og kenningin um skjól vel saman. 

Mótunarhyggjan skýrir frá breytilegum hugmyndum ríkja um sjálft sig og aðra, þ.e. hugmyndir 

smáríkjanna um Kína geta breyst. Það fer vel með kenningunni um skjól þar sem skjólið getur 

haft stjórnmála-, samfélags- og/eða efnahagslegar breytingar í smáríkjunum innaanlands í 

skiptum við skjólið. Smáríkjafræðin bendir á hvernig smáríki hafi annarra hagsmuna að gæta 

heldur en stórríki sem fellur að mótunarhyggjunni um breytilega hagsmuni í tengslum við 

sjálfsmyndir ríkja. Samkvæmt smáríkjafræðinni vilja stórríki eiga í samskiptum við smáríki og 

leyfa þeim að græða hlutfallslega mikið á samvinnu vegna þess hversu meinlaus þau virka. 

Mótunarhyggjan, smáríkjafræðin og kenningin um skjól vinna því vel saman og vega á móti 

hvor annarri til þess að útskýra hegðun smáríkja við stórríki.  

                                                      
97 Baldur Thorhallsson, Sverrir Steinsson og Thorsteinn Kristinsson, “The Small State in International Relations.” 

Bls. 18-19. Vísar í Thorhallsson, Baldur. 2006. “The size of states in the European Union: Theoretical and 

conceptual perspectives”. Journal of European Integration 28(1): 7–31; Finnemore, Martha og Kathryn Sikkink. 

1998. “International norm dynamics and polit- ical change”. International Organization 52(4): 887–917; 

Finnemore, Martha. 2003. The Purpose of Intervention: Changing Beliefs about the Use of Force. Ithaca and 

London: Cornell University Press; Tannenwald, Nina. 2005. “Stigmatizing the bomb: Origins of the nuclear 

taboo”. International Security 29(4): 5–49. 

98 Baldur Thorhallsson, Sverrir Steinsson og Thorsteinn Kristinsson, “The Small State in International Relations.” 

Bls. 19. Upprunalega „force small states to engage in shelter- seeking behaviour.“ 

99 Baldur Thorhallsson, Sverrir Steinsson og Thorsteinn Kristinsson. Bls. 16-17. 

100 Baldur Thorhallsson, Sverrir Steinsson og Thorsteinn Kristinsson. Bls. 17. 
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3 Aðferðafræði, aðferðir og gagnasöfnun 

 

Í þessum kafla verður skýrt frá þeirri aðferðafræði sem notast var við. Í fyrsta hluta verður skýrt 

frá aðferðafræði. Í öðrum hluta verður skýrt frá vali á gögnum. Þriðji hluti fjallar svo um 

úrvinnslu gagna. Næstu tveir hlutar þar á eftir fjalla um vandamál, takmarkanir og siðferðisleg 

álitamál við gerð þessarar rannsóknar.  

 

3.1 Aðferðafræði 

Í rannsókninni var notast við blandaða aðferðafræði, nánar tiltekið raðbundna könnunaraðferð 

(e. sequential exploratory strategy). Samkvæmt raðbundinni könnunaraðferð er áherslan lögð á 

eigindlegu aðferðafræðina, fyrst er byrjað að safna eigindlegum gögnum til greiningar og þau 

svo studd með megindlegum gögnum.101 Yin bendir á að gögn í tilviksrannsóknum geta bæði 

verið megindleg og eigindleg,102 því hentaði raðbundin könnunaraðferð þessari rannsókn vel. 

Að blanda eigindlegri og megindlegri rannsóknaraðferð saman getur vegið á móti ókostum þess 

að nota einungis aðra hvora aðferðafræðina.103 Aðferðafræðin er í raun styrkt með þríprófun (e. 

triangulation)104 þar sem megindlegu gögnin eru notuð til þess að styðja við eigindlegu gögnin. 

Rannsókn þessi er samanburðar tilviksrannsókn en Levy bendir á að ekki sé til ein 

viðtekin skilgreining á tilviksrannsókn.105 Yin skilgreinir þó tilviksrannsóknir sem „fræðilegar 

rannsóknir sem rannsaka samtíma fyrirbæri („tilvikið“) ítarlega og í samhengi við raunheima, 

sérstaklega þegar skilin á milli fyrirbærisins og samhengisins geta verið óskýr.“106 George og 

Bennett skilgreina tilviksrannsóknir sem „nákvæm skoðun á sögulegum viðburði107 til þess að 

þróa eða prófa sögulegar útskýringar sem hægt er að nota til þess að draga ályktanir um aðra 

                                                      
101 John. W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, ritstj. Vicki 

Knight, Sean Connelly og Lauren Habib, 1. útgáfa. (London: SAGE Publications Ltd, 2009). Bls. 211 
102 Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods, 5th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications Ltd, 

2014). Bls. 19. 
103 Andrew Bennett og Colin Elman, “Case Study Methods in the International Relations Subfield,” Comparative 

Political Studies 40, no. 2 (2007): 170–95, https://doi.org/10.1177/0010414006296346. Bls. 189. 
104 Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. Bls. 191. 
105 Jack S. Levy, “Case Studies: Types, Designs, and Logics of Inference,” Conflict Management and Peace 

Science 25, no. 1 (2008): 1–18, https://doi.org/10.1080/07388940701860318. Bls. 2. 
106 Upprunalega „A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon (the „case“) 

in depth and within its real-world context, especially when the boundaries between phenomenon and context may 

not be clearly evident.“; Yin, Case Study Research: Design and Methods. Bls. 16. 
107 Hér er upprunalega „historical episode“ en ekki „historical event.“ Því á sögulegur viðburður hér ekki einn 

stakur viðburður heldur geta þeir verið röð viðburða sem saman eru skoðaðir. Fyrir nánari umfjöllun á „historical 

event“ sjá George og Bennett, bls. 25. 
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viðburði.“108 Yin nefnir enn fremur að tilviksrannsóknir geti innifalið mörg tilvik (e. multiple-

case study)109 sem á við um þessa rannsókn. Því sést að skilgreiningin um tilviksrannsókn 

passar vel við rannsókn þessa. Um er að ræða ítarlega fræðilega rannsókn á samtíma fyrirbæri 

eða sögulegu fyrirbæri (þ.e. þátttöku smáríkjanna í BB) þar sem skilin á milli fyrirbærisins og 

samhengisins (þ.e. stjórnmálalandslagi samtímans) eru fremur óskýrt. Rannsóknin leitast einnig 

við að þróa útskýringu til þess að draga ályktanir um aðra viðburði (þ.e. áhrifum þátttöku 

smáríkja í BB). Engu að síður benda George og Bennett á að ekki sé hægt að nota tilvik til þess 

að alhæfa um allt þýðið110 sem í þessu tilviki væri öll smáríki. 

Rannsókn mín er samanburðar tilviksrannsókn sem innifelur fjögur tilvik, þar sem hvert 

smáríki er eitt tilvik fyrir sig. Hvert tilvik, þ.e. smáríki, var skoðað fyrir sig og svo borið saman 

við hin. Samanburðarrannsókn er einmitt notuð til þess að bera saman líkindi og ólíkindi með 

tilvikum.111 Tilviksrannsóknin var kenningamiðuð (e. theory-guided) út frá mótunarhyggju, 

smáríkjafræði og kenningunni um skjól. Kenningamiðaðar tilviksrannsóknir leitast við að túlka 

og útskýra stakan sögulegan þátt (e. single historical episode) fremur en að alhæfa yfir tilvik 

utan gagnanna.112  

Tilvikin sjálf voru sem fyrr segir í inngangi valin út frá því að fá sem víðustu 

landfræðilegu dreifinguna af þeim smáríkjum sem taka þátt í BB. Forsenda fyrir valinu var að 

ríkið þurfti að vera smáríki sem tæki þátt í BB (þ.e. hefur skrifað undir einhvers konar opinbert 

skjal um þátttöku). Því voru ríkin Eistland, Ungverjaland, Djíbútí og Srí Lanka valin. Þau 

flokkast öll sem smáríki og hafa öll skrifað undir þátttöku í BB. Markmiðið var að fá sem 

breiðasta sýn á áhrif á smáríki, þar sem þessi ríki eru öll með sérstök tengsl við Kína af 

mismunandi ástæðum. Mikilvægt var að hafa gögn á svipuðu stigi fyrir öll tilvik til þess að það 

sé yfir höfuð hægt að bera þau saman. Vegna vandkvæða við að finna sambærileg gögn frá 

öllum tilvikum, þ.e. sambærileg viðtöl, hætti ég við að styðja mig við viðtöl. Til þess að finna 

hver efnahagsleg áhrif Kína á smáríkin títtnefndu voru var notast við megindlega aðferðafræði. 

Til þess að finna hver pólitísku áhrifin vor var notast við eigindlega aðferðafræði, þ.e. 

innihaldsgreiningu. Innihaldsgreining er samkvæmt Hsieh og Shannon aðferð til þess að túlka 

                                                      
108 Alexander L. George og Andrew Bennett, Case Studies and Social Science Part II - How to Do Case Studies, 

ritstj. Alexander L. George and Andrew Bennett, MIT Press, 1. útgáfa. (Cambridge: MIT Press, 2005). Bls. 19. 

Eigin þýðing. 
109 Yin, Case Study Research: Design and Methods. Bls. 18 
110 George og Bennett, Case Studies and Social Science Part II - How to Do Case Studies. Bls. 38. 
111 Gabe T. Wang og Keumjae Park, Student Research and Report Writing: From Topic Selection to the Complete 

Paper (Oxford: John Wiley & Sons Ltd., 2016). Bls. 254. 

112 Levy, “Case Studies: Types, Designs, and Logics of Inference.” Bls. 4. 
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innihald texta með því að flokka og kóða texta, auk þess að bera kennsl á mynstur og þemu í 

textanum.113 Texti getur t.d. verið í prenti, munnlegur, í formi viðtala eða jafnvel rafrænn.114 

Nánar verður farið í úrvinnslu innihaldsgreiningarinnar, þ.e. kóðun, í kafla 3.3. 

Lítum nú til megindlegu aðferðafræðarinnar. Til þess að mæla efnahagsleg áhrif verður 

horft til breytinga á ákveðnum stöðlum, þ.e. þeir skoðaðir bæði fyrir og eftir þátttöku í BB. 

Staðlarnir eru beinar erlendar fjárfestingar (e. Foreign Direct Investment (FDI)), lánveitingar 

og vöruviðskipti. Þetta eru opinber gögn og flokkast því undir fyrstu handar gögn. Auk þess 

verður horft sérstaklega til innviðabygginga þar sem BB er innviða- og fjárvestingaverkefni. 

Til þess að mæla pólitísk áhrif voru gögn einnig skoðuð fyrir og eftir þátttöku í BB. Pólitísk 

áhrif eru áhrif á ákvarðanir og stefnu stjórnvalda, ræður, opinberar yfirlýsingar, stuðning við 

Kína innan Sameinuðu þjóðanna o.s.frv. Það myndi einnig flokkast undir fyrstu handar gögn. 

Rannsókn þessi er því samanburðar tilviksrannsókn sem var gerð með raðbundinni 

könnunaraðferð þar sem tilvikin sjálf voru smáríkin fjögur. Eigindlegi hlutinn var rannsakaður 

með innihaldsgreiningu og megindlegi hlutinn var unninn með greiningu gagna á borð við 

vöruviðskipti og erlenda fjárfestingu. 

 

3.2 Val á gögnum 

Gögnin eru sem fyrr segir fyrirliggjandi gögn. Gögn um efnahag tilvikanna voru valin frá 

viðurkenndum stofnunum, t.d. Alþjóðabankanum (e. World Bank) og 

Alþjóðaviðskiptastofnuninni (WTO). Ingólfur Ásgeir telur að val á skjölum í orðræðugreiningu 

jafngildi vali á úrtaki í annars konar aðferðum sem sé einmitt meginforsenda þess hvort 

niðurstöður orðræðugreiningarinnar séu trúverðugar. 115  Það sama mætti einnig segja um 

innihaldsgreiningu. Gögn er vörðuðu pólitísk áhrif voru einnig opinber gögn sem voru að lokum 

borin saman. Gögn er varða pólitískan stuðning voru almennt opinber en stöku tilvikum voru 

ræðum safnað til þess að innihaldsgreina. Auk þess gat ný stefna eða ákvarðanataka, t.d. í formi 

laga, sýnt fram á pólitísk áhrif. Þess að auki studdi ég mig við tímarita- og blaðagreinar og 

greinar úr fagtímaritum.  

 

                                                      
113 Hsiu-Fang Hsieh og Sarah E. Shannon, “Three Approaches to Qualitative Content Analysis,” Qualitative 

Health Research 15, no. 9 (2005): 1277–88, https://doi.org/DOI: 10.1177/1049732305276687. Bls. 1278. 
114 Hsieh og Shannon. Bls. 1278. Vísar í Kondracki, N. L., & Wellman, N. S. (2002). Content analysis: Review of 

methods and their applications in nutrition education. Journal of Nutrition Education and Behavior, 34, 224-230. 
115  Ásgeir Jóhannesson Ingólfur, “Leitað Að Mótsögnum: Um Verklag Við Orðræðugreiningu.,” in Fötlun, 

Hugmyndir Og Aðferðir á Nýju Fræðasviði, ed. Rannveig Traustadóttir (Reykjavík, 2006). Bls. 191. 
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3.3 Úrvinnsla gagna 

Leitað var eftir atvikum eða mynstrum sem gátu varpað ljósi á áhrif BB á smáríkin og hvort 

þau leiti sér skjóls hjá Kína. Við úrvinnslu gagnanna var gætt að áreiðanleika þeirra og reynt að 

forðast hlutdrægni eftir bestu getu. Það var gert með því að velja gögn af mismunandi uppruna 

og að forðast það að hafa fyrirfram gefnar hugmyndir um niðurstöðu. Við úrvinnslu gagnanna 

var gögnunum leyft að tala sínu máli og hlusta á rök. Unnið var úr hverju „tilviki“ þ.e. hverju 

landi fyrir sig og rannsóknarspurningunum svarað fyrir hvert og eitt þeirra. Í lokin var það sem 

var líkt og ólíkt á milli tilvikanna tekið saman til þess að forðast að alhæfa fyrir öll tilvikin og 

forðast um leið hlutdrægni. Við úrvinnslu gagna er varða efnahagsleg áhrif voru hagtölur yfir 

viðskipti skoðuð fyrst.  

Við greiningu gagna er vörðuðu pólitísk áhrif var notast við kóðun og þá afleidda kóðun 

(e. deductive coding). Slík kóðun hentar vel ef byggt er á kenningum116 og slíkar kóðanir eru 

til þess að auðvelda greininguna sjálfa.117 Kóðanirnar voru byggðar á þrástefum sem ég tel 

verða eftir styrkleikjum og varnarleysi smáríkja og þar með styrkt með vísan í smáríkjafræðina. 

Einnig var kóðað í samræmi við hvort sjá megi stuðning við Kína í ræðum, yfirlýsingum o.s.frv. 

eða hvort stuðningurinn breytist ekki. Því næst voru pólitísku og efnahagslegu áhrifin borin 

saman.  

Við kóðunina notaðist ég við eigindlega innihaldsgreiningu (e. qualitative content 

analysis (QCA)). Slík greining er samkvæmt Schreier aðferð til þess að útskýra merkingu 

eigindlegra gagna á skipulagðan hátt.118 Það var gert með því að kóða gögnin skipulega eftir 

flokkum. 119  Við eigindlega innihaldsgreiningu eru öll viðeigandi gögn (hér eru það 

viljayfirlýsingar, ræður stjórnmálamanna o.s.frv.) skoðuð og þau flokkuð eftir því hvar í 

kóðunarflokkunum þau eiga heima.120 Kóðunin var unnin eftir aðferð Schreier; byrjað var að 

safna og velja gögnin, útbúinn var kóðunarrammi, því næst hófst flokkunin á gögnunum, prófun 

á kóðuninnni og hún svo betrumbætt, að lokun hófst kóðunin að fullu og því næst túlkun á 

niðurstöðum. 121  Líkt og Schreier bendir á eykur það lögmæti rannsóknarinnar að vinna 

                                                      
116 Wang og Park, Student Research and Report Writing: From Topic Selection to the Complete Paper. Bls. 216. 

117 Kristín, “Orðræðugreining.” Bls. 274. 

118 Margrit Schreier, Qualitative Content Analysis in Practice, 1. útgáfa. (London: SAGE Publications Ltd, 2012). 

Bls. 1. 
119 Schreier. Bls. 1. 
120 Schreier. Bls. 5. 
121 Schreier. Bls. 6. 
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kóðunina á skýran og gagnsæan hátt.122 Gagnsæi var einnig aukið með því að fá annan aðila, 

þ.e. samnemanda sem þekkti QCA, til þess að prófa kóðunina mína (e. double coding).123  

 Hér fylgja kóðanirnar sjálfar: 

Jákvæðni gagnvart BB: Farið fögrum orðum um BB sem verkefni almennt 

Jákvætt viðhorf til viðskipta vegna BB: BB muni/hafi nú þegar aukið viðskipti eða 

skapað störf innan smáríkisins.  

 Jákvætt viðhorf til viðskipta við Kína almennt 

Jákvætt viðhorf til fjárfestinga frá Kína almennt 

Jákvætt viðhorf til fjárfestinga vegna BB: BB muni/hafi nú þegar aukið fjárfestingar 

sem sé jákvætt 

BB sé „Win-win“: BB er báðum aðilum hagstætt 

Almennt win-win í samskiptum við Kína 

Neikvæðni gagnvart BB: Talað á neikvæðan hátt um BB sem verkefni almennt 

Tækifæri til aukinna viðskipta vannýtt: Viðskipti þurfi/geti aukist og tækifæri í 

viðskiptum séu vannýtt 

Neikvætt viðhorf til viðskipta: BB sé ekki rétt leið til þess að auka viðskipti. Einnig 

að BB hafi valdið að störf hafa farið úr landi. 

BB valdi vonbrigðum í viðskiptum: viðskipti hafi ekki aukist nóg/líkt og vonast var 

til eftir þátttöku í BB 

Jákvæðni í garð kínverskra stjórnvalda: Jákvætt orðalag í garð kínverskra stjórnvalda og 

samskipta við þau 

Jákvæð menningarleg áhrif: BB hefur jákvæð menningarleg áhrif á smáríkið og geri 

smáríkið fjölþjóðlegra 

Jákvæðni í garð kínverskrar menningar: Jákvætt orðalag varðandi kínverska 

menningu, sögu og/eða tungu. 

Neikvæðni í garð kínverskra stjórnvalda: Neikvætt orðalag í garð kínverskra stjórnvalda og 

samskipta við þau 

Afskipti af stjórnmálum smáríkisins: BB hefur aukið afskipti kínverskra stjórnvalda 

af smáríkinu 

Neikvæð menningarleg áhrif: BB hefur í för með sér neikvæð menningarleg áhrif, þ.e. 

neikvætt viðhorf til kínverskrar menningar og áhrifa hennar á menningu smáríkisins. 

                                                      
122 Schreier. Bls. 27. 
123 Schreier. Bls. 34. 
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Neikvæð áhrif á öryggi: Þátttaka í BB ógni öryggi smáríkisins 

Hlutleysi í garð kínverskra stjórnvalda: Hlutleysi á þann hátt að viðhorfið sé hvorki neikvætt 

né jákvætt 

Varkárni í garð kínverskra stjórnvalda: Varkárt orðalag gagnvart kínverskum stjórnvöldum 

eða um þau 

Valdamunur: Orðræða um valdamun á milli Kína og smáríkisins 

 Stærð skiptir máli: Smæð smáríkisins skipti máli í samskiptum við Kína 

Jafnræði: Orðræða um að jafnræðis gæti á milli Kína og smáríkisins 

 Stærð skiptir ekki máli: Smæð smáríkisins skipti ekki máli í samskiptum við Kína 

Í tilfelli Ungverjalands voru auka skilgreiningar: 

Neikvæðni í garð ESB: Samskipti Kína notuð til að auka neikvæðni í garð ESB  

Opnunin til austurs: BB falli vel að „Opnuninni til austurs“ 

 

3.4 Vandamál og takmarkanir  

Helstu vandamál og takmarkanir við gerð þessarar rannsóknar voru að fá sambærileg gögn frá 

öllum ríkjunum. Til þess að takmarka galla við gerð rannsóknarinnar og til þess að gera sem 

besta samanburðarrannsókn þurfti ég að hafa sambærileg gögn frá öllum tilvikunum. Af þeim 

ástæðum ákvað ég að taka ekki viðtöl heldur styðjast frekar við opinberar yfirlýsingar, þar sem 

ólíklegt var að taka sambærileg viðtöl frá öllum löndunum. Hins vegar gat ég nálgast opinberar 

yfirlýsingar, viljayfirlýsingar, ræður o.s.frv. Þar nýtti ég innihaldsgreininguna til þess að bera 

saman löndin og styðja mig auk þess við opinberar hagtölur ríkjanna.  

Fyrir Eistland og Ungverjaland var auðvelt að nálgast upplýsingar á ensku. Fyrir Djíbútí 

nálgaðist ég upplýsingar á opinberum vefsíðum á frönsku og ensku. Varðandi Srí Lanka fann 

ég einnig gögn á ensku. Gögnin sem ég greindi voru frá mismunandi tímabilum þar sem 

mismikið magn af opinberum gögnum var að finna á opinberum heimasíðum ríkjanna. Ég 

leitaði að öllum gögnum á opinberum heimasíðum er vörðuðu Kína. Í tilfelli Djíbútí voru gögn 

frá byrjun árs 2014, Eislandi frá árinu 2013, Ungverjalandi frá árinu 2014 og Srí Lanka frá árinu 

2009. Þess ber að geta að ríkin hófu þátttöku sína í BB á mismunandi tíma; Djíbútí í september 

2015, Eistland árið 2017, Ungverjaland í júní 2015 og Srí Lanka í maí 2013. Mikilvægt var að 

gera samanburð á orðræðunni fyrir og eftir þátttöku, þess vegna þurfti ég að grafa mis langt 

ásamt því að mismikið af upplýsingum voru til fyrir hvert tilvik fyrir sig.  
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Í tilfelli Djíbútí fundust opinber gögn á heimasvæðum líkt og hjá hafnaryfirvöldum Djíbútí, 

Port de Djibouti,124 heimasíðu forsetisembættis Djíbútí,125  persónulegu heimasvæði forsetans 

Ismail Omar Guelleh á Facebook,126 viðtal við forsetann á GAF sjónvarpsstöðinni127 og viðtal 

við Mahmoud Ali Youssouf, utanríkisráðherra Djíbútí, hjá fréttaveitunni Jeune Afrique.128 

Gögn til greiningar fyrir Eistland fann ég á heimasíðu stjórnarráðs Eistlands,129 efnahags- og 

samskiptaráðuneyti Eistlands 130 og utanríkisráðuneyti Eistlands. 131  Opinber gögn frá 

Ungverjalandi fann ég á opinberri heimasíðu ríkisstjórnar Ungverjalands132 og þar undir fann 

ég skjöl frá utanríkis- og viðskiptaráðuneyti Ungverjalands, forsætisráðuneytinu og ungverska 

landbúnaðarráðuneytinu. Opinber gögn frá Srí Lanka fann ég á vefsvæði upplýsingadeildar 

ríkisstjórnar Srí Lanka,133 opinberu vefsvæði Mahinda Rajapaksa, fyrrum forseta Srí Lanka134 

og utanríkisráðuneyti Srí Lanka.135 

 

3.5 Siðferðileg álitamál  

Ég tel ekki að nein siðferðileg álitamál hafi komið upp við gerð þessarar rannsóknar. Engu að 

síður ber að nefna að ég hef sjálf búið í Kína og hef þar af leiðandi mína eigin upplifun og sýn 

á Kína. Hins vegar hef ég ekki rannsakað áhrif utanríkisstefnu Kína á smáríki áður. Ég vinn 

einnig við Konfúsíusarstofnun. Við stofnunina kenni ég börnum kínversku einu sinni í viku. 

Wang og Park telja að ef hagsmunaárekstur muni eiga sér stað við gerð rannsóknarinnar eigi að 

forðast að gera slíka rannsókn.136 Ég tel þó ekki að um hagsmunaárekstur sé að ræða, þar sem 

ég muni ekki græða nokkuð á rannsókninni nema reynsluna sjálfa, jafnframt sem ekki er 

ósamrýmanlegt að rannsaka utanríkisstefnu Kína og kenna kínversku á sama tíma.  

                                                      
124 Port de Djibouti, http://www.portdedjibouti.com 
125 Présidence de la République de Djibouti, https://www.presidence.dj/  
126 Ismail Omar Guelleh, 

https://www.facebook.com/PAGEOFFICIELLEIOG/photos/a.1058223594228013/2050264401690589/?type=1

&theater. 
127 GAF TV Chaine Privé, https://www.youtube.com/watch?v=O0VIJMyIOug. 
128 Jeune Afrique, https://www.jeuneafrique.com/50070/politique/djibouti-mahmoud-ali-youssouf-avec-l-thiopie-

nous-sommes-la-locomotive-de-la-r-gion/. 
129 Ríkisstjórn Eistlands, https://www.valitsus.ee/en/news/ratas-and-palo-will-meet-chinese-heads-state-budapest. 
130 Efnahags- og samskiptaráðuneyti Eistlands, https://www.mkm.ee 
131 Utanríkisráðuneyti Eistlands, https://vm.ee/ 
132 Ríkisstjórn Ungverjalands, http://www.kormany.hu 
133 Upplýsingadeild ríkisstjórnar Srí Lanka, https://www.dgi.gov.lk 
134 Opinbert vefsvæði Mahinda Rajapaksa, https://www.mahindarajapaksa.lk 
135 Utanríkisráðuneyti Srí Lanka, https://www.mfa.gov.lk 
136 Wang og Park, Student Research and Report Writing: From Topic Selection to the Complete Paper. Bls. 161. 

https://vm.ee/
http://www.kormany.hu/
https://www.dgi.gov.lk/
https://www.mahindarajapaksa.lk/
https://www.mfa.gov.lk/
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Þess ber einnig að nefna að rannsóknin fjallaði ekki um neina viðkvæma hópa og var engum 

trúnaðargögnum safnað eða rætt við heimildamenn sem gæta þarf nafnleysis á þar sem 

greiningin var á opinberum gögnum frá valdhöfum sjálfum og fjölmiðlum. 

Rannsókn þessi er samanburðar tilviksrannsókn sem var gerð með raðbundinni 

könnunaraðferð þar sem tilvikin sjálf voru smáríkin fjögur. Eigindlegi hlutinn var rannsakaður 

með innihaldsgreiningu og megindlegi hlutinn var unninn með greiningu gagna á borð við 

viðskipti og erlenda fjárfestingu. Gögnin sem greind voru eru fyrirliggjandi gögn. Gögn um 

efnahag tilvikanna voru valin frá viðurkenndum stofnunum, t.d. Alþjóðabankanum (e. World 

Bank) og Alþjóðaviðskiptastofnuninni (WTO) en gögn til eigindlegrar innihaldsgreiningar 

(QCA) voru aðallega fengin af opinberum heimasíðum smáríkjanna. Engin siðferðileg álitamál 

komu upp við gerð rannsóknarinnar. Í næstu köflum verður fjallað nánar um BB ásamt því að 

sérstök umfjöllun verður um hvert tilvik fyrir sig. 
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4 Belti og braut / 一带一路 

 

Í þessum hluta verður skýrt nánar frá Belti og braut. Það er mikilvægt að skýra vel frá BB til 

þess að setja rannsóknina í samhengi og skilja mikilvægi hennar. Í fyrsta kafla verður skýrt frá 

upphafi BB og yfirlýstum tilgangi verkefnisins. Annar undirkafli lýsir þróuninni sem hefur átt 

sér stað á síðustu árum og hvernig verkefnið hefur stækkað, allt til norðurslóða. Að lokum verða 

ágreiningsefni og deilur um verkefnið sérstaklega teknar fyrir. 

4.1 Bakgrunnur og upphaf 

Líkt og áður hefur komið fram, var BB hrundið af stað af Xi Jinping (习近平), forseta Kína 

árið 2013. Hann tilkynnti um stofnun BB árið 2013 þegar hann heimsótti Kasakstan og 

Indónesíu.137 Fyrst um sinn var einungis talað um „Belti“ á landi og var yfirlýstur tilgangur þess 

að „bæta samskipti mannkyns“ (e. 弘扬人民友谊)138 og „byggja saman betri framtíð“ (e. 共创

美好未来).139 Heimurinn eigi að byggja saman „Silkiveg og efnahagsbelti“ (e. 丝绸之路经济

带).140 Enn sem komið er er BB enn í þróun, en virðist sem að þátttaka í BB sé öllum ríkjum 

opin.141 Þegar Xi Jinping tilkynnti um stofnun beltisins, vísaði hann í ræðu sinni til hins gamla 

Silkivegar frá því fyrir 2100 árum sem tengdi Kína við umheiminn.142 Nákvæmari markmið BB 

sem Xi taldi upp í ræðu sinni voru eftirfarandi: 

1. Auka samskipti um stefnumótun (kínv. 加强政策沟通) 

2. Styrkja vegasamgöngur (kínv. 加强道路联通) 

3. Auðvelda viðskipti og verslun (kínv. 加强贸易畅通) 

                                                      
137 Cristina Constantinescu og Michele Ruta, “How Old Is the Belt and Road Initiative? Long Term Patterns of 

Chinese Exports to BRI Economies,” 2018, 

http://documents.worldbank.org/curated/en/984921545241288569/pdf/133112-BRI-MTI-Practice-Note-6-

Final.pdf. Bls. 1. 

138  Setninguna væri líka hægt að þýða sem „bæta samskipti fólks.“ 人民  (rénmín) getur vísað til alþýðu, 

almennings, fólks eða jafnvel alls mannkyns.  

139 Belt and Road Portal, “习近平发表重要演讲 呼吁共建‘丝绸之路经济带’ - 中国一带一路网,” Belt and Road 

Portal, 2013, http://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/xgcdt/1875.htm. 2. málsgr. Eigin þýðing 

140 Belt and Road Portal. 2. málsgr.  

141  Caroline Freund og Michele Ruta, “Belt and Road Initiative,” Alþjóðabankinn, 2018, 

https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/brief/belt-and-road-initiative. 1. málsgr. 

142 Belt and Road Portal, “习近平发表重要演讲 呼吁共建‘丝绸之路经济带’ - 中国一带一路网.”5. málsgr. 
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4. Auka gjaldeyrisviðskipti (kínv. 加强货币流通) 

5. Styrkja samskipti milli þjóða (kínv. 加强民心相通).143 

Stuttu síðar hélt Xi Jinping til Indlands og tilkynnti þar um stofnun Silkivegar á hafi (海上丝

绸之路) og vísaði enn á ný til sögulegra heimilda um fornar sjóleiðir.144 Í raun var því BB 

upphaflega skipt í tvo hluta, þ.e. silkiefnahagsbelti á landi (e. Silk Road Economic Belt) og 

silkiveg á sjó (e. Maritime Silk Road).145 Saman mynda þessar „Silkileiðir 21. aldarinnar“ Belti 

og braut. Beltið vísar til nýrra vega, hraðbrauta og lestarleiða á landi. Brautin vísar til sjóleiða 

sem tengir Kína við umheiminn. BB var svo gert hluti af stjórnarskrá Kína á 19. þjóðþingi 

Kommúnistaflokksins 2018146 sem sýnir hversu mikilvægt BB er Kommúnistaflokkinum. Þrátt 

fyrir vísanir í hinn forna Silkiveg er margt ólíkt með honum og BB eða Silkivegi 21. aldarinnar. 

Yuan bendir á að hinn forni Silkivegur varð til af völdum viðskipta á milli Kína og annarra 

landa frekar en af ásetningi, á meðan BB er úthugsað verkefni, skipulagt af kínversku 

ríkisstjórninni.147 Kína vonast til þess að geta aukið framleiðslugetu sína og þeirra ríkja sem 

taka þátt í BB ásamt því að styrkja viðskipti á milli þeirra.148 Overholt bendir á að eftir því sem 

efnahagur Kína styrkist fylgi nýjar áskoranir í kjölfarið. Slíkar áskoranir eru t.d. að tryggja 

aðgang að auðlindum, jafnframt sem Kína muni einungis halda áfram að ganga vel ef 

vinaþjóðum þess gengur vel.149  

Yfirlýstur tilgangur BB er að auka svæðisbundna samvinnu og tengsl150 auk þess að 

auka við fjárfestingar, styrkja innviði og viðskipti á milli Kína og þeirra ríkja sem hafa lýst yfir 

                                                      
143 Bókstafleg þýðing á „加强民心相通“ er að „styrkja hjörtu almennings.“ Sú þýðing er eflaust of bókstafleg og 

því var hún þýdd sem að styrkja samskipti milli þjóða þar sem „民心“ getur vísað til almennings, alþýðu eða þjóða. 

Belt and Road Portal. 9. málsgr. 

144 Belt and Road Portal, “习近平在印尼国会发表演讲：携手建设中国－东盟命运共同体 - 中国一带一路网

,” Belt and Road Portal, 2013, https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/xgcdt/62334.htm. 

145  Andrew Chatzky og James McBride, “China’s Massive Belt and Road Initiative,” Council on Foreign 

Relations, 2019, https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-massive-belt-and-road-

initiative?utm_medium=social_owned&utm_content=031619&utm_source=tw. 6. málsgr. 
146 Renard & Cubizol, 2018, bls. 48 

147 Li Yuan, “Belt and Road: A Logic Behind the Myth,” in China’s Belt and Road: A Game Changer?, ed. Alessia 

Amighini, 1st ed. (Milano: ISPI, 2017), 13–34, https://doi.org/10.19201/ispichinasbelt. Bls. 7. 

148 Anastas Vangeli, “China’s Engagement with the Sixteen Countries of Central, East and Southeast Europe under 

the Belt and Road Initiative,” China and World Economy 25, no. 5 (2017): 101–24, 

https://doi.org/10.1111/cwe.12216. Bls. 103. 

149  W. H. Overholt, “One Belt, One Road, One Pivot,” Global Asia 10, no. 3 (2015): 16–20, 

https://www.globalasia.org/wp-content/uploads/2015/09/V10N3-Cover-Overholt.pdf. Bls. 17. 

150 Constantinescu og Ruta, “How Old Is the Belt and Road Initiative? Long Term Patterns of Chinese Exports to 

BRI Economies.” Bls. 1. 
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þátttöku í framtakinu.151 Yuan bendir á að kínversk stjórnvöld leggi áherslu á að BB sé aðallega 

efnahagslegt framtak.152 Samkvæmt Freund og Ruta mynda ríkin sem taka þátt í BB ásamt 

Kína, þ.e. um 65 ríki, 62% mannfjölda heimsins með um 30% vergrar heimsframleiðslu og 75% 

orkulinda heimsins.153 Boffa telur að um 60-65 ríki taki þátt í BB og að árið 2015 hafi þau átt 

um 37% allra viðskipta í heiminum. 154  Helstu verslunarvörur á meðal BB landa eru 

tölvubúnaður og raftæki, sér í lagi meðal Austur-Asíu og Kyrrahafsríkja, á meðan vörur frá 

námugreftri séu helstu vörur frá Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku. Í Suður-Asíu séu það 

flutninga- og geymsluþjónusta.155 Þess ber að geta að þótt einhverjir þessara vega og leiða sem 

saman mynda BB hafi orðið til fyrir tilstilli þess, þá var hluti þeirra til staðar áður en yfirlýsingar 

um BB komu til sögunnar. Sem dæmi má nefna járnbrautarteinana sem liggja frá Wuhan í Kína 

til Lyon í Frakklandi.156 Þar að auki var þá þegar þó nokkur útflutningur frá Kína til þeirra landa 

fyrir upphaf BB.157  

Renard og Cubizol telja að BB hafi verið hrundið af stað til þess að styrkja efnahag Kína, 

sem vilji ekki lenda í gildru meðalinnkomu ríkja,158 þ.e. verða að eilífu meðalinnkomu ríki sem 

nær ekki að verða tæknivætt og þróað ríki. Til þess þarf Kína að auka hagvöxt og tæknilega 

færni. Auk þess þurfa Kínverjar að auka einkaneyslu vilji þeir halda hagvextinum gangandi.159 

Höfundarnir telja að BB hafi því efnahagslegt markmið, þ.e. að auka hraða samgangna og lækka 

kostnað þeirra sem hefur bæði áhrif á inn- og útflutning, ásamt því að auka fjárfestingar 

Kínverja erlendis.160 Chatzky og McBride bendir á að eftir því sem fleiri ríki taki þátt í BB gæti 

aukning orðið á notkun kínverska gjaldmiðilsins, Renminbi (人民币).161 

BB hefur einnig landfræðistjórnmálaleg (e. geopolitical) markmið. Renard og Cubizol telja 

að eitt helsta markmiðið með BB sé að tryggja aðgengi Kína að hafinu sem muni vernda 

                                                      
151 Freund og Ruta, “Belt and Road Initiative.” 1. Málsgr. 

152 Yuan, “Belt Road A Log. Behind Myth.” Bls. 18. 
153 Freund og Ruta, “Belt and Road Initiative.” 1. Málsgr.. 

154 Boffa, Trade Linkages Between the Belt and Road Economies. Bls. 3. 

155 Boffa. Bls. 3-4. 

156 Renard og Cubizol, “Les Nouvelles Routes de La Soie Au Service de La Puissance Économique Chinoise.” 

Bls. 48. 

157 Constantinescu og Ruta, “How Old Is the Belt and Road Initiative? Long Term Patterns of Chinese Exports to 

BRI Economies.” Bls. 1. 

158 Upprunalega „la trappe des pays à revenus intermédiaires“  

159 Renard og Cubizol, “Les Nouvelles Routes de La Soie Au Service de La Puissance Économique Chinoise.” 

Bls. 48-49; Yuan, “Belt Road A Log. Behind Myth.” Bls. 21. 

160 Renard og Cubizol, “Les Nouvelles Routes de La Soie Au Service de La Puissance Économique Chinoise.” 

Bls. 49. 

161 Chatzky og McBride, “China’s Massive Belt and Road Initiative.” 7. málsgr. 
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efnahagslega hagsmuni þess, en einnig strategíska hagsmuni þess.162 Renard og Cubizol telja 

sérstaklega að fjárfestingar Kína í Afríku séu til þess að Kína tryggi sér atkvæði þeirra 

Afríkuríkja innan Sameinuðu þjóðanna er varða málefni Kína.163 Einnig veiti BB kínverskum 

fyrirtækjum forskot á önnur, þar sem það séu þau sem muni fjármagna og framkvæma byggingu 

innviðanna.164 Nýju samgönguleiðirnar muni þar að auki gagnast héruðum Kína í vestri sem 

eru afar afskekkt. BB mun auka fjárfestingar og flutninga til og frá héruðunum.165 Amighini 

telur tilgang BB vera að leita að nýjum útflutningsmörkuðum fyrir kínverskar vörur ásamt því 

að tryggja aðgengi Kína að orkulindum. Innanlands sé markmiðið að stuðla að framþróun í 

minna þróuðum héruðum Kína.166  

Í bók sinni Breyttur heimur skrifar Jón Ormur Halldórsson  

[...]Kína þarf að gæta landamæra við fjórtán ríki sem sum eru svarnir 

andstæðingar að fornu og nýju. Mest af aðdráttum Kína og verslun fer um þröng 

sund þar sem Bandaríkin eru helsta flotaveldið. Nær öll innflutt olía og meirihluti 

annarra hráefna, auk meirihluta alls útflutnings, fer þannig um þröngar 

siglingaleiðir, allt frá eyjum Indónesíu til Persaflóa. Þetta er meginástæðan fyrir 

þeim áhuga sem Kínverjar hafa sýnt á siglingum um norðurslóðir og gerð 

skipaskurðar í gegnum Níkaragva í Mið-Ameríku. Mikið af hernaðaruppbyggingu 

Kínverja á síðustu árum og tilraunir þeirra til að auka áhrif sín á einstökum 

heimssvæðum má því einfaldlega skýra sem fyrirsjáanleg viðbrögð lokaðs 

stórveldis.167 

Þar með hittir Jón Ormur einmitt höfuðið á naglann. Kína er að vissu leyti innilokað og því 

eðlilegt að kínverska ríkisstjórnin reyni af öllum mætti að tryggja aðgengi að flutningaleiðum 

til og frá ríkinu. Þrátt fyrir að yfirlýstur tilgangur BB sé viðskipta- og efnahagslegs eðlis er 

vissulega auðvelt að sjá geópólitískar ástæður sem gætu legið þar að baki.  

Freund og Ruta benda á að nú taki lestarflutningar frá Kína um 15 daga en sjóflutningar 

30 daga. Flutningar með lest eru mun dýrari en með sjó og því muni bætt lestarkerfi minnka 

                                                      
162 Renard og Cubizol, “Les Nouvelles Routes de La Soie Au Service de La Puissance Économique Chinoise.” 

Bls. 49. 

163 Renard og Cubizol. Bls. 49. 

164 Renard og Cubizol. Bls. 49. 

165 Renard og Cubizol. Bls. 50 

166 Alessia Amighini, “Towards a New Geography of Trade?,” in Belt and Road: A Logic Behind the Myth, ed. 

Alessia Amighini, 1st ed. (ISPI, 2017), 121–39. Bls. 122. 
167  Jón Ormur Halldórsson, Breyttur Heimur, ritstj. Jón Ormur Halldórsson, 1. útgáfa. (Reykjavík: Mál og 

Menning, 2015). Bls 30. 
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kostnaðinn við slíkan flutning og auka milliríkjaviðskipti.168 BB ríkin hafa flest öll nú þegar 

ágæt efnahagsleg tengsl við Kína og að lækka viðskiptahindranir gæti aukið viðskipti þeirra við 

Kína.169 Orkuþörf Kína hefur samkvæmt Amighini hækkað um 500 prósent frá árinu 1980 sem 

þýðir að Kína hefur næst mestu orkuþörf í heimi á eftir Bandaríkjunum (BNA) og muni halda 

áfram að aukast á næstu árum.170 Kína er háð innflutningi á orku og „90% þessa innflutnings 

ferðast í gegnum nálæg höf – Gulahaf, Austur-Kínahaf og Suður-Kínahaf“ og því þurfi Kína að 

viðhalda aðgengi að þeim höfum.171 Kínverska ríkisstjórnin hefur komið á skilmálum í mörgum 

þróunarríkjum í skiptum fyrir innviðabyggingu; kínverskt ríkisfyrirtæki skuli standa að 

byggingunni, auk þess sem kínversk fyrirtæki fái samninga. Eitt slíkt dæmi átti sér stað í Nígeríu 

þar sem Þróunarbanki Kína (e. the Chinese Development Bank) lánaði Nígeríu 200 milljónir 

dollara með því skilyrði að peningarnir yrðu notaðir til þess að kaupa vörur frá Huawei.172 Mörg 

lánin sem kínversk stjórnvöld veita fyrir fjárfestingar í BB eru veitt í kínverska gjaldmiðlinum, 

Renminbi (e. 人民币).173 

BB er innviða- og fjárfestingaverkefni á vegum kínverskra stjórnvalda. Yfirlýst markmið 

verkefnisins eru sem fyrr segir að auka samskipti um stefnumótun, tengja vegi betur saman, 

auðvelda viðskipti og verslun, auka gjaldeyrisviðskipti og styrkja samskipti milli þjóða, sem og 

að auka fjárfestingar og styrkja innviði. Þótt yfirlýst markmið tengist flest efnahagi og 

viðskiptum er ljóst að landfræðistjórnmál spili hlutverk þar sem Kína vill tryggja sér aðgengi 

að bæði Indlandshafi og mörkuðum annarra landa. 

4.2 Þróun og núverandi staða 

Samkvæmt Alþjóðaviðskiptastofnuninni (WTO) hafði kínverskur útflutningur til þeirra landa 

sem nú taka þátt í BB aukist stöðugt áratuginn áður. Engu að síður hafi formleg yfirlýsing um 

BB styrkt fyrrnefnda þróun.174 Constatinescu og Ruta benda á að þrátt fyrir að viðskipti hafi átt 

sér stað á milli Kína og þátttökuríkja BB áður en formlega var tilkynnt um upphafið að 
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framtakinu, þá hafi bilið á innflutningi frá Kína til þeirra aukist miðað við þeirra ríkja sem ekki 

taka þátt í BB.175 Rolland telur upp þá banka og sjóði sem koma að fjármögnun BB, þ.e. 

Innviða- og fjárfestingabanki Asíu (e. AIIB, 亚洲基础设施投资银行), Silkivegarsjóðurinn (e. 

Silk Road Fund), BRICS New Development Bank og Þróunarbanka Kína.176 Rolland bendir á 

að þar sem ekki sé eitt opinbert kort eða yfirlit yfir BB vanti ýmsar skýringar á hvað BB 

nákvæmlega sé. Sumir bendi á að BB sé einungis nýtt nafn yfir gömul efnahagsleg og 

diplómatísk verkefni í Asíu.177 

Samkvæmt Boffa hefur hlutfall alþjóðaviðskipta þeirra ríkja sem taka þátt í BB hækkað úr 

21% árið 1995 í 37% árið 2015. Vöxturinn er þá helst drifinn af Kína, Evrópu, Mið- og Austur-

Asíu, ásamt Kyrrahafsríkjum.178 Viðskipti á milli BB ríkja og Kína hafa aukist úr 31,6% frá 

1995 til 44,3% árið 2015 af heildarviðskiptum landanna. Hins vegar fer útflutningur flestra vara 

frá BB ríkjum til ríkja utan BB.179 Samþætting á meðal hagkerfa BB ríkjanna hefur verið í 

stöðugri mótun síðustu áratugi. Kína og Rússland eru vel tengd hinum BB-ríkjunum og eru í 

raun eins konar miðja þegar kemur að viðskiptum. Kína hefur einnig afar sterkt viðskiptanet, 

eitt það sterkasta í heiminum ásamt BNA og Þýskalandi.180 Boffa telur að með framþróun BB 

muni kostnaður við viðskipti lækka vegna bætts tengslanets og jafnframt að sérhæfing hagkerfa 

muni aukast.181 

Mikill munur er sem stendur á flutningaflæði (e. logistics) BB landanna. Samkvæmt 

Alþjóðabankanum (e. World Bank) eru þrjú af 20 lægstu ríkjum í heimi er varða flutningaflæði 

BB lönd. Þau eru Afganistan, Bútan og Írak. Hins vegar eru þrjú hinna 20 með besta 

flutningaflæðið í heimi einnig BB ríki. Þau ríki eru Hong Kong, Singapúr og Sameinuðu 

furstadæmin182. Það er krefjandi fyrir Kína að vera umkringt hagkerfum með lélega innviði, þar 

á meðal Afganistan, Mongólía og Pakistan o.fl. Það gæti leitt til aukinna erfiðleika í 
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179 Boffa. Bls. 8. 

180 Boffa. Bls 7-38. 

181 Boffa. Bls. 38. 
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viðskiptum.183 Kínversk stjórnvöld hafa ekki gefið út staka reglubók fyrir þátttökuríki þar sem 

Kína leitast við að sérsníða og halda í sveigjanleika til að laga BB að hverju landi fyrir sig.184 

4.2.1 Silkileiðin á ís / 冰上丝绸之路 

Sem fyrr nefnir settu kínversk stjórnvöld fram áætlun sína um að stækka BB og að siglingaleið 

um norðurslóðir yrði partur af framtakinu. Sá hluti silkileiðarinnar er stundum nefndur 

„silkileiðin á ís“ (á ensku „Polar Silk Road“ eða „Arctic Silk Road“ og á kínversku „冰上丝绸

之路“). Í janúar 2018 gáfu kínversk yfirvöld út sína fyrstu hvítbók um norðurslóðir. Markmið 

Kína voru þar listuð, þ.e. „að skilja, vernda, þróa og taka þátt í stjórnarháttum norðurslóða, til 

þess að varðveita sameiginlega hagsmuni allra ríkja og alþjóðasamfélagsins á norðurslóðum og 

að efla sjálfbæra þróun norðurslóða.“185 Í hvítbókinni gengu kínversk stjórnvöld meira að segja 

svo langt að kalla sig „nærríki norðurslóða“ (e. Near-Arctic State).186 Kína segist munu fylgja 

alþjóðalögum, t.d. Polar Code og lögum um veiðar á norðurslóðum og var það tilraun Kína að 

tengja hlutverk sitt við lagalegan- og pólitískan ramma norðurslóða.187  Líkt og Durfee og 

Johnstone benda á þá hefur Kína samkvæmt alþjóðalögum rétt á að sigla um norðurslóðir og 

rétt til veiða. Í norðurslóðastefnu sinni leggur Kína einmitt áherslu á alþjóðalög.188 

 Í hvítbókinni var lögð sérstök áhersla á að Kína myndi fylgja alþjóðalögum, í raun mætti 

segja að um þrástef hafi verið að ræða. Þar með var bent á lög um réttinn til rannsókna, veiða 

og réttinn til að leggja kapla á úthöfum norðurslóða.189 Vegna þess að séð er fram á að ísinn á 

norðurslóðum muni bráðna á næstu áratugum þá séu aðstæður hagstæðar fyrir flutninga yfir 

norðurslóðir frá Kína. 190  Þess utan gætu siglingar um norðurslóðir haft gífurleg áhrif á 

efnahagsþróun Kína.191  Í hvítbókinni títtnefndu var sérstaklega skrifað um allt samstarf á 

norðurslóðum sem Kína hefur komið að í gegnum árin, bæði vísindalegu og stjórnmálalegu, 

þ.m.t. aðild Kína að Norðurskautsráðinu.192  
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Mynd 2. Mögulegar flutningaleiðir í gegnum norðurskautið. 193 

Áheyrnarríki (e. observers) í Norðurskautsráðinu hafa ekki atkvæði innan ráðsins en geta þó 

tekið þátt í umræðum og vinnuhópum.194 Lanteigne bendir á að hinum asísku ríkjum innan 

Norðurskautsráðsins, þ.e. Kína, Japan, Singapúr, Indlandi og Suður-Kóreu, var veitt 

áheyrnaraðild árið 2013.195 Öll ríki sem sækjast eftir slíkri aðild þurfa að bera rök fyrir umsókn 

sinni, annað hvort með því að færa rök fyrir sjálfsmynd sem norðurslóðaríki (e. Arctic identity) 

eða þá að vilja vinna að rannsóknum á norðurslóðum í samstarfi við norðurslóðaríki og byggja 

þannig upp sjálfsmyndina sem norðurslóðaríki.196 Lanteigne bendir á að álitsgjafarnir þurftu að 

sýna fram á að áhugi þeirra á norðurslóðum byggðist ekki á strategískum heldur vísindalegum 

ástæðum.197 

Kína skilgreinir sig nú sem „nærríki norðurslóða“ (e. near-Arctic state, kínv. 近北极国

家) sem hefur valdið áhyggjum annarra ríkja að Kína hefði landfræðistjórnmálalegan áhuga á 

svæðinu en kínversk yfirvöld hafa neitað því. 198  Kínversk stjórnvöld segjast byggja 

skilgreiningu sína sem nærríki norðurslóða á því að loftslagsbreytingar á norðurslóðum hafi 

áhrif á Kína.199 Þar með réttlætir Kína þátttöku sína á norðurslóðum á annan hátt en það gerir 
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með restina af BB, þ.e. þátttaka Kína á norðurslóðum er réttlætt með vísindum og alþjóðalögum. 

Hins vegar er BB almennt réttlætt, sem fyrr nefnir, með viðskiptum. 

4.2.2 Perlufestin / 珍珠链战略  

Hugtakið Perlufestin (e. String of Pearls, kínv. 珍珠链战略) birtist fyrst árið 2004 í skýrslu 

Varnarmálaráðuneytis BNA. 200  Hugtakið nær yfir sjóleið og flotastöðvar sem kínversk 

stjórnvöld nýta sér um Indlandshaf. Sjóleiðin er líkt og keðja eða strengur og hafnir sem stoppað 

er á eru líkt og perlurnar sjálfar. Perlurnar má því líta sem fasta punkta á sjóleið Kína. Perlurnar 

eru Gwadar höfnin í Pakistan, Hambantota höfnin í Srí Lanka, Kyaukpyu höfnin í Mjanmar201 

og Chittagong höfnina í Bangladesh.202 Perlufestinni hefur verið lýst sem kænskubragði til þess 

að tryggja aðgengi Kína að sjó í Indlandshafi. 203  85% innflutnings á orku Kína frá mið-

austurlöndum er flutt í gegnum Perluleiðina.204 

 

Mynd 3: Perluleiðin: rauðu punktarnir sýna perlurnar og bláa línan sýnir leiðina sjálfa.205  
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Tiezzi bendir á að þrátt fyrir að hugtakið yfir Perluleiðina sé eldra en BB sé margt sameiginlegt 

með hugtökunum. Hún telur sjóleið BB einungis vera endurmarkaðssetningu (e. re-branding) á 

Perluleiðinni, þar sem Perluleiðin hafi hernaðarlega skírskotun en BB ekki.206 

4.2.3 BB og ESB 

ESB er helsti útflutningsáfangastaður Kína á eftir BNA og sama á við um ESB þar sem Kína er 

helsta útflutningsland þess á eftir BNA. Í báðum tilvikum ferðast nær allar vörurnar á sjó og 

því gætu lestarbrautir minnkað flutningstímann til muna.207 Kína og ESB höfðu fyrir tilkomu 

BB átt samráð um að auka samgöngur á milli þeirra.208 Það var þó ekki fyrr en Xi Jinping sótti 

Evrópu heim árið 2014 að kínversk yfirvöld hófu formlega að tala um Evrópu sem hluta af BB. 

Stuttu síðar varð hugtakið um 16+1 löndin til og kínversk yfirvöld fjárfestu bæði í höfn í 

Grikklandi (Piraeus höfnin) og járnbrautarleiðinni sem fer frá Chongqing til Duisburg í 

Þýskalandi.209 16 + 1 löndin vísa til þeirra 16 landa í Austur- og Suðaustur Evrópu sem hafa 

skrifað undir þátttöku í BB og „+1“ vísar til Kína.210 Löndin sem um ræðir eru Albanía, Bosnía 

og Herzegovina, Búlgaría, Króatía, Tékkland, Eistland, Ungverjaland, Lettland, Litháen, 

Makedónía, Svartfjallaland, Pólland, Rúmenía, Serbía, Slóvenía og Slóvakía.211 Ítalía hefur nú 

einnig skrifað undir þátttöku í BB212 þrátt fyrir að vera ekki hluti af 16+1 framtakinu. Líkt og 

BBC bendir á þá er Ítalía fyrst G7 ríkjanna til þess að taka þátt í verkefninu.213 Samskipti Kína 

og V4 landanna hefur verið sérstaklega sterkt. V4 löndin, Visegrád hópurinn, eða Visegrád 4 

löndin, vísar til ríkjanna Ungverjalands, Póllands, Slóvakíu og Tékklands. Markmið hópsins er 

að styrkja samvinnu í víðu samhengi á milli ríkjanna fjögurra214 Richet, Ruet og Wang benda á 

að Kína og ESB hafi aukið samstarf sín á milli til muna frá því eftir fjármálakreppuna 2008. 

                                                      
206  Shannon Tiezzi, “The Maritime Silk Road Vs. The String of Pearls,” The Diplomat, 2014, 

https://thediplomat.com/2014/02/the-maritime-silk-road-vs-the-string-of-pearls/. 4.-5. málsgr. 
207 Amighini, “Towards a New Geography of Trade?” Bls. 127-128. 
208 Xavier Richet, Ruet Joël og Xieshu Wang, “New Belts and Roads: Redrawing EU-China Relations,” in China’s 

Belt and Road: A Game Changer?, ritstj. A. Amighini, 1. útgáfa. (Milano: ISPI, 2017), bls 97-119. Bls. 89. 
209 Richet, Joël og Wang. Bls. 99. 
210 Goodman og Perlez, “Money and Muscle Pave China’s Way to Global Power - The New York Times.” 26. 

málsgr. 

211 “About — CEEC-China (16+1),” Sótt 10. janúar 2019 af http://ceec-china-latvia.org/page/about. 

212 BBC, “Italy Joins China’s New Silk Road Project,” BBC, 2019, https://www.bbc.com/news/world-europe-

47679760?fbclid=IwAR33NfsESosUe9Du7B9sKC-W9q40M7WFW5mvEF4wjpa0GBu9GD7Cg9-6AP4. 
213 BBC. 
214 Visegrad Group, “The Visegrad Group: The Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia | About the 

Visegrad Group,” Visegrad Group, sótt 10. janúar 2019 af http://www.visegradgroup.eu/about. 



47 

Þeir telja enn fremur að Kína og Evrópa þurfi að styrkja samband sitt til þess að stemma stigu 

við utanríkisstefnu Bandaríkjanna undir Trump.215 

Í Evrópu hefur Kína lagt sérstaka áherslu á Mið- og Austur-Evrópuríki.216 Ríki innan 

ESB hafa einnig mismiklar áhyggjur af BB, en Richet, Joël og Wang telja að Þýskaland hafi 

einna mestar áhyggjur þar sem fimm lestarleiðir muni tengja Þýskaland og Kína.217 Richet, Ruet 

og Wang benda einnig á að Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins gæti reynst þyrnir í augum 

kínverskra yfirvalda með því að torvelda framgang BB. Það er vegna þess að almennt er 

fjármögnun innviðaframkvæmda kínverskra stjórnvalda gerð án útboðs, með ríkisábyrgð og 

samningarnir gerðir beint við kínversk fyrirtæki í skjön við evrópskar reglugerðir.218 

 Í september 2018 setti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins fram áætlun til þess að 

„bæta samgöngur, orku og rafræna innviði við Asíu“ en neitaði hins vegar að áætlunin væri til 

þess gerð að keppa við Kína og BB. 219  Enn fremur hefur ESB komið á erlendri 

fjárfestingaráætlun (e. External Investment Plan) þar sem fjárfesta á 800 milljónum evra í 

Afríku. Fyrsta slíka áætlunin var sett fram árið 2016. 220 Því virðist sem BB hafi þrýst á ESB að 

koma á sínu eigin innviða- og fjárfestingaverkefni. Bandaríkin hafa einnig komið á nýjum 

lögum (the BUILD Act) til þess að vega á móti BB.221 Japan og Indland hafa saman komið á 

verkefni sem kallast Asia-Africa Growth Corridor (AAGC) sem er ætlað að tengja hafnir 

Austur-Afríku til Mjanmar.222 Því virðist BB hafa nýja keppinauta. 

4.3 Ágreiningsefni og deilur 

Sumir sérfræðingar líta á BB sem hluta af upprisu Kína sem stórveldis og stækkun 

hernaðarvalds þess. 223  Enn aðrir líta á BB sem tilraun Kína til þess að takmarka áhrif 

Bandaríkjanna í Suðaustur-Asíu.224 Líkt og De Soyres o.fl. benda á eru margir uggandi vegna 

BB þar sem afleiðingar þátttöku eru enn ekki skýrar, t.d. er varðar umhverfisáhrif eða 
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events/eus-external-investment-plan-first-projects-africa-and-neighbourhood_en. 
221 Chatzky og McBride, “China’s Massive Belt and Road Initiative.” 22. málsgr. 
222 Chatzky og McBride. 28. málsgr. 
223 Chatzky og McBride. 2. málsgr. 
224 Chatzky og McBride. 13. málsgr. 
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samfélagsleg áhrif. Einnig eru aðstæður verkamanna og opinberar skuldir þátttökuríkja 

umdeildar. Hinsvegar eru margir jákvæðir gagnvart BB þar sem þeir einblína á bætt tengsl milli 

ríkja.225 Enn aðrir telja að BB sé fremur stefna en nákvæm áætlun, eða jafnvel innantómt 

slagorð.226 De Soyres o.fl. telja að það vanti enn frekari gögn til þess að eiga upplýstar rökræður 

um afleiðingar BB.227  

BB er vissulega umdeilt framtak. Mike Pence, varaforseti Bandaríkjanna, sagði í 

nóvember síðastliðnum (2018) á fundi Efnahagssamvinnu Asíu- og Kyrrahafsríkjanna (APEC) 

að Bandaríkin veiti löndum betri valkost en BB og myndu ekki neyða ríki í skuld. Hann sagði 

enn fremur að ríki ættu ekki að „samþykkja erlendar skuldir sem gæti sett fullveldi ykkar í 

hættu“.228, 229 Pence sagði enn fremur:  

Við þvingum hvorki né stofnum sjálfstæði ykkar í hættu. Við bjóðum hvorki 

aðþrengjandi belti né einstefnu braut. Þegar þið komið til samstarfs við okkur, 

komum við til samstarfs við ykkur og við blómstrum öll.230 

Pence sagði þar að auki að Bandaríkin ætli að gera innviðauppbyggingu í Indlandi og 

Kyrrahafinu að forgangsatriði. Því virðist sem Bandaríkin ætli að reyna að keppa við BB 

Kínverja.231 Á sama fundi kom Xi Jinping, forseti Kína, hins vegar BB til varnar og sagði 

framtakið ekki vera skuldafangelsi eða gildru (e. debt trap) heldur vera „sólskinsleið þar sem 

Kína deilir tækifærum með heiminum til þess að sækjast eftir sameiginlegri framþróun.“232 Xi 

lagði enn fremur áherslu á að allir græði á BB og að BB væri plússumma (e. non-zero-sum). 

                                                      
225 Francois De Soyres o.fl., “How the Belt and Road Initiative Could Reduce Trade Costs | VOX, CEPR Policy 

Portal,” VoxEU, 2018, https://voxeu.org/article/how-belt-and-road-initiative-could-reduce-trade-costs. 1. málsgr. 

226 Leonard K. Cheng, “Three Questions on China’s ‘Belt and Road Initiative,’” China Economic Review 40 

(2016): 309–13, https://doi.org/10.1016/j.chieco.2016.07.008. Bls. 309. 

227 De Soyres o.fl., “How the Belt and Road Initiative Could Reduce Trade Costs | VOX, CEPR Policy Portal.” 1. 

málsgr. 

228Á ensku var það upprunalega „Do not accept foreign debt that could compromise your sovereignty“ 

229 Jamie Tarabay og Choe Sang-Hun, “Xi and Pence Stake Out Trade Positions in Dueling Speeches at Pacific 

Rim Forum - The New York Times,” The New York Times, 2018, 

https://www.nytimes.com/2018/11/17/world/australia/apec-china-trade-xi-jinping-mike-pence.html. 9.-11. 

Málsgr. 

230 Tarabay og Sang-Hun. 12. málsgr. Upprunalega „We don’t coerce or compromise your independence. We do 

not offer a constricting belt or a one-way road. When you partner with us, we partner with you, and we all prosper.“ 

231 Bhavan Jaipragas, “Pence Warns Asia-Pacific Not to Trade Sovereignty for Investment in Veiled Swipe at 

Beijing,” South China Morning Post, 2018, https://www.scmp.com/news/asia/diplomacy/article/2173704/pence-

warns-asia-pacific-not-trade-sovereignty-investment-veiled. 8.-10. málsgr. 
232 Tarabay og Sang-Hun, “Xi and Pence Stake Out Trade Positions in Dueling Speeches at Pacific Rim Forum - 

The New York Times.” 12.-14. málsgr. Á ensku var það upprunalega „It is not the so-called trap, as some people 

say. It is the sunshine avenue where China shares opportunities with the world to seek common development“ 
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Hann benti á Bandaríkin og spurði hvort heimurinn ætti að velja opinn heim eða lokaðar dyr233 

og skaut þar með á lokunarstefnu Bandaríkjanna. Kínversk yfirvöld hafa lengi lýst yfir að þau 

reki friðsæla utanríkisstefnu, virði fullveldi allra ríkja og komi jafnt fram við þau öll, stór sem 

smá. Á nítjánda þjóðþingi kommúnistaflokks Kína, sem haldið var haustið 2017, var einmitt 

lögð áhersla á slíkt. Í opinberri skýrslu þjóðþingsins var til dæmis ritað að Kína hafi sjálfstæða 

og friðsæla utanríkisstefnu, að Kína sé mótfallið því að níðast á minni máttar og að Kína muni 

aldrei leitast eftir framþróun á kostnað annarra, jafnframt sem Kína vilji ekki verða oddaveldi 

(e. hegemony) eða reka útþenslustefnu.234 Enn fremur standi Kína fyrir lýðræði og jafnræði 

allra ríkja „stórra eða smárra, sterkra eða veikra, ríkra eða fátækra.“235  

Funiaole og Hillman benda á að þrátt fyrir að margir gagnrýnendur BB viðurkenni að 

viðskipti spili stórt hlutverk í BB þá séu fjárfestingarnar einnig strategískar sem sérstaklega eigi 

við um fjárfestingar á sjóleið BB. Gagnrýnendur telja að hafnirnar sem eru hluti af Perluleiðinni 

eigi þar sérstaklega við.236 Höfundarnir benda þó á að fjárfestingar í höfnum sem standa veikt 

efnahagslega séu ekki endilega strategískar.237 

Gale og Shearer leggja áherslu á að áhyggjurnar af BB koma frá mismunandi aðilum. Þeir 

telja að Indland „hræðist ásókn á svæði sem hefur strategískra hagsmuna að gæta [fyrir Indland] 

ásamt því að hræðast umlukningu af völdum kínverskra verkefna í Japan.“ Einnig hræðist 

Indland að Kína reyni að umlykja sig bæði af sjó og landi. 238 Japan sé „tortryggið gagnvart getu 

Kína til þess að hafa áhrif á birgðakeðju orkuauðlinda sem Austur-Asía reiði sig á.“ Ástralía 

hafi áhyggjur af að „aðstoð frá Kína gæti gert viðkvæm ríki enn berskjaldaðri gagnvart 

valdbeitingu.“ Hins vegar leiti Bandaríkin „að leið til þess að sporna gegn kínverskum áhrifum, 

sérstaklega í tóminu sem Bandaríkin skildu eftir þegar þau fóru úr fríverslunarsamningi 

Kyrrahafsríkja.“239 Gale og Shearer telja að ríkin hafi svo mikla áhyggjur af framþróuninni að 

það sé ástæðan fyrir því að þau hafi ákveðið að hefja aftur fjórhliða öryggisumræður (e. 

                                                      
233 Tarabay og Sang-Hun. 16.-18. málsgr. 
234  Foreign Language Press/外文出版社 , “Extracts from the Report to the 19th National Congress of the 

Communist Party of China / 中国共产党第十九次全国代表大会报告摘编.” Bls. 120-121. 

235 Foreign Language Press/外文出版社. Bls. 122. 
236  Matthew Funiaole og Jonathan Hillman, “China’s Maritime Silk Road Initiative: Economic Drivers and 

Challenges,” in China’s Maritime Silk Road: Strategic and Economic Implications for the Indo-Pacifici Region2, 

ritstj. Nicholas Szechenyi, 1. útgáfa. (Washington: Center for Strategic and International Studies, 2018), 20–25. 

Bls. 21. 
237 Funiaole og Hillman. Bls. 21. 
238 Jesse Barker Gale og Andrew Shearer, “The Quadrilateral Security Dialogue and the Maritime Silk Road 

Initiative,” in China’s Maritime Silk Road: Strategic and Economic Implications for the Indo-Pacifiic Region, 

ritstj. Nicholas Szechenyi, 1. útgáfa. (Washington: Center for Strategic and International Studies, 2018), 30–33. 

Bls. 31. 
239 Gale og Shearer. Bls. 30. 
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Quadrilateral Security Dialogue).240 Kínversk stjórnvöld segja að heimurinn þurfi ekki að óttast 

BB né Kína þar sem stefna Kína sé að stunda aldrei afskipti af innanríkismálum annarra ríkja, 

auk þess sem fjárfestingarnar séu ópólitískar.241 

BB er innviða- og fjárfestingaverkefni á vegum kínverskra stjórnvalda. Yfirlýst markmið 

verkefnisins eru sem fyrr segir að auka samskipti um stefnumótun, tengja vegi betur saman, 

auðvelda viðskipti og verslun, auka gjaldeyrisviðskipti og styrkja samskipti milli þjóða, sem og 

að auka fjárfestingar og styrkja innviði. Þótt yfirlýst markmið tengist flest efnahag og 

viðskiptum er ljóst að landfræðistjórnmál spili hlutverk þar sem Kína vill tryggja sér aðgengi 

að bæði Indlandshafi og mörkuðum annarra landa. Önnur ríki hafa mörg hver áhyggjur af því 

að BB sé leið kínverskra stjórnvalda til þess að kaupa sér hollustu og er oft höfð sem dæmi um 

slíkt. Ljóst er að BB heldur áfram að stækka og eru Norðurslóðir sagðar hluti af BB. BB virðist 

enn fremur vera komið með keppinauta frá ESB, BNA, Japan og Indlandi. Næstu kaflar fjalla 

um hvert tilvik, þ.e. smáríki, fyrir sig. 

 

                                                      
240 Gale og Shearer. Bls. 31. 
241 Belt and Road Portal, “Djibouti FTZ Starts, Can Handle Trade Worth $7b in 2 Years,” Belt and Road Portal, 

2018, https://eng.yidaiyilu.gov.cn/qwyw/rdxw/59375.htm. 23. málsgr. 
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5 Djíbútí 

 

Í þessum kafla verður fjallað um Djíbútí og þátttaka þess í BB sett í samhengi. Í fyrsta hluta er 

farið í bakgrunn á aðstæðum í Djíbútí, skýrt frá helstu hagtölum og lýðfræðilegum tölum, ásamt 

því  hvers vegna Djíbútí telst sem smáríki. Í öðrum hluta verður skýrt frá stjórnmálalegum 

aðstæðum innanlands ásamt þróun á utanríkismálum þess. Í þriðja hluta verður fjallað um hver 

efnahagsleg áhrif þátttöku í BB séu og í þeim fjórða hver pólitísku áhrifin hafa verið.  

5.1 Bakgrunnur 

Alls bjuggu 948.249 manns í Djíbútí árið 

2017 242  sem fellur því auðveldlega undir 

skilgreininguna á smáríki ef við miðum við 

mannfjölda. Einnig er landssvæðið 23.200 

ferkílómetrar243 og er því Djíbútí smáríki út frá 

fastri stærð samkvæmt skilgreiningu Baldurs 

Þórhallssonar. 76% landsmanna búa í 

höfuðborginni, Djíbútí. 244  Árið 2017 var 

landsframleiðsla Djíbútí 1.845.000 

Bandaríkjadala. 245  Því er landsframleiðsla 

Djíbútí mun minni en Íslands. Djíbútí er því 

smáríki ef við lítum til fastrar stærðar og 

efnahagsstærðar. 

Mynd 4: Staðsetning Djíbútí á korti.246 

Ekki er mikið af fræðilegum heimildum sem fjalla sérstaklega um Djíbútí sem smáríki. 

Líkt og áður var nefnt, þá hefur smáríkjafræðin þó mest megnis beinst að evrópskum 

smáríkjum. Styan telur að Djíbútí sé fremur óvenjulegt ríki sé það borið saman við önnur 

smáríki því Djíbútí hafi töluverð diplómatísk áhrif, bæði svæðisbundið og á alþjóðavettvangi. 

                                                      
242 M Idriss Ali Soultan and M M Omar Abdoulkader Mohamed à la rédaction Konaté Sékou Tidiani M Mohamed 

Osman Miguil Mme Choukri Mohamed Ali M Moussa Issak Farah, “Annuaire Statistique Edition 2017,” 2018, 

http://www.dised.dj/Annuaire_Statistique_2018.pdf. Bls. 22. 
243  Encyclopædia Brittanica, “Djibouti,” Encyclopædia Brittanica, 2019, 

https://www.britannica.com/place/Djibouti. 
244  Commissariat au plan charge des statistiques, “RESULTATS DE LA QUATRIEME ENQUETE 

DJIBOUTIENNE AUPRES DES MENAGES POUR LES INDICATEURS SOCIAUX (EDAM4-IS,” 2018, 

http://www.dised.dj/Rapport1_resultats_EDAM4.pdf. Bls. 3. 
245 Alþjóðabankinn, “GDP (Current US$),” Alþjóðabankinn, 2019, https://data.worldbank.org/country/djibouti. 
246 Mynd fengin frá Google maps. www.maps.google.com 
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Þrátt fyrir að vera smæsta ríki Afríku hafi það fjölmarga bandamenn og telur Styan því að 

Djíbútí falli ekki undir almenn alþjóðasamskipti smáríkja sem séu öðrum háð í 

alþjóðakerfinu.247 Hann telur því að Djíbútí falli ekki undir kenninguna um skjól248 og enn 

fremur að diplómatísk reynsla Djíbútí bendi til að flokkunin í smáríki sé ekki hentug fyrir 

Djíbútí þegar kemur að utanríkismálum þess.249 Það má þó bera rök fyrir því að vandi smáríkja 

og þróunarríkja sé að ýmsu leyti sameiginlegur. Einnig er ljóst að þrátt fyrir að Djíbútí hafi 

töluverð diplómatísk áhrif þá er Djíbútí smátt efnahagslega, landfræðilega og hvað varðar 

mannfjölda. Hann nefnir sem dæmi að Djíbútí hafi þurft að kljást við ýmis vandamál einmitt 

vegna smæðar sinnar, t.d. hvað varðar takmarkaðan mannauð. 250 Djíbútí hafi einnig lengi verið 

háð Frakklandi 251  og sé enn fremur háð viðskiptum við Eþíópíu sem sé 80 sinnum 

fjölmennara.252 Því sést að Djíbútí sé háð öðrum ríkjum í alþjóðakerfinu og virðist Styan vera í 

töluverðri mótsögn við sjálfan sig. 

Líkt og sést á mynd 7 eru nágrannar Djíbútí mun stærri, þ.e. Eþíópía, Sómalía og Erítrea. 

Djíbútí hefur einnig landamæri að hafi, bæði Rauðahafi og Adenflóa. Hinum megin við hafið 

er svo Jemen og Arabíuskaginn. Ástandið í nágrannaríkjunum, Sómalíu og Jemen, er Djíbútí 

mikið áhyggjuefni þar sem stríð geysar og róttækir íslamistahópar hafa komið sér fyrir. 253 

5.2 Geópólitík og innanlandspólitík 

Styan telur að utanríkisstefnu Djíbútí sé hægt að skipta í fjóra hluta; svæðisbundin samskipti á 

Horni Afríku (e. Horn of Africa), samskipti við önnur Afríkuríki, samskipti við Arabaríki og að 

lokum við frönskumælandi ríki.254 Hann bendir einnig á að Djíbútí sé á milli Eþíópíu og 

Sómalíu sem bæði hafa bæði gert tilkall til landsvæðis þess. Djíbútí hefur þar að auki bæði 

þjóðfræði- og málfræðilegar tengingar við bæði ríkin. Eþíópía og Sómalía áttu í stríði á árunum 

1977-1978 og 1990-1991 sem varð til þess að landsvæði þeirra var skipt upp og tvö ný ríki 

mynduð, Sómalíland og Erítrea. Stríðið varð til þess að fjöldi flóttamanna héldu til Djíbútí. 

Slíkar eru einmitt aðstæðurnar í dag, nema nú frá Jemen.255 Djíbútí var nýlenda Frakka til ársins 

                                                      
247 David Styan, “Djibouti: Small State Strategy at a Crossroads,” Third World Thematics: A TWQ Journal 1, no. 

1 (2016): 79–91, https://doi.org/10.1080/23802014.2016.1175316. Bls. 79.  

248 Hér vísar Styan í „alliance shelter theory“ Bailes, Baldurs og Thayer. 

249 Styan, “Djibouti: Small State Strategy at a Crossroads.” Bls. 80.  

250 Styan. Bls. 81  

251 Styan. Bls. 82 

252 Styan. Bls. 82. 

253 Styan. Bls. 82. 

254 Styan. Bls. 85. 

255 Styan. Bls. 81-82.  
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1977 en ríkinu hefur frá sjálfstæði tekist vel að skilja stjórnmál sín og hernað frá Frakklandi.256 

Á nýlendutímanum byggðu Frakkar hafnir við Adenflóa auk lestarteina sem tengdi nýlendur 

Frakka saman. Höfuðborg Djíbútí varð að endastöð lestarteina sem lágu til Addis-Ababa, 

höfuðborgar Eþíópíu.257 Á fyrstu 15 árunum eftir sjálfstæði sá Frakkland enn um fjármögnun 

ríkisstjórnar Djíbútí og veitti því hernaðarlega vernd í skiptum fyrir herstöðvar. Enn þann dag í 

dag er stærsta herstöð Frakka í Afríku staðsett í Djíbútí. 258 

Í dag tekur Djíbútí virkan þátt í svæðisbundnu samstarfi, þá sérstaklega í Afríkusambandinu 

(e. the African Union) og Arababandalaginu (e. Arab League).259 Djíbútí reynir að vega á móti 

smæð sinni með þátttöku í alþjóðastofnunum. Ríkið tekur einnig virkan þátt innan Sameinuðu 

þjóanna og Stofnun frönskumælandi þjóða (e. Organisation internationale de la 

Francophonie).260 Styan telur að í byrjun 21. aldar hafi Djíbútí haft tvö markmið, þ.e. að hætta 

að reiða sig svo mikið efnahags- og hernaðarlega á Frakkland, og svo að auka valdajafnvægi 

sitt við Eþíópíu. Hann telur enn fremur að Djíbútí hafi náð að nýta sér landfræðilega legu sína 

og breyta henni úr því að vera vandamál (þ.e. að vera fast á milli tveggja stærri ríkja) yfir í að 

vera auðlind. 261 Djíbútí hafi tekist það með því að styrkja bönd sín við fleiri ríki og hætta þar 

með að reiða sig um of á Frakkland.262 

Í Djíbútí er ekki einungis frönsk herstöð, heldur einnig bandarísk herstöð síðan árið 2002263 

sem kallast Camp Lemonnier.264 Bandaríkin hafa nýtt þá herstöð til þess að berjast gegn Al-

Qaida í Jemen og Sómalíu.265 Fyrsta herstöð Japan erlendis á eftirstríðsárunum var byggð árið 

2011 í Djíbútí266 auk ítalskrar, þýskrar og breskrar herstöðvar.267 Með því að auka fjölbreytni í 

vörnum ríkisins hefur landfræðileg lega Djíbútí orðið að tekjulind auk þess sem hún hefur orðið 
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að stjórnmálalegri auðlind vegna metorða (e. status) ríkisins. 268  Kína rekur nú sína fyrstu 

herstöð erlendis í Djíbútí, en kallar hana fyrstu birgðastöðina (logistics facility) fyrir kínverska 

herinn.269 Hins vegar hafa erlendir miðlar kallað hana herstöð.270 Perlez og Jacobs hjá the New 

York Times telja að Kína reyni nú að gera lítið úr hernaðarhlutverki herstöðvarinnar og leggi 

áherslu á að tilgangurinn með henni sé að vera birgðastöð og að vinna gegn sjóránum.271 Því 

sést að umdeilt er um hvort um herstöð eða birgðarstöð fyrir kínverska herinn sé að ræða. Hins 

vegar heldur fréttamiðillinn Al Jazeera því fram að samningur hafi náðst á milli Djíbútí og Kína 

að allt að 10.000 kínverskir hermenn verði staðsettir þar árið 2026.272 Samband Kína og Djíbútí 

varð formlega að „strategísku sambandi“ 23. nóvember 2017.273 Einnig er vert að nefna að í 

Djíbútí eru engar Konfúsíusarstofnanir, þ.e. óhagnaðardrifnar stofnanir sem vinna að því að efla 

kínverskunám og kínverska menningu.274 

5.3 Efnahagsleg áhrif BB 

Í þessum undirkafla verður umfjöllun um efnahagsleg áhrif þátttöku Djíbútí í BB. Farið verður 

yfir hagtölur yfir inn- og útflutning Djíbútí frá og til Kína. Þær upplýsingar sem birtar eru yfir 

inn- og útflutning voru unnar úr gagnasafni Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS, e. IMF). Því næst 

verður fjallað um fjárfestingar Kínverja í Djíbútí. Grafið sem sýnir þróun fjárfestinga Kínverja 

í Djíbútí var unnið úr gagnasafni China Africa Research Initiative. Einnig verður stutt umfjöllun 

um hvers lags fjárfestingar Kínverjar hafa gert í Djíbútí. 

Þann 5. september 2015 lýsti forseti Djíbútí, Ismail Omar Guelleh, því yfir að Kína fagnaði 

þátttöku Djíbútí í BB.275 Stuttu síðar, þ.e. 15. október 2015, var skrifað undir viljayfirlýsingu á 

milli hafnarinnar í Djíbútí (e. Port of Djibouti) og hafnarinnar í Shenzhen (e. Shenzhen Port) í 

                                                      
268 Styan, “Djibouti: Small State Strategy at a Crossroads.” Bls. 83. 

269 Belt and Road Portal, “Djibouti FTZ Starts, Can Handle Trade Worth $7b in 2 Years.” 
270 Jacobs og Perlez, “U.S. Wary of Its New Neighbor in Djibouti: A Chinese Naval Base - The New York Times,” 

2017. Sjá einnig Al Jazeera, “China Opens First Overseas Base in Djibouti,” Al Jazeera, 2017, 

https://www.aljazeera.com/news/2017/08/china-opens-overseas-base-djibouti-170801104040586.html. 
271 Jacobs og Perlez, “U.S. Wary of Its New Neighbor in Djibouti: A Chinese Naval Base - The New York Times,” 

2017. 11. málsgr.  
272 Al Jazeera, “China Opens First Overseas Base in Djibouti.” 13. málsgr. Vísar til greinar frá The Diplomat 

magazine en veitir ekki frekari upplýsingar um uppruna þessara talna. 
273  Ríkisráð Alþýðulýðveldisins Kína, “China, Djibouti Agree to Establish Strategic Partnership,” Ríkisráð 

Alþýðulýðveldisins Kína, 2017, 

http://english.gov.cn/news/top_news/2017/11/23/content_281475952172868.htm. 
274  Höfuðstöðvar Konfúsíusarstofnanna, “Hanban-About Us-Confucius Institute Headquarters,” Höfuðstöðvar 

Konfúsíusarstofnanna, sótt 13. apríl 2019 af http://english.hanban.org/node_7716.htm. 
275  Ismail Omar Guelleh, “Ismail Omar Guelleh,” Facebook síða forseta Djíbútí, 5. september 2018, 

https://www.facebook.com/PAGEOFFICIELLEIOG/photos/a.1058223594228013/2050264401690589/?type=1

&theater. 



55 

Kína.276 Því miða ég þátttöku Djíbútí við 5. september 2015, sem hér eftir verður vísað til sem 

þátttaka. Til þess að fá betri sýn á hver efnahagsleg áhrif BB hafa verið á Djíbútí er kjörið að 

rýna betur í tölfræði yfir inn- og útflutning frá Kína til Djíbútí.  

 

Mynd 5: Myndin sýnir inn- og útflutning Djíbútí frá Kína.277 

Af myndinni sést að miklar sveiflur eru á innflutningi á vörum frá Kína til Djíbútí. Eftir 

efnahagslægðina 2008 minnkaði innflutningur mjög, einnig eru ákveðnar hæðir og lægðir í 

innlutningnum á árunum 2010-2018. Útflutningur á vörum frá Djíbútí til Kína hefur haldist 

fremur stöðugur frá árinu 2007, en hækkaði þó úr 0,14 milljónum Bandaríkjadala árið 2016 í 

0,56 milljónir Bandaríkjadala. Hlutfallslega er innflutningur á vörum frá Kína mun hærri en 

útflutningur til Kína frá Djíbútí.  

                                                      
276 Port de Djibouti, “Press Release 1 for China Mission.” 
277 Unnið úr gagnasafni Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, “IMF Data - Exports and Imports 

by Areas and Countries,” Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, sótt 28. mars 2019 af 

http://data.imf.org/regular.aspx?key=61013712. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

M
ilj

ó
n

ir
 U

SD

Ár

Vöruviðskipti Djíbútí og Kína

Innflutningur frá Kína

Útflutningur til Kína



56 

 

Mynd 6: Myndin sýnir heildar inn- og útflutning Djíbútí samanborið við inn- og útflutning Djíbútí 

til og frá Kína.278 

Samanborið við heildar inn- og útflutning Djíbútí er inn- og útflutningur Djíbútí til og frá Kína 

afar lítill. Það sést einnig vel ef við setjum inn- og útflutning Djíbútí til Kína upp í töflu, sýnt 

sem hlutfall af heildar inn- og útflutningi: 

Ár 

Hlutfall 

útflutnings til 

Kína af 

heildarútflutningi 

Hlutfall 

innflutnings frá 

Kína af 

heildarinnflutningi 

2007 0,15% 0,45% 

2008 0,15% 0,72% 

2009 0,07% 0,00% 

2010 0,06% 0,05% 

2011 0,02% 0,46% 

2012 0,04% 0,08% 

2013 0,10% 0,26% 

2014 0,12% 0,05% 

2015 0,05% 0,05% 

2016 0,06% 0,03% 

2017 0,21% 0,06% 

2018 0,11% 0,08% 

   

 

Tafla 1: Inn- og útflutning Djíbútí til og frá Kína sem hlutfall af heildar inn- og útflutningi 

Djíbútí.279 

                                                      
278 Unnið úr gagnasafni Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. 
279 Unnið úr gagnasafni Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. 
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Hlutfallslega er inn- og útflutningur Djíbútí til Kína afar lítill borið saman við heildar inn- og 

útflutning.  

 

Mynd 7: Myndin sýnir beinar erlendar fjárfestingar Kína í Djíbútí í milljónum dollara.280 

Samkvæmt China Africa Research Initiative hafa hlutabréf beinna erlendra fjárfestinga (e. FDI 

stock) Kína í Djíbútí aukist mjög frá árinu 2003. Á árunum 2003-2005 voru engar beinar 

erlendar fjárfestingar Kína í Djíbútí, en árið 2015 voru þær um 20,3 milljónir bandaríkjadala. 

Athugið að um er að ræða uppsafnaða stöðu beinna fjárfestinga (e. FDI stocks) en ekki 

fjármagnsflæði (e. FDI flows). Um er að ræða mælieiningu sem „mælir heildarumfang 

                                                      
 Unnið úr gagnasafni Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. 
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fjárfestinga á ákveðnum tímapunkti, vanalega í lok árs eða ársfjórðungs.“281  Ekki fundust 

áreiðanlegar heimildir með tölfræði yfir fjárfestingar eftir árið 2015, þ.e. eftir að Djíbútí tók 

þátt í BB. Hins vegar er áhugavert hversu mikil aukning varð á fjárfestingum Kínverja í Djíbútí 

stuttu fyrir þátttöku.  

Einnig er vert að nefna þau fjárfestingaverkefni sem opinberlega hefur verið gefið út að 

kínversk stjórnvöld ætli sér eða hafi nú þegar fjárfest í. Í febrúar 2019 gáfu kínversk stjórnvöld 

út að kínverska ríkisfyrirtækið Poly-GCL ætli sér að fjárfesta í 767 km langri gasleiðslu á milli 

Eþíópíu og Djíbútí.282 Dæmi um önnur verkefni sem kínversk stjórnvöld eða ríkisfyrirtæki hafa 

fjármagnað eru vatnsleiðsla frá Eþíópíu til Djíbútí, alþjóðlegur flugvöllur nærri höfuðborg 

ríkisins og lestarteinar til Addis Ababa.283 Einnig hefur Kína fjármagnað fríverslunarsvæði í 

Djíbútí. 284  Fríverslunarsvæðið er 2,4 ferkílómetrar og mun vera svæði til að vinna 

útflutningsvörur auk þjónustusvæðis og svæðis fyrir vöruflæðisstjórnun (e. logistics).285 Kína 

fjárfesti 340 milljónir bandaríkjadala í verkefninu.286 Árið 2017 opnaði Doraleh höfnin í Djíbútí 

sem var fjármögnuð af kínverskum og djíbúdískum stjórnvöldum að upphæð 590 milljón 

bandaríkjadala.287 Öll þessi verkefni eru hluti af BB. Perlez og Jacobs hjá the New York Times 

halda því fram að skuldir Djíbútí við Kína nemi 60% landframleiðslu landsins.288  

Enn eru viðskipti á milli Kína og Djíbútí afar lítil ef við miðum við heildar inn- og útflutning 

Djíbútí. Í raun ná viðskiptin ekki upp í 1% af heildar inn- eða útflutningi. Þegar litið er á 

fjárfestingar er ljóst að Kína hefur fjárfest þó nokkuð í Djíbútí, bæði fyrir og eftir þátttöku. Þó 

eru verkefnin eftir þátttöku öll mjög stór, þ.e. flugvöllur, gasleiðslur og lestarteinar. Engu að 

síður eru efnahagsleg áhrif þátttöku Djíbútí í BB ekki mikil enn sem komið er.  

                                                      
281  OECD International Direct Investment Statistics 2018, OECD International Direct Investment Statistics 

(OECD, 2019), https://doi.org/10.1787/bb55ccaf-en. 
282 Xinhua, “Chinese Firm to Construct Ethiopia-Djibouti Natural Gas Pipeline,” Belt and Road Portal, 2019, 

https://eng.yidaiyilu.gov.cn/qwyw/rdxw/79824.htm. 
283  Tiantian Bai, “Djibouti President Kicks off Beijing Visit,” Belt and Road Portal, 2017, 

https://eng.yidaiyilu.gov.cn/qwyw/rdxw/36063.htm. 6. málsgr. 
284 Bai. 6. málsgr. 
285 Ruohan Li, “Djibouti FTZ Starts, Can Handle Trade Worth $7b in 2 Years,” Belt and Road Portal, sótt 28. 

febrúar 2019 af https://eng.yidaiyilu.gov.cn/qwyw/rdxw/59375.htm. 2. málsgr. 
286 Li. 4. málsgr. 
287  Xinhua, “Djibouti Vies to Become Africa’s Dubai with New Port,” Belt and Road Portal, 2017, 

https://eng.yidaiyilu.gov.cn/qwyw/rdxw/14650.htm. 2. málsgr. 
288 Jacobs and Perlez, “U.S. Wary of Its New Neighbor in Djibouti: A Chinese Naval Base - The New York Times,” 

2017. 41. málsgr. 
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5.4 Pólitísk áhrif BB 

Í þessum undirkafla verður fjallað um pólitísk áhrif þátttöku Djíbútí í BB. Byrjað verður á 

umfjöllun um viðhorf stjórnvalda Djíbútí gagnvart Kína fyrir þátttöku í BB, því næst viðhorf 

þeirra eftir að þátttaka hófst. 

Kínversk yfirvöld hafa viðurkennt að þrátt fyrir að Djíbútí sé smátt ríki þá sé það á 

strategísku svæði landfræðilega séð ásamt því að hýsa fyrstu herstöð Kína erlendis.289 Þegar 

orðræðan í Djíbútí er borin saman fyrir og eftir þátttöku í BB koma ýmis áhugaverðar 

niðurstöður fram. Athugið að sleppt var að sýna tölur yfir kóðanir sem voru undir 10 prósentum. 

Alls var safnað 61 tilvitnun frá stjórnvöldum í Djíbútí, 50 eftir þátttöku í BB og 11 fyrir þátttöku.  

 

 

Mynd 8: Myndin sýnir viðhorf stjórnvalda í Djíbútí gagnvart Kína. 

Mynd 9 sýnir myndrænt tilvitnanir í stjórnvöld Djíbútí. Athyglisvert er hversu hátt hlutfall 

tilvitnana sýna jákvæðni í garð kínverskra stjórnvalda. Einnig er mjög hátt hlutfall tilvitnana, 

þ.e. 45% þeirra, jákvæðar til fjárfestinga frá Kína almennt og 36% jákvæðar gagnvart 

viðskiptum við Kína. Dæmi um tilvitnun sem hægt er að flokka sem jákvæða gagnvart 

kínverskum stjórnvöldum er t.d. „Vous le savez la République de Djibouti et la République 

                                                      
289 Bai, “Djibouti President Kicks off Beijing Visit.” 4. málsgr. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jákvætt viðhorf til
viðskipta við Kína

almennt

Jákvætt viðhorf til
fjárfestinga frá Kína

almennt

Jákvæðni í garð
kínverskra stjórnvalda

Hlutleysi í garð
kínverskra stjórnvalda

Djíbútí - Fyrir þátttöku í BB



60 

populaire de Chine entretiennent depuis 36 ans des relations excellentes.“290 Hér er talað um 

„frábær samskipti“ (e. relations excellentes) á milli Djíbútí og Kína. Dæmi um jákvætt viðhorf 

gagnvart fjárfestingum frá Kína er „C‘est avec l‘infrastructure qu‘on peut développer 

l‘économie. Aujourd‘hui, la Chine est le partenaire par excellence qui investit des milliards de 

dollars pour que Djibouti peut s‘avoir un chemin de fer à Addis Ababa de grand qualité.“291 

Hér segir Guelleh forseti að með fjárfestingum geti Djíbútí þróast áfram og að Kína hafi fjárfest 

í lestarteinum frá Djíbútí til Addis Ababa sem sé hágæðavara. 

 

Mynd 9: Myndin sýnir viðhorf yfirvalda Djíbútí gagnvart Kína eftir að Djíbútí hóf þátttöku í BB. 

Ef litið er á jákvætt viðhorf til viðskipta við Kína almennt fer það úr 36% í 28,6% tilvitnana 

eftir þátttöku í BB. Jákvætt viðhorf til fjárfestinga frá Kína almennt var í 45% tilvika fyrir 

þátttöku en jákvætt viðhorf til fjárfestinga vegna BB eftir þátttöku var 26,5%. Einnig fer 

jákvæðni í garð kínverskra stjórnvalda úr 55% niður í 38,8% tilvika. Því virðist sem almennt 

hafi stjórnvöld í Djíbútí verið örlítið jákvæðari gagnvart fjárfestingum og viðskiptum við Kína 

fyrir þátttöku í BB en eftir. Það gæti að hluta til verið vegna mæliskekkju, þar sem mun fleiri 

tilvitnanir fundust eftir þátttöku í BB og voru þær því dreifðari. Sem dæmi voru 8,2% tilvitnana 

eftir þátttöku á þá leið að BB væri win-win og 4% tilvitnana að jafnræðis gætti á milli Djíbútí 

og Kína. 

                                                      
290 GAF TV Chaine Privé, “Le Président Ismaïl Omar Guelleh Réçoit Le Ministre Des Affaires Etrangeres de La 

Chine En Visite De.” 
291 GAF TV Chaine Privé. 
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Enn eru viðskipti á milli Kína og Djíbútí afar lítil ef við miðum við heildar inn- og útflutning 

Djíbútí. Í raun ná viðskiptin ekki upp í 1% af heildar inn- eða útflutningi. Ef við lítum á 

fjárfestingar er ljóst að Kína hefur fjárfest í Djíbútí, bæði fyrir og eftir þátttöku. Þó virðist sem 

efnahagsleg áhrif þátttöku BB í Djíbútí séu ekki mikil enn sem komið er. Bæði fyrir og eftir 

þátttöku í BB eru stjórnvöld Djíbútí jákvæð í garð kínverskra stjórnvalda og fjárfestinga, þó 

hlutfallið hafi lækkað að einhverju leiti. Af því leiðir að efnahagsleg- og pólitísk áhrif þátttöku 

BB á viðhorf stjórnvalda í Djíbútí séu enn sem stendur afar takmörkuð. Áhugavert er að 

Mahmoud Ali Youssouf, utanríkisráðherra Djíbútí, hefur haldið því fram í viðtali að viðvera 

Kína í Afríku sé af efnahagslegum ástæðum og að landi eins og Djíbútí sem vanti innviði sé 

sambandið við Kína himnasending (e. aubaine). 292  Því sést að stjórnvöld í Djíbútí fagni 

fjárfestingunum og viðveru Kína í Djíbútí. 

 

 

                                                      
292 Jeune Afrique, “Djibouti – Mahmoud Ali Youssouf : « Avec l’Éthiopie, Nous Sommes La Locomotive de La 

Région ».” 7.-9. málsgr. 
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6 Eistland 

 

Í þessum hluta verður fjallað um Eistland og þátttaka þess í BB sett í samhengi. Í fyrsta kafla 

er farið í bakgrunn á aðstæðum í Eistlandi, skýrt frá helstu hagtölum og lýðfræðilegum tölum, 

ásamt því að og hvers vegna Eistland telst sem smáríki. Í öðrum kafla verður skýrt frá 

stjórnmálalegum aðstæðum innanlands ásamt þróun á utanríkismálum þess. Í þriðja kafla 

verður fjallað um hver efnahagsleg áhrif þátttöku í BB séu og í þeim fjórða hver pólitísku áhrifin 

hafa verið.  

6.1 Bakgrunnur  

Eistland er eitt Eystrasaltsríkjanna og hefur landamæri að Rússlandi og Lettlandi. Í Eistlandi 

búa  1.323.824 manns og var 

landsframleiðslan 25.656,9 milljónir 

Evra árið 2018. 293  Eistland hefur 

landsvæði sem nemur 45.227 

ferkílómetrum. 294  Eistland telst því 

smátt samkvæmt nokkrum stöðlum 

Baldurs Þórhallssonar, þ.e. fastri 

stærð (þ.e. landsvæði og mannfjöldi) 

og efnahagsstærð. 

Töluvert er af fræðilegum 

heimildum sem flokka Eistland sem 

smáríki. Til dæmis fjallar Lawrence 

um þátttöku Eistlands sem smáríkis í 

friðargæslu Sameinuðu þjóðanna.295  

 

Mynd 10: Myndin sýnir staðsetningu Eistlands á korti.296 

                                                      
293  Hagstofa Eistlands, “Most Requested Statistics - Statistics Estonia,” Hagstofa Eistlands, 2019, 

https://www.stat.ee/main-indicators. 
294  Encyclopædia Britannica, “Estonia,” Encyclopædia Britannica, 2019, 

https://www.britannica.com/place/Estonia#ref37268. 
295 Tony Lawrence, “Estonia And Unifil: The Benefits to a Small State of Un Peacekeeping,” Journal on Baltic 

Security 3, no. 2 (2017): 17–27. 
296 Mynd sótt af Google Maps, www.maps.google.com 
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Baldur Þórhallsson og Rainer Kattel bera saman Eistland og Ísland í fjármálakreppunni 2008,297 

Panke og Gurol bera saman Möltu og Eistland sem smáríki og stöðu þeirra í forsæti 

Evrópuráðsins298 á meðan Crandall rannsakar öryggi Eistlands sem smáríkis.299 

6.2 Geópólitík og innanlandspólitík 

Eistland losnaði undan oki Rússa eftir fyrri heimsstyrjöld en fór svo undir Sovétríkin stuttu fyrir 

seinni heimsstyrjöld. Eistland fékk að lokum sjálfstæði árið 1991 og hafa Eystrasaltslöndin 

verið andvíg Rússlandi síðan.300 Eistland varð fyrir stórri netárás árið 2007 eftir að yfirvöld í 

Tallinn tóku niður minnisvarða um sovéska hermenn og margir telja að Rússar hafi staðið að 

árásinni.301 Jurkynas telur að utanríkisstefnur Eystrasaltsríkjanna byggist á þremur stoðum, þ.e. 

orkuöryggi, Rússlandi og samskiptum Evrópu og BNA302 en Eistland fékk einmitt inngöngu í 

bæði ESB og NATO árið 2004.303 Eistland varð svo hluti af Evrusvæðinu árið 2011.304 

Forsætisráðherra Eistlands, Juri Ratas, fer fyrir Miðjuflokknum (e. Centre Party) og 

ríkisstjórninni sem stendur saman af nokkrum flokkum.305 Alls eru 101 sæti í eistneska þinginu, 

26 sæti tilheyra Miðjuflokknum, 19 íhaldsflokknum, 34 eistneska umbótaflokkinum (e. 

Estonian Reform Party), 11 í Isamaa flokknum og 10 í sósíaldemókrataflokknum. 306 

Ríkisstjórnin stendur saman af Miðjuflokknum, Isamaa flokknum og sósíaldemókrötunum.307 

Eistland er hluti af 16+1 löndunum í Evrópusambandinu. Kína vill styrkja samvinnu við ESB 

er varðar netöryggi308 (e. cybersecurity) sem er ein helsta sérhæfing Eistlands. 

                                                      
297 Baldur Thorhallsson og Rainer Kattel, “Neo-Liberal Small States and Economic Crisis: Lessons for Democratic 

Corporatism,” Journal of Baltic Studies 44, no. 1 (2012), https://doi.org/10.1080/01629778.2012.719306. 
298 Diana Panke og Julia Gurol, “Small States as Agenda-Setters? The Council Presidencies OfMalta and Estonia,” 

Journal of Common Market Studies 56 (2018): 142–51, https://doi.org/: 10.1111/jcms.12767. 
299 Matthew Crandall, “Soft Security Threats and Small States: The Case of Estonia,” Defence Studies 14, no. 1 

(2014): 30–55, http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=a03a0018-17ec-430e-916f-

de95c6ce8735%40sessionmgr4009. 
300 Mindaugas Jurkynas, “Security Concerns of the Baltic States in the Twenty- First Century,” in Small States and 

International Security, ritstj. Clive Archer, Anders Wivel, and Alyson J.K. Bailes, 1. útgáfa. (New York: 

Routledge, 2014), 113–29. Bls. 116. 
301 Jurkynas. Bls. 122. 
302 Jurkynas. Bls. 113. 
303 Jurkynas. Bls. 113. 
304 Jurkynas. Bls. 118. 
305 BBC, “Estonia Country Profile,” BBC, 2019, https://www.bbc.com/news/world-europe-17220810. 8. málsgr. 
306  Eistneska þingið, “Members of the Riigikogu,” Eistneska þingið, 2019, 

https://www.riigikogu.ee/en/parliament-of-estonia/composition/members-riigikogu/?search=search. 
307  Ríkisstjórn Eistlands, “Basic Principles of the Government Coalition,” Ríkisstjórn Eistlands, 2019, 

https://www.valitsus.ee/en/basic-principles-government-coalition-0. 
308 Utanríkisráðuneyti Kína, “China’s Policy Paper on the EU: Deepen the China-EU Comprehensive Strategic 

Partnership for Mutual Benefit and Win-Win Cooperation,” 2014, 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/wjzcs/t1143406.shtml. 3.2. gr., 10. málsgr. 
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Jurkynas telur að Eystrasaltsríkin hafi gert sér grein fyrir að smáríki líkt og þau verði að 

treysta á alþjóðlega samvinnu og hafi því eftir sjálfstæði sitt gengið inn í margar svæðisbundnar 

og alþjóðlegar stofnanir.309 Eystrasaltsríkin séu enn „orkueyjur“ (e. energy islands), þ.e. þau 

eru háð innflutningi á orku frá Rússlandi. 310  Almennt séð eru íbúar Eystrasaltsríkjanna 

fylgjendur ESB311 og hafa þau hafa fylkt sér í liði með Norðurlöndunum. Líkt og Jyrkinas 

ústkýrir þá vilja Eystrasaltsríkin „ekki vera séð sem fyrrum Sovétríki eða Austur-Evrópuríki 

sem eru tengd við vanþróun (e. underdevelopment), spillingu og áhrif Rússlands.“312 

Í nóvember 2018 hitti Xi Jinping, forseti 

Kína, þingforseta Norðurlandanna og 

Eystrasaltsríkjanna sem sýnir hversu mikla 

áherslu Xi Jinping leggur á norðurslóðir og 

utanríkismál. 313  Eistland mun mögulega í 

framtíðinni tengjast BB bæði í gegnum 

lestarteina frá Mið- og Austur-Evrópu og í 

gegnum lestarteina frá Finnlandi. Lestarteinarnir 

munu þá liggja frá Norður-Finnlandi, þ.e. allt frá 

norðurslóðum til Mið- og Austur-Evrópu.  

Mynd 11: Myndin sýnir mögulega lestarteina frá Norðurslóðum til Eistland og suður til Mið- og 

Austur-Evrópu.314 

Í Eistlandi er nú ein Konfúsíusarstofnun í Háskólanum í Tallinn og hefur hún verið rekin síðan 

2010.315 

6.3 Efnahagsleg áhrif BB 

Í þessum undirkafla verður fjallað um efnahagsleg áhrif þátttöku í BB á Eistland. Fyrst verður 

umfjöllun um inn- og útflutning á vörum frá og til Kína, því næst verða þær tölur bornar saman 

við heildar inn- og útflutning Eistlands. Gröfin eru unnin úr gagnasafni AGS. Að lokum verður 

umfjöllun um fjárfestingar Kínverja í Eistlandi. 

                                                      
309 Jurkynas, “Security Concerns of the Baltic States in the Twenty- First Century.” Bls. 116. 
310 Jurkynas. Bls. 118. 
311 Jurkynas. Bls. 119. 
312 Jurkynas. Bls. 119. 
313 Xinhua, “China Hopes for More Exchanges with Nordic, Baltic Countries,” Belt and Road Portal, 2018, 

https://eng.yidaiyilu.gov.cn/qwyw/rdxw/43464.htm. 
314 Breum, “Finland Plans ‘Arctic Corridor’ Linking China to Europe.” 
315 Fyrir frekari upplýsingar, sjá: https://www.tlu.ee/konfutsius 

https://www.tlu.ee/konfutsius
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Eistland skrifaði undir þrjár viljayfirlýsingar sem falla undir BB árið 2017 og þar með hófst 

formlega þátttaka Eistlands í verkefninu. Hér eftir verður einfaldlega vísað til þess sem þátttaka. 

Fyrsta viljayfirlýsingin snéri að silkiveginum sjálfum og nefnist Viljayfirlýsing um Silkiveginn 

(e. the Silk Road Initiative Memorandum) sem snýst einna helst um að auka efnahagsleg tengsl 

Kína og Eistlands, t.d. með því að tengja lestarteina Eistlands við þá kínversku. Önnur 

viljayfirlýsingin nefnist Samningur um rafrænan silkiveg (e. the Digital Silk Road Agreement) 

og snýr að því að efla netviðskipti og -þjónustu á milli ríkjanna. Þriðja yfirlýsingin nefnist 

Samningur um netviðskipti (e. the E-Commerce Agreement) sem leitast við að efla 

netviðskipti.316 Helstu útflutningsvörur Eistlands til Kína árið 2018 voru raftæki (34%), viður 

og vörur úr viði (28%) og tækni- og heilsuvörur (10%).317  

 

Mynd 12: Myndin sýnir inn- og útflutning Eistlands til og frá Kína.318  

Þegar við skoðum Mynd 14 sést að innflutningur á vörum frá Kína til Eistlands hefur aukist þó 

nokkuð frá árinu 2007 til 2018. Dýfa verður á innflutningi á vörum frá Kína eftir 

efnahagslægðina 2008 en gífurlegt stökk frá 2009 til 2010. Frá árinu 2007 til 2018 fer 

innflutningur úr 584 milljónum dollara í 1032 milljónir dollara. Hækkun á sér stað frá þáttöku 

í BB árið 2017, þ.e. innflutningur eykst úr 991 milljónum dollara í 1032 milljónir dollara. Mikill 

                                                      
316  Efnahags- og samskiptaráðuneyti Eistlands, “Urve Palo Signed Three Economic Treaties with China,” 

Efnahags- og samskiptaráðuneyti Eistlands, 2017, https://www.mkm.ee/en/news/urve-palo-signed-three-

economic-treaties-china. 3.-4. málsgr. 
317  Trading Economics, “Estonia Exports to China,” Trading Economics, sótt 25. mars 2019 af 

https://tradingeconomics.com/estonia/exports/china. 
318 Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, “IMF Data - Exports and Imports by Areas and Countries.” 
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viðskiptahalli var og er enn á milli ríkjanna, þar sem innflutningur frá Kína til Eistlands er enn 

mun meiri en útflutningur Eistlands til Kína. Útflutningur Eistlands til Kína hefur verið í 

stöðugri aukningu frá árinu 2007 og fór úr 89 milljónum dollara í 245,86 milljónir dollara árið 

2018. Þegar við berum þessar tölur saman við heildarviðskipti Eistlands við önnur ríki fáum 

við eftirfarandi mynd: 

 

Mynd 13: Myndin ber saman heildarinn- og útflutning Eistlands saman borið við inn- og 

útflutning á vörum frá Kína.319  

Af þessari mynd sést að þrátt fyrir að inn- og útflutningur hafi aukist er aukningin ekki mikil 

borin saman við heildar inn- og útflutning Eistlands. Til þess að fá enn skýrari mynd af stöðunni 

set ég fram töflu 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
319 Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn. 
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Ár 

Hlutfall útflutnings 

til Kína af 

heildarútflutningi 

Hlutfall innflutnings 

frá Kína af 

heildarinnflutningi 
2007 0,8% 3,7% 

2008 0,7% 3,6% 

2009 0,9% 3,6% 

2010 1,5% 5,5% 

2011 1,2% 6,5% 

2012 0,8% 6,8% 

2013 1,2% 6,0% 

2014 1,4% 6,3% 

2015 1,8% 6,6% 

2016 1,6% 6,5% 

2017 1,8% 6,0% 

2018 1,4% 5,4% 

 

Tafla 2: Taflan sýnir hlutfall kínverskra vara af heildar inn- og útflutningi Eistlands.320  

Taflan sýnir skýrt að þrátt fyrir að bæði inn- og útflutningur hafi aukist er sérstaklega hlutfallið 

á útflutningi til Kína afar lágt. Frá árinu 2007 til 2018 jókst útflutningur Eistlands til Kína 

einungis um 0,6 prósentustig samanborið við 3 prósentustig af heildarútflutningi og 

innflutningur um 1,7 prósentustig. Áhugavert er að hlutfall innflutnings frá Kína af 

heildarinnflutningi lækkaði eftir þátttöku í BB. 

 

Mynd 14: Myndin sýnir fjármagnsflæði Eistlands frá Kína.321 

                                                      
320  Alþjóðabankinn WITS, “Estonia Trade Indicators 2017,” Alþjóðabankinn WITS, sótt 25. mars 2019 af 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/EST/Year/2017. 
321 OECD International Direct Investment Statistics 2018. 
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Myndin sýnir fjármagnsflæði (e. FDI financial flows) Eistlands frá Kína. Slíkt fjármagnsflæði 

eru „færslur á milli tengdra aðila (beinir fjárfestar, fyrirtæki með beinar fjárfestingar og/eða 

tengd fyrirtæki) sem fara yfir landamæri sem mæld eru á ákveðnu tímabili (vanalega árlega eða 

ársfjórðungslega).“322 Við sjáum að stundum er fjármagnsflæðið neikvætt sem gefur til kynna 

að mögulega hafi eignalosun (e. disinvestment) eða endurfjárfesting (e. reinvestment) átt sér 

stað, tímabundnar hreyfingar á lánsfé (e. short-term credit movements), ábyrgðargjald (e. 

discharge of liability) o.s.frv. hafi átt sér stað.323 Þrátt fyrir að sveiflurnar virðist miklar við 

fyrstu sýn eru heildarupphæðirnar ekki gífurlegar, en þó nokkrar fyrir smátt hagkerfi líkt og 

Eistland. Hafa skal í huga að tölfræðin nær einungis yfir ár áður en Eistland tók formlega þátt í 

BB. 

Hlutfall innflutnings frá Kína af heildarinnflutningi Eistlands hefur hækkað stöðugt frá 

árinu 2007 og það sama má segja um útflutning frá Eistlandi til Kína. Engu að síður er hlutfall 

útflutnings frá Eistlandi til Kína einungis 1,4% en innflutnings 5,4%. Eitthvað er um 

fjárfestingar Kínverja í Eistlandi en ekki er um gífurlegar upphæðir að ræða. Því virðist að enn 

sem komið er séu efnahagsleg áhrif þátttöku Eistlands í BB smávægileg. 

6.4 Pólitísk áhrif BB 

Í þessum undirkafla verður fjallað um pólitísk áhrif þátttöku Eistlands í BB. Fyrst verður 

umfjöllun á niðurstöðum á viðhorfi eistneskra stjórnvalda gagnvart Kína fyrir þátttöku þeirra í 

BB og síðan eftir þátttöku þeirra í BB. Að lokum verða efnahagsleg og pólitísk áhrif þátttöku 

Eistlands í BB borin saman.  

Til þess að sýna fram á hver pólitísku áhrifin á þátttöku Eistlands í BB séu hef ég sett 

niðurstöðurnar fram í gröfum. Niðurstöðurnar eru settar fram tölulega til þess að veita lesendum 

dýpri skilning á muninum fyrir og eftir þátttöku. Alls voru 42 tilvitnanir er vörðuðu Kína teknar 

saman úr opinberum yfirlýsingum á heimasíðum ríkisstofnana, t.d. utanríkisráðuneytis 

Eistlands. Alls voru 26 tilvitnananna fyrir þátttöku í BB og 15 eftir þátttöku. Munurinn á 

fjöldanum er helst vegna þess hversu mikið tilvitnanir er vörðuðu Kína jukust eftir þátttöku 

Eistlands í BB. Skoðum nú töflu um viðhorf eistneskra stjórnvalda fyrir þátttöku í BB: 

 

                                                      
322  OECD, “OECD Stat Metadata Viewer,” OECD, 2019, 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=FDI_CTRY_IND_SUMM&Coords=%

5BFDI_TYPE%5D.%5BT_FA_F%5D&ShowOnWeb=true&Lang=en. 
323 Eurostat, “Glossary:Negative Foreign Directive Investment (FDI) Values,” Eurostat,  sótt 11. apríl 2019 af 

https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Glossary:Negative_foreign_directive_investment_(FD

I)_values. 
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Mynd 15: Myndin sýnir viðhorf eistneskra stjórnvalda til Kína fyrir þátttöku þeirra í BB.324 

Það sem grípur augað fyrst er hversu oft tilvitnanir eistneskra stjórnvalda voru jákvæðar 

gagnvart viðskiptum til Kína almennt. Dæmi um tilvitnun sem lýsir jákvæðu viðhorfi til 

viðskipta við Kína almennt er t.d. „Rõivas said that Estonia had completed preparations for 

opening access to the Chinese market for Estonian dairy products and, hopefully, the first 

products will be soon available in the shops of China.“325 Þessi setning lýsir jákvæðni gagnvart 

viðskiptum við Kína almennt, þar sem talið er að kínverskur markaður muni opnast fyrir 

eistneskar mjólkurafurðir. Í raun snúa flestar tilvitnanirnar að viðskiptum við Kína fremur en 

kínverskum stjórnvöldum.  

Í sumum tilvikum var minnst á eða vísað til BB, eða þá að samhengið vísaði til BB (t.d. ef 

fyrr í yfirlýsingu/ræðu var rætt um BB). Dæmi um tilvísun sem varðar jákvætt viðhorf til 

viðskipta í Kína vegna BB er t.d. „Prime Minister Taavi Rõivas also recognised the New Silk 

Road initiative, which aims to further integrate the Asian and European markets. “I believe that 

this project has the potential to bring China and Europe closer together and boost the economy 

                                                      
324 Fyrir nánari upplýsingar um kóðanir, sjá Viðauka 2. 
325 Ríkisstjórn Eistlands, “Prime Minister Rõivas and the State Councillor of China Discussed Opportunities for 

Boosting Economic Cooperation,” Ríkisstjórn Eistlands, 2016, https://www.valitsus.ee/en/news/prime-minister-

roivas-and-state-councillor-china-discussed-opportunities-boosting-economic. 6. málsgr. 
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of both parties,” Rõivas said.“326 Hér er vísað í BB beint, þ.e. Nýja Silkiveginn (e. the New Silk 

Road initative) og hvernig hann getur aukið viðskipti.  

Þriðja atriðið sem er vert að minnast á er hversu mikla áherslu eistnesk stjórnvöld lögðu á 

að tækifæri til aukinna viðskipta væru vannýtt (viðskipti þurfi/geti aukist og tækifæri í 

viðskiptum séu vannýtt). „Prime Minister Taavi Rõivas said at today’s meeting with Premier 

of the State Council of the People’s Republic of China Li Keqiang in Belgrad that Estonia 

awaits the real opening of Chinese market for the Estonian goods, especially for agricultural 

products.“327 Þessi tilvitnun var sem dæmi flokkuð undir að tækifæri til aukinna viðskipta væru 

vannýtt þar sem orðalagið er á þann hátt að eistneskar vörur hafi í raun ekki „raunverulegt 

aðgengi“ (e. real opening) að kínverskum mörkuðum og að Eistland bíði átekta (e. Estonia 

awaits) eftir því. Athugum nú viðhorf eistneskra stjórnvalda til Kína eftir að þátttaka hófst árið 

2017: 

 

Mynd 16: Myndin sýnir viðhorf eistneskra stjórnvalda til Kína og BB eftir þátttöku í BB. 

Þegar við berum saman orðræðuna í Eistlandi fyrir og eftir þátttöku í BB koma áhugaverð atriði 

í ljós, til dæmis að viðhorf til viðskipta er einstaklega jákvætt bæði fyrir og eftir þátttöku í BB, 

hvort sem það er almennt varðandi viðskipti við Kína eða viðskipta vegna BB.  

                                                      
326 Ríkisstjórn Eistlands, “Rõivas at the Meeting with the Prime Minister of China: Estonia Awaits the Opening of 

the Chinese Market,” Ríkisstjórn Eistlands, 2014, https://www.valitsus.ee/en/news/roivas-meeting-prime-

minister-china-estonia-awaits-opening-chinese-market. 4. málsgr. 
327 Ríkisstjórn Eistlands. 1. málsgr. 
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Sérstaklega áhugavert er hversu mikið jákvætt viðhorf til fjárfestinga jókst eftir þátttöku, þ.e. 

frá því að vera undir 10% yfir í að vera í 47% tilvitnana. Því virðist sem að fyrir Eistland hafi 

BB haft þau áhrif að eistnesk stjórnvöld hafi orðið sérstaklega jákvæð gagnvart fjárfestingum 

frá Kína eftir þátttöku. Sem dæmi um tilvitnun sem lýsir jákvæðni gagnvart fjárfestingum vegna 

BB má nefna „Prime Minister Jüri Ratas discussed with Li Keqiang, Prime Minister of China, 

how a railway corridor from North-East China to Estonia would revitalise trade of goods and 

expand access to markets for both countries.“328 Þessi tilvitnun lýsir því að fjárfestingar á 

vegum BB, t.d. lestarteinar, muni auka viðskipti og fjárfestingin sé því jákvæð. Einnig sést að 

eistnesk stjórnvöld tali um BB sem „win-win“ líkt og kínversk stjórnvöld gera. Í sumum 

tilfellum er gefið í skyn að báðir aðilar muni græða, en í öðrum tilfellum er bókstaflega sagt 

„win-win,“ t.d. „‘I can clearly see a win-win here. Transit would grow in Estonia and a new 

road to the Nordic market would be opened for China,’ said Ratas.“329 

Bæði fyrir og eftir þátttöku í BB er talað um að tækifæri til aukinna viðskipta séu vannýtt, 

þ.e. að nýta mætti tækifærin betur og auka viðskipti enn meira. Annar vinkill er einnig að fyrir 

þátttöku í BB var orðræða á meðal eistneskra ráðamanna fremur jákvæð gagnvart kínverskum 

stjórnvöldum, en ekki jafn mikil áhersla lögð á það eftir þátttöku í BB. Í raun er umræðan eftir 

þátttöku í BB nærri einungis viðskiptalegs eðlis.  

Þegar við berum saman efnahagsleg og pólitísk áhrif þátttöku Eistlands í BB kemur ýmislegt 

áhugavert fram. Í tölum talið hefur aukning á inn- og útflutningi til Kína aukist mikið frá árinu 

2007, en miðað við heildar inn- og útflutning Eistlands er hlutfallið á útflutningi ekki hátt. Hins 

vegar nær innflutningur á vörum frá Kína 5,4% sem telst fremur hátt. Áhugavert er þó að hlutfall 

innflutnings frá Kína af heildarinnflutningi lækkaði eftir þátttöku í BB. Ef við horfum til 

pólitískra áhrifa þá sést augljóslega að eistnesk stjórnvöld eru mun jákvæðari gagnvart 

kínverskum fjárfestingum eftir að þátttaka þeirra hófst í BB. Viðhorf til viðskipta standa þar 

um bil í stað en hins vegar skýst upp hlutfall tilvitnana sem tala um „win-win“ í samhengi við 

BB eftir þátttöku. Slíkar tilvitnanir fara úr 7,7% fyrir þátttöku í 30% tilvitnana eftir þátttöku. 

Því virðist sem eistnesk stjórnvöld séu farin að nýta orðræðu kínverskra stjórnvalda um „win-

win“ í eigin orðræðu og réttlætingu fyrir þátttöku í BB. 

                                                      
328 Ríkisstjórn Eistlands, “Ratas and the Prime Minister of China Discussed the Development of Trade and the 

Opportunities of the Estonian Food Industry in the Chinese Market,” Ríkisstjórn Eistlands, 2018, 

https://www.valitsus.ee/en/news/ratas-and-prime-minister-china-discussed-development-trade-and-

opportunities-estonian-food. 
329 Ríkisstjórn Eistlands, “Ratas: Increased Flow of Goods from China through Estonia Would Stimulate Transit,” 

Ríkisstjórn Eistlands, 2017, https://www.valitsus.ee/en/news/ratas-increased-flow-goods-china-through-estonia-

would-stimulate-transit. 1. málsgr. 
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 Svo virðist sem að fyrir þátttöku í BB hafi eistnesk stjórnvöld notað orðræðu um að 

tækifæri til viðskipta við Kína séu vannýtt til þess að réttlæta þátttöku Eistlands í BB. Sú 

orðræða fellur úr 26,9% tilvitnana niður í 13% tilvitnana eftir þátttöku. Því virðist þó sem 

eistnesk stjórnvöld vilji auka viðskiptin sem gæti útskýrst af því að í raun lækkaði útflutningur 

á eistneskum vörum eftir þátttöku. Því virðist sem að það sé ekki sjálfgefið að þátttaka í BB 

tákni aukna sölu á vörum þeirra ríkja sem taka þátt í verkefninu. 
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7 Ungverjaland 

 

Í þessum hluta verður fjallað um Ungverjaland og þátttöku þess í BB sett í samhengi. Í fyrsta 

kafla er farið í bakgrunn á aðstæðum í Ungverjalandi, skýrt frá helstu hagtölum og 

lýðfræðilegum tölum, ásamt því hvers vegna Ungverjaland telst vera smáríki. Í öðrum kafla 

verður skýrt frá stjórnmálalegum aðstæðum innanlands ásamt þróun á utanríkismálum þess. Í 

þriðja kafla verður fjallað um hver efnahagsleg áhrif þátttöku í BB séu og í þeim fjórða hver 

pólitísku áhrifin hafa verið.  

7.1 Bakgrunnur 

Ungverjaland nemur 93.030 ferkílómetrum og búa þar um 9.749.000 manns 330  og fellur 

Ungverjaland því undir hugtakið smáríki út frá fastri stærð. Landsframleiðsla Ungverjalands 

árið 2017 var hins vegar 139.135 þúsundir Bandaríkjadala.331 Samanborið við stærri ríki sem 

ekki teljast smáríki, t.d. Frakkland sem hefur 2.582.501 þúsundir Bandaríkjadala, er augljóst að 

efnahagur Ungverjalands er 

lítill þó hann sé hlutfallslega 

stór samanborið við Ísland. 

Því er hægt að flokka 

Ungverjaland sem smáríki 

þegar kemur að 

efnahagsstærð. 

 

Mynd 17: Myndin sýnir staðsetningu Ungverjalands í Evrópu.332 

7.2 Geópólitík og innanlandspólitík 

Fidesz, flokkur Viktors Orbáns forsætisráðherra Ungverjalands, hefur tekið afar umdeildar 

stjórnmála ákvarðanir. Svo umdeildar að flokkurinn hefur verið rekinn tímabundið úr EPP (e. 

European‘s People‘s Party) innan Evrópuþingsins og missir flokkurinn þar af leiðir kosningarétt 

sinn innan flokksins.333 Það kemur sem fyrr nefnir í kjölfar umdeildra stjórnmálaákvarðana, svo 

                                                      
330  Encyclopædia Britannica, “Hungary,” Encyclopædia Britannica, 2019, 

https://www.britannica.com/place/Hungary. 
331 Alþjóðabankinn, “GDP (Current US$).” 
332 Skjáskot fengið af Google maps, www.maps.google.com  
333  Philip Heijmans, “EPP Suspends Hungary’s Far-Right Fidesz Party,” Al Jazeera, 2019, 

https://www.aljazeera.com/news/2019/03/epp-suspends-hungary-fidesz-party-190320193105401.html. 

http://www.maps.google.com/
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sem heftingu fjölmiðla og harðrar innflytjendastefnu. 334  Mikið hefur verið um mótmæli í 

Ungverjalandi veturinn 2018 og byrjun árs 2019 vegna stefnu ríkisstjórnarinnar er varðar 

vinnulöggjöf.335 Sameinuðu þjóðirnar hafa sagt ungversk stjórnvöld grafa undan lýðræði „með 

fjölda lagabreytinga og breytinga á stjórnarskrá landsins“ og stjórn Orbáns „sökuð um 

einræðistilburði og mannréttindabrot.“ 336  Í september 2018 virkjaði Evrópuþingið hina 

svokölluðu 7. grein (e. Article 7) Lissabon-sáttmálans sem snýst um að vernda gildi ESB sem 

eru „mannleg reisn, frelsi, lýðræði, jafnrétti, löggjöf og virðing fyrir mannréttindum og 

réttindum minnihlutahópa.“337 Telji þingið hættu á að aðildarríki hafi brotið þessi gildi er hægt 

að virkja 7. grein sáttmálans til þess að rannsaka ásakanirnar og mögulega virkja refsiaðgerðir 

gegn ríkinu.338 Þess ber að geta að málið er enn í vinnslu og mun tíminn leiða í ljós hver 

niðurstaðan verður.  

Þrátt fyrir þau vandræði er Viktor Orbán enn vinsæll stjórnmálamaður. Vinsældir Viktor 

Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, eru oft eignaðar harðlínustefnu hans í 

innflytjendamálum. 339  Einnig er stjórnarandstaðan er afar sundruð 340  og er blanda af 

hægrisinnuðum þjóðernissinnum, Jobbik, sósíalistum, MSZP, grænum vinstriflokki, LMP, auk 

lýðræðissinna, DK. Stjórnarandstaðan hefur einungis 66 sæti af 199 sem veikir völd þeirra enn 

frekar.  

Áhugavert er hversu margar Konfúsíusarstofnanir eru í Ungverjalandi, alls fimm. 

Einnig eru í Ungverjalandi þrjár svokallaðar „konfúsískar skólastofur“ (e. Confucius 

Classroom) innan mennta- og grunnskóla í Ungverjalandi.341 

Háttsettir stjórnarmenn innan kínverska kommúnistaflokksins hafa sótt Ungverjaland 

heim. Bæði Li Keqiang (李克强), forsætisráðherra Kína, og Xi Jinping (习近平), forseti Kína, 

hafa farið í opinberar heimsóknir til 16+1 landanna, árin 2016 og 2017. Vanalega merkja slíkar 

                                                      
334 Heijmans. 12. málsgr. 
335 Robin Forestier-Walker, “Hungarians Protest against PM’s New so-Called ‘slave’ Law,” Al Jazeera, 2018, 

https://www.aljazeera.com/news/2018/12/hungarians-protest-pms-so-called-slave-law-181222164438975.html. 
336 Kári Gylfason, “SÞ: Ungversk Stjórnvöld Grafa Undan Lýðræði,” RÚV, 2016, http://www.ruv.is/frett/sth-

ungversk-stjornvold-grafa-undan-lydraedi. 1.-2. málsgr. 
337 BBC, “What Sanctions Can the EU Impose on Hungary?,” BBC, 2018, https://www.bbc.com/news/world-

45485994. 6. málsgr. 
338 BBC. 17. málsgr. 
339 Dominik Istrate, “Emerging Europe.,” Emerging Europe, 2018, https://emerging-europe.com/voices/hungarys-

opposition-needs-a-full-reset/. 2. málsgr. 
340 Istrate. 
341  Höfuðstöðvar Konfúsíusarstofnunar, “HanBan-Confucius Institute/ClassRoom-About Confucius 

Institute/ClassRoom,” Höfuðstöðvar Konfúsíusarstofnunar, sótt 13. apríl 2019 af 

http://english.hanban.org/node_10971.htm. 
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heimsóknir frá svo háttsettum embættismönnum að mikið standi til.342 Líkt og fyrr nefnir veitir 

16+1 hópurinn Kína aðgang að landsvæði sem tengir Rússland, Evrópu og Mið-Austurlönd.343 

16+1 löndin eru stundum talin falla undir áhrifasvæði Rússlands, auk þess sem mörg þeirra 

voru áður undir Sovétríkjunum.344 Þrátt fyrir áhuga Kína á ríkjunum fyrrnefndu eru ESB og 

BNA enn stærstu fjárfestar 16+1 svæðisins.345 Xi Jinping heimsótti þrjú af löndunum 16 árið 

2016 og skrifuðu þau undir viljayfirlýsingu, fyrst allra Evrópuríkja, um þátttöku í BB.346 

Ein ástæðan fyrir áhuga ríkjanna 16 á fjárfestingum frá Kína er mikil þörf fyrir að 

betrumbæta samgöngukerfi þeirra, ásamt þörf fyrir innflutning á framleiðslutækjum sem er 

nokkuð sem Kína getur hjálpað til við undir formerkjum BB.347 Sum 16+1 landanna hafa nýtt 

samband sitt við Kína til þess að opna á enn frekari diplómatísk samskipti við önnur Asíuríki. 

Þar með talið er Ungverjaland sem hefur komið á nýrri stefnu sem kallast „Opnunin til austurs“ 

(e. Eastern Opening).348  

Stjórnvöld í Ungverjalandi eru óhrædd við að gagnrýna ESB, sérstaklega þegar kemur 

að málefnum Kína. Til að mynda kallaði kallaði utanríkisráðherra Ungverjalands í febrúar 2019 

stefnu ESB í málefnum Kína hræsnisfulla þar sem þau ríki sem tali hæst gegn Kína, þ.e. 

Þýskaland, Ítalía, Frakkland, Bretland og Holland, séu þau sem versli mest við Kína af ríkjum 

ESB.349 Í raun eru talsmenn ungversku ríkisstjórnarinnar, þ.m.t. Viktor Orbán, forsætisráðherra 

Ungverjalands, afar opinskáir um stuðning sinn við Kína. Orbán hefur margoft lýst yfir 

stuðningi sínum við BB, meira að segja opinberlega stungið upp á að breyta samskiptum sínum 

úr „samvinnu“ yfir í „strategískt samband.“350 Í júlí 2016 lýstu ungversk stjórnvöld því yfir að 

                                                      
342  Kerry Brown, “China’s Geopolitical Aims: The Curious Case of the 16-Plus-1,” The Diplomat, 2017, 

https://thediplomat.com/2017/05/chinas-geopolitical-aims-the-curious-case-of-the-16-plus-1/. 4. málsgr. 

343 Brown. 5. málsgr. 

344 Brown. 6. málsgr. 

345 Brown. 7. málsgr. 

346 Vangeli, “China’s Engagement with the Sixteen Countries of Central, East and Southeast Europe under the Belt 

and Road Initiative.” Bls. 102-103. 

347 Vangeli. Bls. 105. 

348 Vangeli. Bls. 110-111. 

349 Utarnríkis- og viðskiptaráðuneyti Ungverjalands, “The EU’s China Policy Is Hypocritical; Cooperation Is a 

Pan-European Interest,” Utarnríkis- og viðskiptaráðuneyti Ungverjalands, 2019, 

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/the-eu-s-china-policy-is-hypocritical-

cooperation-is-a-pan-european-interest. 5. málsgr. 
350 Forsætisráðuneyti Ungverjalands, “Viktor Orbán’s Speech at the Conference “China-CEE Political Parties 

Dialogue&quot;,” Forsætisráðuneyti Ungverjalands, 2016, http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/the-

prime-minister-s-speeches/viktor-orban-s-speech-at-the-conference-china-cee-political-parties-dialogue. 14. 

málsgr. 
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þau myndu ekki taka afstöðu varðandi deilur í Suður-Kínahafi.351 Í raun komu Ungverjaland, 

Grikkland og Króatía í veg fyrir að Evrópusambandið gæti sammælst um að gagnrýna framgang 

Kína í Suður-Kínahafi. Þess ber að geta að tveimur vikum síðar samþykkti gríska þingið að 

selja 67% hluta Pireus hafnarinnar til kínversks ríkisfyrirtækis352 sem hluta af BB. Því eru 

margir sem hafa haldið því fram að Kína sé að kaupa sér atkvæði innan ESB með fjárfestingum 

sínum. 

Þrátt fyrir að Orbán hafi oft lýst yfir stuðningi við Kína og lagt áherslu á hversu 

mikilvægt samband Ungverjalands við Kína væri dró hann úr því þegar kom að samskiptum 

við Bandaríkin. Mike Pompeo, utanríkisráðherra Bandaríkjanna (e. Secretary of State), kom í 

heimsókn til Ungverjalands í febrúar 2019 og sagði Orbán þá að viðskipti Ungverjalands við 

Kína nemi einungis 1,2% af viðskiptum ESB og Kína og þar af leiðir séu samskipti 

Ungverjalands við Kína ekki mikilvægt málefni.353 

Efnahagsleg tengsl Ungverjalands og Kína hafa einnig styrkst mikið á síðastliðnum árum. 

Árið 2016 gaf ungverska ríkið út ríkisskuldabréf í kínverskri mynt að andvirði 1 milljarðs 

Renminbi (CNY). Utanríkisráðherra Ungverjalands sagði það vera til þess gert að auka aðgengi 

asískra fjárfesta að Ungverjalandi, styrkja samskipti Ungverjalands og Kína, ásamt því að vera 

hluti af Opnuninni til austurs.354 Þar með varð Ungverjaland fyrst Mið- og Austur-Evrópuríkja 

til að gefa út slík skuldabréf.355 Samvinna Ungverjalands og Kína er einnig á öðrum sviðum. 

Kínverskur banki, þ.e. Bank of China (kínv. 中国银行), gerði samning árið 2017 við Eximbank 

og Kynningarstofnun fjárfestinga í Ungverjalandi (e. Hungarian Investment Promotion Agency) 

til þess að auglýsa Ungverjaland sem kjörið fyrir fjárfestingar. 356  Frá árinu 2015 hefur 

                                                      
351  Utanríkis- og viðskiptaráðuneyti Ungverjalands, “Statement on the Situation in the South China Sea,” 

Utanríkis- og viðskiptaráðuneyti Ungverjalands, 2016, http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-

and-trade/news/statement-on-the-situation-in-the-south-china-sea. 
352 Bartosz Kowalski, “China’s Foreign Policy towards Central and Eastern Europe: The ‘16+1’ Format in the 

South–South Cooperation Perspective. Cases of the Czech Republic and Hungary,” Cambridge Journal of 

Eurasian Studies 1 (2017), https://doi.org/https://doi.org/10.22261/7r65zh. Bls. 14. 
353 Ríkisstjórn Ungverjalands, “The Major Powers Should Have an Interest in Hungary’s Success,” Ríkisstjórn 

Ungverjalands, 2019, http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/the-major-powers-should-have-an-

interest-in-hungary-s-success. 12. málsgr. 
354  Fjármálaráðuneytið, “Hungary Issues Government Bonds Denominated in China’s National Currency,” 

Fjármálaráðuneytið, 2016, http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/hungary-issues-

government-bonds-denominated-in-china-s-national-currency. 
355 Fjármálaráðuneyti Ungverjalands, “Memorandum of Understanding on Renminbi Sovereign Bond Issuance 

Concluded between Hungary and China,” Fjármálaráðuneyti Ungverjalands, 2015, 

http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/memorandum-of-understanding-on-renminbi-

sovereign-bond-issuance-concluded-between-hungary-and-china. 
356 Utanríkis- og viðskiptaráðuneyti Ungverjalands, “Totally New Chapter Opens in Hungarian-Chinese Financial 

Cooperation,” Utanríkis- og viðskiptaráðuneyti Ungverjalands, 2017, http://www.kormany.hu/en/ministry-of-

foreign-affairs-and-trade/news/totally-new-chapter-opens-in-hungarian-chinese-financial-cooperation. 4. málsgr. 
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viðskiptavinum Bank of China í Ungverjalandi boðist að notast við debitkort gefið upp í 

kínverskri mynt, fyrsta sinnar tegundar í Mið- og Austur-Evrópu. Í tilefni þess voru 20 milljónir 

forinta gefnar af Bank of China til ungversk-kínversks grunnskóla í Ungverjalandi. 357 Árið 

2016 lýsti utanríkisráðherra Ungverjalands, Péter Szijjártó, því yfir að Ungverjaland styddi það 

að veita Kína stöðu markaðshagkerfis358 sem er nokkuð sem Evrópusambandið hefur neitað að 

gera. Það gerði utanríkisráðherrann þegar hann var staddur í Ningbo, Kína, til þess að taka þátt 

í sýningu Mið- og Austur-Evrópuríkja þar sem Ungverjaland var heiðurslandið. 359  Þýska 

dagblaðið Handelsblatt birti  grein sem sýndi fram á að sem allir evrópskir sendiherrar, nema 

sá ungverski, skrifuðu undir og gagnrýndu þeir fjárfestingar Kína í Evrópu.360 

7.3 Efnahagsleg áhrif BB 

Í þessum undirkafla verður fjallað um efnahagsleg áhrif BB á Ungverjaland. Fyrst verður rýnt 

í tölfræði um inn- og útflutning frá Kína og þær tölur bornar saman við heildar inn- og útflutning 

Ungverjalands. Í öðru lagi verður fjallað um fjárfestingar Kínverja í Ungverjalandi 

                                                      
357 Utanríkis- og viðskiptaráðuneyti Ungverjalands. 4. málsgr. 
358 Utanríkis- og viðskiptaráðuneyti Ungverjalands, “Hungary Supports Granting Market Economy Status to the 

People’s Republic of China,” Utanríkis- og viðskiptaráðuneyti Ungverjalands, 2016, 

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/hungary-supports-granting-market-

economy-status-to-the-people-s-republic-of-china. 
359 Utanríkis- og viðskiptaráðuneyti Ungverjalands, “It Is in Hungary’s Interests for China to Be Afforded Market 

Economy Status,” Utanríkis- og viðskiptaráðuneyti Ungverjalands, 2016, http://www.kormany.hu/en/ministry-of-

foreign-affairs-and-trade/news/it-is-in-hungary-s-interests-for-china-to-be-afforded-market-economy-status. 
360 Renard og Cubizol, “Les Nouvelles Routes de La Soie Au Service de La Puissance Économique Chinoise.” 

Bls. 50. Vísar í Dana Heida, Till Hoppe, Stephan Scheuer, Klaus Stratmann, Handelsblatt „EU ambassadors band 

together against Silk Road.“ https://www.handelsblatt.com/today/politics/china-first-eu-ambassadors-band-

together-against-silk-road/23581860.html?ticket=ST-481043-exljbXGojRpBhY5HLwje-ap2 

https://www.handelsblatt.com/today/politics/china-first-eu-ambassadors-band-together-against-silk-road/23581860.html?ticket=ST-481043-exljbXGojRpBhY5HLwje-ap2
https://www.handelsblatt.com/today/politics/china-first-eu-ambassadors-band-together-against-silk-road/23581860.html?ticket=ST-481043-exljbXGojRpBhY5HLwje-ap2
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Ungverjaland skrifaði undir þátttöku í BB 7. júní 2015361 og verður vísað til þess sem þátttaka. 

 

Mynd 18: Myndin sýnir vöruviðskipti Ungverjalands og Kína.362 

Á myndinni sést að innflutningur frá Kína hafi yfir 10 ára tímabil breyst úr 5.128.096 USD í 

5.291.354 USD. Það þýðir að hlutfallslega heldur minnkaði hann í raun úr 5,4% niður í 5,1% 

af heildarinnflutningi frá árinu 2007. Útflutningur frá Ungverjalandi til Kína breyttist hins vegar 

úr 1.014.446 USD í 2.663.851 USD. Það er hækkun úr 1,1% yfir í 2,3% af heildarútflutningi. 

Áhugavert er að skoða muninn frá 2015, þ.e. þegar Ungverjaland skrifaði undir þátttöku í BB, 

til ársins 2017. Þar sést að útflutningur frá Ungverjalandi til Kína jókst örlítið, þ.e. úr 1.796.783 

USD í 2.663.851 USD. Engu að síður teljast þessar tölur afar lágar ef þær eru bornar saman við 

heildarviðskipti Ungverjalands: 

                                                      
361 Utanríkisráðuneyti Alþýðulýðveldisins Kína, “China and Hungary Sign Cooperation Document on Belt and 

Road,” Utanríkisráðuneyti Alþýðulýðveldisins Kína, 2015, 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1272109.shtml. 
362 Unnið úr gagnasafni Alþjóðabankans. Alþjóðabankinn WITS, “Hungary Trade Statistics,” Alþjóðabankinn 

WITS, sótt 25. mars 2019 af https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/HUN. 
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Mynd 19: Myndin sýnir hlutfall inn- og útflutnings Ungverjalands til og frá Kína miðað við 

heildar inn- og útflutning.363  

Á myndinni sést munurinn á heildar inn- og útflutningi Ungverjalands samanborið við inn- og 

útflutning til Kína. Athugum nú eftirfarandi töflu sem sýnir hlutfall inn- og útflutnings 

Ungverjalands frá og til Kína sem hlutfall af heildar inn- og útflutningi landsins: 

 

Ár 

Hlutfall 

útflutnings til Kína 

af 

heildarútflutningi 

Hlutfall innflutnings 

frá Kína af 

heildarinnflutningi 

2007 1,1% 5,4% 

2008 1,0% 5,6% 

2009 1,5% 6,4% 

2010 1,6% 7,1% 

2011 1,5% 6,0% 

2012 1,8% 5,7% 

2013 1,8% 5,4% 

2014 1,9% 4,9% 

2015 1,8% 5,3% 

2016 2,2% 5,3% 

2017 2,3% 5,1% 

 

Tafla 3: Taflan sýnir hlutfall kínverskra vara af heildar inn- og útflutningi Ungverjalands.364 

                                                      
363 Unnið úr gagnasafni Alþjóðabankans. Alþjóðabankinn WITS. 
364 Unnið úr gagnasafni Alþjóðabankans. Alþjóðabankinn WITS. 
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Taflan sýnir fremur stöðuga aukningu á hlutfalli af heildarútflutningi en örlítil aukning frá 

2015-2017, þ.e. eftir þátttöku í BB. Innflutningur á vörum frá Kína til Ungverjalands minnkar 

ef litið er til hlutfalls af heildarinnflutningi, þ.e. úr 5,4% í 5,1%. 

Líkt og Hutt skýrir frá náði stjórnmálaflokkurinn Fidesz völdum árið 2010 og byrjaði 

fljótt að vinna að því að auka fjárfestingar í Ungverjalandi. Árið 2013 var lögum breytt svo 

erlendir fjárfestar fengu búsetuleyfi í Ungverjalandi á meðan Ungverjaland kom annars á afar 

strangri innflytjendalöggjöf. 365  Hutt bendir á að þrátt fyrir auknar fjárfestingar Kínverja í 

Ungverjalandi þá marki það ekki mikil skil í efnahagi Ungverjalands þar sem það sé enn 

efnahagslega háð nágrönnum sínum. T.d. flytji Ungverjaland 25% vara inn frá Þýskalandi og 

30% allra útflutningsvara til Þýskalands. 366  Kowalski telur að aukninguna á kínverskum 

fjárfestingum í Ungverjalandi megi rekja til góðra pólitískra samskipta ríkjanna tveggja. 367 

 Miklar tafir hafa orðið á lestarteinunum sem átti að byggja á milli Belgrad og Búdapest 

sem hluta af BB. Samkvæmt Hutt er það vegna þess að Ungverjaland gerði ekki útboð fyrir 

verkefnið og er því ESB að rannsaka málið, enda gegn Evrópureglugerðum.368 Fjármagna átti 

85% kostnaðarins með kínverskum lánum.369 Kowalski bendir á að verkefnið sé enn fremur 

umdeilt vegna þess að skilmálar lánveitingarinnar eru ekki opinberir sem ýti undir vantraust.370 

                                                      
365 David Hutt, “China’s Relationship With Hungary Is Being Tested As The EU And Russia Apply Pressure,” 

Forbes, 2017, https://www.forbes.com/sites/davidhutt/2017/09/05/chinas-relationship-with-hungary-is-hitting-a-

rocky-patch/#413268e516d3. 4.-5. málsgr. 
366 Hutt. 7. málsgr. 
367 Kowalski, “China’s Foreign Policy towards Central and Eastern Europe: The ‘16+1’ Format in the South–South 

Cooperation Perspective. Cases of the Czech Republic and Hungary.” Bls. 13. Kowalski vísar í Tamás Matura, 

“Hungary and China: Hopes and Realities,” in Mapping Europe-China Relations. A Bottom-Up Approach, ed. 

Mikko Huotari, Miguel Otero-Iglesias, John Seaman and Alice Ekman (Berlin: The European Network of China, 

2015), 41–43. 
368 Hutt, “China’s Relationship With Hungary Is Being Tested As The EU And Russia Apply Pressure.” 6. málsgr. 
369 Utanríkis- og viðskiptaráðuneyti Ungverjalands, “Intergovernmental Agreement on the Modernisation of the 

Belgrade-Budapest Railway Line Has Been Initialled in Beijing,” Utanríkis- og viðskiptaráðuneyti Ungverjalands, 

2015, http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/intergovernmental-agreement-on-

the-modernisation-of-the-belgrade-budapest-railway-line-has-been-initialled-in-beijing. 3. málsgr. 
370 Kowalski, “China’s Foreign Policy towards Central and Eastern Europe: The ‘16+1’ Format in the South–South 

Cooperation Perspective. Cases of the Czech Republic and Hungary.” Bls. 13. 
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Mynd 20: Myndin sýnir fjármagnsflæði Ungverjalands frá Kína.371 

Myndin sýnir fjármagnsflæði (e. FDI financial flows) Ungverjalands frá Kína. Til upprifjunar 

er slíkt fjármagnsflæði „færslur á milli tengdra aðila (beinir fjárfestar, fyrirtæki með beinar 

fjárfestingar og/eða tengd fyrirtæki) sem fara yfir landamæri sem mæld eru á ákveðnu tímabili 

(vanalega árlega eða ársfjórðungslega).“372 Stundum er fjármagnsflæðið neikvætt sem gefur til 

kynna að mögulega hafi eignalosun (e. disinvestment) eða endurfjárfesting (e. reinvestment) átt 

sér stað, tímabundnar hreyfingar á lánsfé (e. short-term credit movements), ábyrgðargjald (e. 

discharge of liability) o.s.frv. hafi átt sér stað.373 Upphæðirnar sem um ræðir hér eru mun hærri 

en fyrir t.d. Eistland. Árið 2015 fékk Eximbank 500 milljóna dollara lán frá Þróunarbanka Kína 

(e. China Development Bank) til þess að „styrkja ungverskan flutning til Kína og hvetja til 

kínverskra fjárfestinga í Ungverjalandi.“374 Á sama tíma veitti kínverski tæknirisinn Huawei 

Széchenyi István Háskólanum styrk upp á 300.000 dollara.375 Kína og Ungverjaland gerðu árið 

2012 1,2 milljarðra evra gjaldeyrisskipti.376 Því er þó nokkuð um kínverskar fjárfestingar í 

Ungverjalandi, bæði fyrir og eftir þátttöku Ungverjalands í BB. 

                                                      
371 Unnið úr gagnasafni OECD. OECD International Direct Investment Statistics 2018. 
372 OECD, “OECD Stat Metadata Viewer.” 
373 Eurostat, “Glossary:Negative Foreign Directive Investment (FDI) Values.” 
374 Utanríkis- og viðskiptaráðuneyti Ungverjalands, “Hungarian Businesses Concluded Contracts Worth Some 

Two Billion Dollars in Beijing,” Utanríkis- og viðskiptaráðuneyti Ungverjalands, 2015, 

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/hungarian-businesses-concluded-

contracts-worth-some-two-billion-dollars-in-beijing. 1. málsgr. 
375 Utanríkis- og viðskiptaráðuneyti Ungverjalands. 2. málsgr. 
376 Richet, Joël og Wang, “New Belts and Roads: Redrawing EU-China Relations.” Bls. 108. 
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Af þessum upplýsingum sést að útflutningur Ungverjalands til Kína hefur vissulega aukist 

eftir þátttöku í BB. Ef þær tölur eru bornar saman við heildarútflutning sést að hann er þó 

einungis 2,3% en hefur hækkað um 0,5 prósentustig frá þátttöku í BB. Því sést að aukningin er 

mikil á tíu ára tímabili en enn lítil samanborið við heildar inn- og útflutning landsins. Þó er ljóst 

að fjárfestingar Kína í Ungverjalandi hafa farið vaxandi á síðustu árum. 

7.4 Pólitísk áhrif BB 

Í þessum undirkafla verður fjallað um pólitísk áhrif þátttöku Ungverjalands í BB. Fyrst verður 

umfjöllun á niðurstöðum á viðhorfi ungverskra stjórnvalda gagnvart Kína fyrir þátttöku þeirra 

í BB og síðan eftir þátttöku þeirra í BB. Að lokum verða efnahagsleg og pólitísk áhrif þátttöku 

Ungverjalands í BB borin saman. Alls fundust 106 tilvitnanir á opinberum ungverskum 

heimasíðum, t.d. heimasíðu utanríkisráðuneytis Ungverjalands, er vörðuðu Kína og þá 

sérstaklega BB. 20 þessara tilvitnana voru fyrir þátttöku Ungverjalands í BB og 85 tilvitnanir 

eftir.  

 

Mynd 21: Myndin sýnir viðhorf ungverskra stjórnvalda til Kína fyrir þátttöku í BB. 

Fyrir þátttöku Ungverjalands í BB voru ungversk stjórnvöld afar jákvæð í garð kínverskra 

stjórnvalda, þ.e. í 40% tilvitnana. Dæmi um jákvæðni í garð kínverskra stjórnvalda er t.d. „“The 

Chinese-Central European and Chinese-Eastern European regional cooperation is of utmost 

importance for China and they really appreciate that Hungary acts as a flagship in these 
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relations”, Péter Szijjártó said to MTI about his negotiation with his counterpart in Beijing.“377 

Hér lýsir utanríkisráðherra Ungverjalands yfir ánægju sinni að Ungverjalands sé í fararbroddi í 

auknum samskiptum Mið- og Austur-Evrópuríkja og Kína.  

Ungversk stjórnvöld voru einnig jákvæð gagnvart fjárfestingum frá Kína og viðskiptum við 

Kína almennt. Dæmi um jákvæðni gagnvart fjárfestingum frá Kína er „In the Central European 

region Hungary has attracted the most Chinese investment, approximately USD 3.5 billion, and 

according to the Chinese minister in the near future foreign investments of Chinese companies 

will accelerate and Central Europe will definitely be a beneficiary of this wave“378 Hér er vísað 

til þess að Evrópa muni njóta góðs af fjárfestingum Kínverja.  

 

 

Mynd 22: Myndin sýnir viðhorf ungverskra stjórnvalda til Kína eftir þátttöku í BB. 

Þegar orðræða ungverskra stjórnvalda fyrir og eftir þátttöku í BB er skoðuð er einkar áhugavert 

hversu lítið hún breyttist. Bæði fyrir og eftir þátttöku eru 40% tilvitnana jákvæð gagnvart 

kínverskum stjórnvöldum. Viðhorf gagnvart kínverskum fjárfestingum standa einnig nærri því 

í stað og það sama á við um viðhorf til viðskipta.  

 Ungverjaland fékk einnig sérstaka kóðun sem snéri að neikvæðni gagnvart ESB, þ.e. að 

samskipti Kína væru notuð til að auka neikvæðni í garð ESB. Fyrir þátttöku í BB féllu 5% 

tilvitnana undir þann flokk en féll niður í 3,5% tilvitnana eftir þátttöku. T.d. féll eftirfarandi 

                                                      
377 Utanríkis- og viðskiptaráðuneyti Ungverjalands, “Beijing Considers Hungary a Flagship in Chinese-European 

Relations,” Utanríkis- og viðskiptaráðuneyti Ungverjalands, 2014, http://www.kormany.hu/en/ministry-of-

foreign-affairs-and-trade/news/beijing-considers-hungary-a-bridgehead-in-chinese-european-relations. 1. málsgr. 
378 Utanríkis- og viðskiptaráðuneyti Ungverjalands. 2. málsgr. 
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tilvitnun undir þann flokk ásamt því að vera einnig kóðuð sem „jákvætt viðhorf til fjárfestinga 

frá Kína almennt“ og „jákvætt viðhorf til fjárfestinga vegna BB.“ Tilvitnunin hljóðar svo: „The 

European Union’s approach to China is hypocritical in view of the fact that cooperation is a 

pan-European interest, as is the fact that Central Europe should develop its infrastructure while 

also applying Chinese resources.“379 Hér talar utanríkisráðherra Ungverjalands, Péter Szijjártó, 

um hræsni ESB gagnvart Kína (the European Union‘s approach to China is hypocritical) og var 

því flokkuð sem neikvæðni í garð ESB. Einnig er talað jákvætt um fjárfestingar Kína almennt 

en einnig er verið að tala um BB í þessu samhengi og fékk því tilvitnunin báðar kóðanirnar.  

 Ef við berum saman efnahagsleg áhrif og svo yfirlýsingar ungverskra yfirvalda kemur 

ýmislegt áhugavert fram. Viktor Orbán hélt því sem dæmi fram að viðskipti hafi aukist um 18% 

bæði árið 2016-2017 og árið 2017-2018.380 Sú staðhæfing er nærri lagi ef við berum einungis 

saman útflutning Ungverjalands til Kína, þ.e. munur á milli ára var um 15,7% ekki 18%. Hins 

vegar ef við athugum innflutning frá Kína hefur hann í raun minnkað. Einnig eru viðskipti 

Ungverjalands við Kína afar lítil samanborið við heildarútflutning (þ.e. einungis 2,3% árið 

2017).  

 Þegar borin eru saman efnahagsleg og pólitísk áhrif BB á Ungverjaland koma ýmis 

atriði í ljós. Í fyrsta lagi hefur útflutningur, sem fyrr nefnir, aukist til Kína frá Ungverjalandi og 

er nú í 5,1% af heildarútflutningi. Athyglisvert er hversu lítið pólitíska umræðan breyttist eftir 

þátttöku í BB. Hlutföll tilvitnananna standa flestar nærri því í stað. Því virðist sem að þrátt fyrir 

aukinn útflutning og viðskipti breyti þátttaka Ungverjalands ekki afstöðu ungverskra 

stjórnvalda gagnvart kínverskum stjórnvöldum, hvort sem væri að verða jákvæðari eða 

neikvæðari gagnvart Kína, viðskiptum við Kína, kínverskum fjárfestingum eða kínverskum 

stjórnvöldum. Ein útskýringin er sú að Ungverjaland hafi fyrir þátttöku sína í BB notað 

samskipti sín við Kína til að vega á móti Evrópusambandinu og nú eftir að hafa þátttöku haldi 

áfram að gera það. Það hafi því ekki verið efnahagslegur hvati bakvið þátttökuna heldur 

pólitískur, þ.e. Ungverjaland vill líta út fyrir að vera sjálfstætt frá Evrópusambandinu, ásamt 

því að Viktor Orbán og stjórnvöld hans nýta sér Opnunina til austurs og BB til þess að vega 

pólitískt á móti ESB.  

                                                      
379 Utarnríkis- og viðskiptaráðuneyti Ungverjalands, “The EU’s China Policy Is Hypocritical; Cooperation Is a 

Pan-European Interest.” 1. málsgr.  
380  Forsætisráðuneyti Ungverjalands, “China, Too, Has Noticed Central Europe’s Economic Growth,” 

Forsætisráðuneyti Ungverjalands, 2018, http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/china-too-has-

noticed-central-europe-s-economic-growth. “China, Too, Has Noticed Central Europe’s Economic Growth,” 

Forsætisráðuneyti Ungverjalands, 2018, http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/china-too-has-

noticed-central-europe-s-economic-growth. 9. málsgr. 
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8 Srí Lanka 

 

Í þessum kafla verður fjallað um Srí Lanka og þátttaka þess í BB sett í samhengi. Í fyrsta hluta 

er farið í bakgrunn á aðstæðum í Srí Lanka, skýrt frá helstu hagtölum og lýðfræðilegum tölum, 

ásamt því hvers vegna Srí Lanka telst vera smáríki. Í öðrum hluta verður skýrt frá 

stjórnmálalegum aðstæðum innanlands ásamt þróun á utanríkismálum þess. Í þriðja hluta 

verður fjallað um hver efnahagsleg áhrif þátttöku í BB séu og í þeim fjórða hver pólitísku áhrifin 

hafa verið 

8.1 Bakgrunnur 

Srí Lanka er eyja sem liggur fyrir sunnan Indland og spannar 65.000 km2.381 Því fellur Srí Lanka 

undir smáríki ef við lítum til landsvæðis. Mannfjöldi Srí Lanka var 21.688.000 árið 2018. Líkt 

og nefnt var í kaflanum um smáríkjafræði er hægt að flokka þróunarríki með 20-30 milljónir 

íbúa sem smáríki.382 Þar af leiðir fellur Srí Lanka undir hugtakið smáríki ef við lítum til fastrar 

stærðar. Mendis bendir á að Srí Lanka sé herstjórnarlega staðsett (e. geo-strategic) á alþjóðlegu 

hafsvæði.383 26,1% vinnandi manna í Srí Lanka vinna við landbúnað.384 Landsframleiðsla Srí 

Lanka var 87.357 þúsundir Bandaríkjadala samanborið við 139.135 þúsundir Bandaríkjadala 

fyrir Ungverjaland385 og er Srí Lanka því einnig smáríki út frá efnahagsstærð. Keethaponcalan 

skilgreinir Srí Lanka sem bæði smáríki og veikt ríki.386 Hann heldur því enn fremur fram að Srí 

Lanka sé smáríki „á öllum mælikvörðum.“ 387  Indlandshaf og Kyrrahaf hafa að geyma 

einhverjar stærstu hafnir heims og þar fer fram meira en helmingur allra siglinga með olíu. Búist 

er við að skipaflutningar muni aukast þar gífurlega á næstu árum og áratugum388 því getur Srí 

Lanka búist við aukinni skipaumferð í sínu nágrenni. 

                                                      
381 Alan Chong, “Small State Security in Asia: Political and Temporal Constructions of Vulnerability,” in Small 

States and International Security: Europe and Beyond, ritstj. Anders Wivel, Alyson J.K. Bailes, and Clive Archer, 

1. útgáfa (New York: Routledge, 2014), 202–222. Bls. 206 
382 Wivel, Bailes og Archer, “Setting the Scene.” Bls. 8. 
383 Mendis, “Destiny of the Pearl: How Sri Lanka’s Colombo Consensus Trumped Beijing and Washington in the 

Indian Ocean.” Bls. 71. 
384 Seðlabanki Srí Lanka, “SRI LANKA SOCIO ECONOMIC DATA 2018,” 2018, www.cbsl.gov.lk. Bls. 401. 
385 Alþjóðabankinn, “GDP (Current US$).” 
386 I. Keethaponcalan, S., “A Small Power’s Struggle for Independence in the Independent Era,” African and Asian 

Studies 13 (2014): 167–86, http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=7c841448-3e38-

4ded-a947-2699ae3e7aa3%40pdc-v-sessmgr01. Bls. 168. 
387 Keethaponcalan, S. Bls. 169. 
388 Funiaole og Hillman, “China’s Maritime Silk Road Initiative: Economic Drivers and Challenges.” Bls. 21. 
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8.2 Geópólitík og innanlandspólitík 

Samkvæmt Balázs og Mendis hafa Kína, Indland og Bandaríkin öll áhuga á Srí Lanka af 

strategískum ástæðum.389 Srí Lanka var nýlenda Breta til ársins 1948 og hafði verið nýlenda í 

um fjórar aldir.390 Síðan þá hafa verið erjur á milli Tamíla (fólk sem fluttist frá Indlandi til Srí 

Lanka á nýlendutímanum) og Sinhala (e. Sinhalese).391 Líkt og Dibbert bendir á eru þrír fjórðu 

íbúa Srí Lanka af Sinhala-ættum og flestir þeirra eru búddistar,392 en þó er norðurhluta Srí 

Lanka enn stjórnað af Tamílum.393 Erjur á milli Tamíla og Sinhala hafa staðið allt frá 1977, 

þrátt fyrir friðarumleitanir. 

Sinhölum tókst að útrýma 

uppreisnarhópnum Tamíltígrum 

(e. Liberation Tigers of Tamil 

Eelam; LTTE)) árið 2009. 394 

Chong segir að allt frá sjálfstæði 

hafi öryggisstefnur Srí Lanka 

einkennst af þjóðerniserjum 

innanlands.395  

Mynd 23: Myndin sýnir staðsetningu Srí Lanka á korti.396  

Mendis skýrir frá því að á tímum Kalda stríðsins hafi Indland fylkt sér í lið með 

Sovétríkjunum en Srí Lanka með BNA. Síðar meir hafi Indland verið nánari BNA en Srí Lanka 

styrkt bönd sín við Kína. Samskiptin á milli Srí Lanka og Indlands hafa einnig verið takmörkuð 

frá árinu 1989397 þrátt fyrir að vera landfræðilega nærri hvort öðru. Mendis telur að Indland hafi 

stöðugt meiri áhyggjur af nánum tengslum Srí Lanka og Kína. 398  Ein af ástæðunum eru 

fjárfestingar Kínverja í Srí Lanka. Kínverskar fjárfestingar, t.d. vegir, listasöfn, verksmiðjur 
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o.fl., hafa einnig verið gerðar í Srí Lanka og kínverskt vinnuafl notað við framkvæmdirnar.399 

Einnig hefur Srí Lanka komið á fót fríverslunarsvæði einungis fyrir Kína.400 Það gefur til kynna 

að Srí Lanka gæti verið að leita sér efnahagslegs skjóls hjá Kína. Keethaponcalan telur að Srí 

Lanka hafi fyrst um sinn verið afar varkárt í samskiptum sínum við Kína til þess að styggja ekki 

Indland. Eftir borgarastríðið séu stjórnvöld Srí Lanka þó óhræddari að styrkja bönd sín við Kína 

og noti það jafnvel sem vogarafl gegn Indlandi.401 Ber að nefna að í Srí Lanka eru engar 

Konfúsíusarstofnanir. Stjórnvöld Srí Lanka lýstu því yfir árið 2016 að Bandaríkin ættu að hætta 

íhlutun sinni í Suður-Kínahafi402 sem sýnir stuðning við stefnu Kína á svæðinu. 

Hinu 25 ára stríði stjórnvalda í Srí Lanka við Tamíltígrana lyktaði í maí árið 2009. Srí 

Lanka þurfti á aðstoð að halda til þess að vernda flóttamenn og vinna að enduruppbyggingu 

ríkisins.403 Srí Lanka leitaði til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um sumarið og fékk 2,6 milljarða 

dollara lán með þeim skilyrðum að auka fríverslun og hagvöxt.404 Á sama tíma fékk Srí Lanka 

6,1 milljarðs dollara lán frá kínverska Inn- og útflutningsbankanum (e. Export-Import Bank of 

China / kínv. 中国进出口银行) sem veitt voru gegn vægari skilyrðum, þ.e. ekki krafa um 

gegnsæi eða bætta stefnumótun.405 Mendis heldur því fram að fjárveitingunni frá kínverskum 

yfirvöldum sé stjórnað beint af forsetanum, Rajapaksa, og fjölskyldu hans eða vinum.406 Fyrri 

ríkisstjórn Srí Lanka, þ.e. ríkisstjórn Rajapaksa, sætti mikilli gagnrýni fyrir framkomu sína í 

stríðinu og hefur verið sökuð um mannréttindabrot, stríðsglæpi og spillingu frá SÞ, BNA og 

Bretlandi.407 Árið 2012 kallaði Mannréttindaráð SÞ eftir því að yfirvöld Srí Lanka rannsökuðu 

manndráp og mannréttindabrot. 408  Mannréttindaráð SÞ, með stuðningi Bandaríkjanna, hóf 

rannsókn á stríðsglæpum Srí Lanka sem fór illa í ríkisstjórn hennar. 409  Kína hins vegar 

gagnrýndi Srí Lanka ekki fyrir mannréttindabrot eða spillingu410 heldur meira að segja studdi 
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ríkisstjórnina og sagði hana vinna að mannréttindum,411 en á tímum borgarastyrjaldarinnar í Srí 

Lanka veittu kínversk stjórnvöld Srí Lanka hernaðarvopn.412 Það gefur til kynna að Kína veiti 

Srí Lanka stjórnmálalegt skjól að einhverju leyti. 

Nú er stjórnmálakrísa í landinu sem orsakast af því að Sirisena, forseti Srí Lanka, rak 

forsætisráðherra sinn og endurréð fyrrum forseta Srí Lanka, Mahinda Rajapaksa, í hans stað. 

Hann vék enn fremur þinginu frá völdum.413 Margir sérfræðingar telja líklegt að Rajapaksa taki 

aftur við völdum árið 2020,414 en hann var hliðhollur Kína á meðan núverandi forseti, Sirisena, 

hefur aukið samskipti við Indland og BNA.415 Dibbert bendir á að Sirisena og ríkisstjórn hans 

verði stöðugt óvinsælli og stuðningur við hann hjaðni hratt.416 Rajapaksa hefur lengi verið 

hliðhollur Kína og því líklegt að það muni halda áfram ef hann nær að halda völdum sínum.417  

Kínversk stjórnvöld hafa sagt að eftir stjórnarskiptin í Srí Lanka janúar 2015, þ.e. þegar 

Sirisena forseti tók við völdum af Rajapaksa, hafi samskiptin verið fremur erfið. Þó hafi 

samskiptin batnað töluvert síðan.418 Tengslin á milli Srí Lanka og Kína styrktust í kjölfarið á 

setu Mahinda Rajapaksa sem forseta, sem var á árunum 2005-2015.419 Ramachandran bendir á 

að Kína hafi styrkt Rajapaksa með hernaðarlegum vélbúnaði og hafi einnig stutt ríkisstjórnina 

á alþjóðlegum vettvangi þegar hún var ásökuð um mannréttindabrot.420  Kína sendi einnig 

hernaðargögn til ríkisstjórnar Srí Lanka sem hún notaði til þess að berjast gegn Tamíltígrunum 

á meðan Vestræn ríki hafa beitt refsiaðgerðum gagnvart Srí Lanka.421 Kína samþykkti enn 

fremur umsókn Srí Lanka um stöðu samstarfsaðila (e. dialogue partner status) í 

Samvinnustofnun Shanghai (e. Shanghai Cooperation Organization) á meðan Rússland og 
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Indland hafa einungis stöðu áheyrnaraðila. 422 Því er ekki að undra að tengsl Srí Lanka og Kína 

hafi haldið áfram að styrkjast. Því virðist sem Srí Lanka sé að leita sér stjórnmálalegs skjóls hjá 

Kína. 

Á stjórnartíma Rajapaksa hófust samningar á milli Srí Lanka og Kína varðandi lán fyrir 

uppbyggingu á Hambantota höfninni í suðurhluta Srí Lanka. Hambantota var þá einungis lítið 

fiskiþorp með um 21 þúsund íbúa. Srí Lanka náði ekki að borga til baka lánin til kínverskra 

lánveitenda fyrir Hambantota höfninni svo að í staðinn varð Kína meirihlutaeigandi í höfninni 

ásamt því að fá að stjórna höfninni í 99 ár.423 Ákvörðunin um það var tekin 5. júlí 2017.424 Eftir 

99 ár verði allir hlutar kínverskra fyrirtækja í höfninni seldir Srí Lanka á einn bandaríkjadal. 

Enn fremur var tekið fram í samningnum að varnarmál frá höfninni verði alfarið í höndum 

stjórnvalda Srí Lanka og ekki megi nota höfnina í hernaðartilgangi.425 

Sú ákvörðun var afar umdeild innanlands og sumir mótmælendur sögðu Srí Lanka vera að 

„selja fullveldi sitt.“ 426 Gagnrýnendur utanlands segja að fjárfestingar Kínverja í innviðum geri 

önnur ríki efnahagslega háð Kína sem Kína geti auðveldlega misnotað sér.427 Hillman bendir 

þó á að yfirvöld í Srí Lanka vildu láta byggja Hambantota höfnina allt frá árinu 2002.428 

Rajapaksa hefur sjálfur lýst því yfir að stjórnvöld Srí Lanka hafi fyrst leitað til Indlands 

varðandi fjármögnun á Hambantota höfnunni en Indland hafi ekki viljað fjármagna hana.429 Því 

er myndin ekki svo einföld að uppbygging hafnarinnar hafi verið hluti af ráðabruggi Kínverja 

til þess eins að hneppa Srí Lanka í skuldaánauð. Hillman bendir á að Srí Lanka hafi einungis 
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staðið kínversk lán til boða sem sé ástæðan fyrir því 

að það samþykkti skilmálana. Þegar Sirisena tók við 

af Rajapaksa sem forseti lét hann stöðva 

framkvæmdirnar sem hafði það að verkum að höfnin 

fékk ekki viðskipti og gerði enn erfiðara að greiða 

lánin til baka. Srí Lanka og Kína hófu því viðræður 

sem lyktaði með 70 prósenta hlut í eiginfé hafnarinnar 

fyrir Kína og 99 ára leigusamningnum.430 Vissulega 

minnir það á þegar Bretar tóku yfir Hong Kong til 99 

ára. 

Mynd 24: Myndin sýnir staðsetningu Hambantota hafnarinnar.431  

Hillman bendir á að Rajapaksa hafi viljað byggja upp heimasvæði sitt, Hambantota, eftir 

að hann var kosinn til valda árið 2005. Svæðið var illa leikið eftir flóðbylgjuna árið 2004. 

Verkefnin sem Rajapaksa vann að, þ.e. Hambantota höfnin, flugvöllurinn og íþróttaleikvangur 

voru öll fjármögnuð af Kína og byggð upp af kínverskum verktökum.432 Kína veitti lánið fyrir 

höfninni, 307 milljónir Bandaríkjadala, á 6,3% vöxtum.433  Félagið China Merchants Port 

Holding stýrir nú Hambantota höfninni og mun samningurinn lækka skuldir Srí Lanka um 1,12 

milljarða bandaríkjadala.434 Bæði Indland, Japan og BNA hafa áhyggjur af því að Kína muni 

nota höfnina sem sjóhersstöð þrátt fyrir að yfirvöld Srí Lanka neiti því.435 Á tímum Rajapaksa 

var það ekki einungis Hambantota höfnin sem var byggð með kínversku fjármagni heldur einnig 

Mattala Rajapaksa Alþjóðaflugvöllurinn, sem oftum er kallaður „heimsins eyðilegasti 

flugvöllur“ (e. the world’s emptiest airport).436 Verkefnin juku erlendar skuldir ríkisins upp í 

94% árið 2015 sem varð til þess að Srí Lanka þurfti á skuldaniðurfellingu að halda frá 

Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. 437 Skuldavandamál Srí Lanka hafa þó haldið áfram að aukast.438 

Kínverskir fjárfestar vinna nú að því að koma á kínversku fjárfestingarsvæði í Hambantota og 
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fékk Sirisena, forseti Srí Lanka, fyrir hönd ríkisstjórnar Srí Lanka, 2 milljarða Renminbi lán frá 

Kína til þess.439  

Chatzky og McBride nefna að Sirisena hafi reynt að semja um nýja skilmála fyrir 

endurgreiðslu á láninu fyrir Hambantota höfninni en hafi ekki tekist það. Í staðinn fékk Kína 

leigurétt á höfninni. 440  Funiaole og Hillman benda á að komufjöldi skipa til Hambantota 

hafnarinnar hafi verið afar lítill sem hefur ýtt undir raddir að efnahagur og viðskipti ráði ekki 

um hvort byggja ætti hana heldur pólitík 441  og þar af leiðir eflaust hluti af Perluleiðinni 

svokölluðu. Rajapaksa hefur þó neitað því að Srí Lanka sé hluti af Perluleið Kínverja.442 

8.3 Efnahagsleg áhrif BB 

Í þessum undirkafla verður fjallað um efnahagsleg áhrif BB á Srí Lanka. Fyrst verður rýnt í 

tölfræði um inn- og útflutning frá Kína og þær tölur bornar saman við heildar inn- og útflutning 

Srí Lanka. Srí Lanka skrifaði undir samning um BB mjög stuttu eftir að verkefnið byrjaði, þ.e. 

í maí 2013. Þar með er það skilgreint sem upphaf þátttöku Srí Lanka í BB, hér eftir nefnt sem 

þátttaka. Það var Rajapaksa, fyrrum forseti Srí Lanka, sem skrifaði undir samninginn, þ.e. 21. 

aldar Silkileiðina á sjó.443 Í raun var ríkisstjórn Srí Lanka sú fyrsta til þess að taka formlega 

þátt í BB.444 

Ramachandran bendir á að kínversk fjárfestingarverkefni í Srí Lanka hafi flest verið 

fjármögnuð með beinum erlendum fjárfestingum og styrkjum en fæst þeirra séu í formi lána.445 

Hann telur enn fremur að ástæðan fyrir lánveitingum frá Kína sé einmitt skortur á lánum 

almennt til Srí Lanka.446 Kínversk yfirvöld hafa sem dæmi fjármagnað byggingu Lótus turnsins 

í Srí Lanka sem verður stærsti fjarskiptaturn Suður-Asíu og enn fremur sjáanlegur frá Nýju 

Delí.447 Árið 2016 skrifuðu Kína og Srí Lanka undir fjárfestingasamning upp á 18 milljarða 

Bandaríkjadala, sem Kína mun nota til að fjárfesta í vegum, lestarteinum, höfnum og 

flugvöllum í Srí Lanka. 448  Kínversk ríkisfyrirtæki hafa einnig fjármagnað Norochcholai 
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kolaverskmiðjuna að andvirði 1,35 milljarða bandaríkjadala, svo ekki sé minnst á Hambantota 

höfnina.449  

 

Mynd 25: Inn- og útflutningur Srí Lanka frá og til Kína.450  

Þegar viðskipti Srí Lanka við Kína eru skoðuð sést að innflutningur á vörum frá Kína til Srí 

Lanka hefur aukist töluvert, úr 1.389.758 USD í 4.087.995 USD, þ.e. úr 18,1% 

heildarinnflutnings í 34,8% heildarinnflutnings. Það er því gífurleg aukning, bæði ef tölurnar 

eru skoðaðar einar og sér, en líka ef miðað er við heildarinnflutning. Vörur frá Kína eru því 

meira en þriðjungur alls innflutnings í Srí Lanka en var 10 árum áður 18%. Útflutningur hefur 

hins vegar ekki aukist jafn mikið, þ.e. einungis úr 48.032 USD í 310.030 USD sem nemur 0,4% 

heildarútflutnings í 1,5% yfir 10 ára tímabil. Borið saman við heildarútflutning á Mynd 23 sést 

að munurinn er gífurlegur á inn- og útflutningi, því er mikill viðskiptahalli á milli ríkjanna, enda 

gríðarlegur stærðarmunur. 

Útflutningur Srí Lanka til Kína jókst örlítið á tímabilinu, en ekkert þó í samanburði við 

innflutning frá Kína. Nokkur stökk eru á milli ára, sérstaklega milli 2010 og 2011, ásamt frá 

árunum 2012-2015. Eftir það minnkaði innflutningur frá Kína örlítið. Þrátt fyrir að það sé 

þónokkuð stökk eftir 2013 þegar Srí Lanka skrifaði undir viljayfirlýsingu varðandi BB hafði 

sem fyrr nefnir slíkt stökk einnig átt sér stað árið 2010. Því er erfitt að staðhæfa að BB sé eina 

                                                      
449 Ramachandran, “China Expands Its Footprint in Sri Lanka.” 18. málsgr. 
450  Unnið úr gögnum frá Alþjóðabankanum. Alþjóðabankinn WITS, “Sri Lanka Trade Indicators 2017,” 

Alþjóðabankinn WITS, sótt 25. mars 2019 af 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/LKA/Year/2017. 
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ástæðan fyrir stökkinu á innflutningnum. Berum nú tölurnar saman við heildar inn- og 

útflutning Srí Lanka: 

 

Mynd 26: Myndin sýnir hlutfall inn- og útflutnings Srí Lanka við Kína samanborið við heildar 

inn- og útflutning Srí Lanka.451 

Mynd 30 sýnir hversu gífurlega innflutningur hefur aukist í Srí Lanka frá árinu 2007. Dýfa kom 

í innflutning eftir efnahagslægðina 2008. Útflutningur hefur einnig aukist frá 2007 og virðist 

stöðugri en innflutningurinn.  

Ár 

Hlutfall útflutnings til 

Kína af 

heildarútflutningi 

Hlutfall innflutnings 

frá Kína af 

heildarinnflutningi 

2007 18,1% 0,4% 

2008 19,9% 0,4% 

2009 22,0% 0,7% 

2010 24,0% 0,8% 

2011 29,9% 0,8% 

2012 32,0% 0,9% 

2013 34,3% 1,0% 

2014 33,6% 1,3% 

2015 41,2% 1,4% 

2016 40,6% 1,4% 

2017 34,8% 1,5% 

 

Tafla 4: Taflan sýnir hlutfall kínverskra vara af heildar inn- og útflutningi Srí Lanka.452 

                                                      
451 Unnið úr gagnasafni Alþjóðabankans. Alþjóðabankinn WITS. 
452 Unnið úr gagnasafni Alþjóðabankans. Alþjóðabankinn WITS. 
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Þegar við berum saman hlutfall inn- og útflutnings Srí Lanka til og frá Kína sem hlutfall af 

heildar inn- og útflutningi sést að á meðan hlutfallið af innflutningi hefur aukist úr 18,1% í 

34,8% hefur hlutfallið af útflutningi til Kína einungis farið úr 0,4% í 1,5%. Því sjáum við að 

hlutfallslega hefur innflutningur frá Kína aukist hraðar en útflutningur.  

Við rannsókn þessa fannst ekki áreiðanleg heimild um tölfræði til langs tíma um 

fjárfestingar Kínverja í Srí Lanka. Það er vegna þess að opinberar heimasíður stjórnvalda Srí 

Lanka voru ekki með útlistun á fjárfestingum eftir landi og ekki er Srí Lanka heldur hluti af 

Efnahags- og framfarastofnuninni (e. OECD) sem varpað hefði getað ljósi á það. Engu að síður 

eru ýmsar heimildir um lán og fjárfestingar Kína, t.d. er varðar Hambantota höfnina og aðrar 

fjárfestingar sem voru til umfjöllunar í kafla 8.2. Þær heimildir sýna að Srí Lanka skuldar Kína 

háar upphæðir, svo háar að kínversk ríkisfyrirtæki hafa leigurétt á Hambantota höfninni til 99 

ára og geta þar með ráðið miklu um skipaumferð um höfnina, þrátt fyrir að ekki megi herskip 

leggja þar að höfn. 

Hækkandi hlutdeild Kína í innfluttum vörum til Srí Lanka hefur hækkað gífurlega frá árinu 

2007. Ef við skoðum hins vegar breytinguna fyrir og eftir þátttöku í BB sést að breytingin er 

ekki mikil. Árið 2013, þ.e. þegar þátttaka hófst, var hlutfall af heildarinnflutningi kínverskra 

vara 34,3% en árið 2017 34,8%. Þar af leiðir er ekki hægt að halda því fram að þessi aukning 

hafi átt sér stað einungis vegna þátttöku Srí Lanka í BB. Hins vegar er ljóst að hlutdeild Kína í 

viðskiptum við Srí Lanka er afar stór og hefur Kína mikil efnahagsleg ítök í landinu. 

8.4 Pólitísk áhrif  

Í þessum undirkafla verður fjallað um pólitísk áhrif þátttöku Srí Lanka í BB. Fyrst verður 

umfjöllun á niðurstöðum á viðhorfi stjórnvalda í Srí Lanka gagnvart Kína fyrir þátttöku þeirra 

í BB og síðan eftir þátttöku þeirra í BB. Að lokum verða efnahagsleg og pólitísk áhrif þátttöku 

Srí Lanka í BB borin saman. Alls fundust 43 tilvitnanir stjórnvalda Srí Lanka um Kína, 13 fyrir 

þátttöku og 30 eftir þátttöku. Tilvitnanirnar voru ekki fleiri fyrir þátttöku bæði vegna þess 

hversu lítið yfirvöld í Srí Lanka hafa látið af upplýsingum á ensku á opinberar heimasíður fyrir 

árið 2013 og hversu lítið var minnst á Kína á þeim vefsíðum fyrir þátttökuna. Athugum nú 

viðhorf stjórnvalda í Srí Lanka gagnvart Kína fyrir þátttöku í BB: 
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Mynd 27: Myndin sýnir viðhorf stjórnvalda í Srí Lanka til Kína fyrir þátttöku í BB.  

Það sem er einna helst áhugavert varðandi tilvikið fyrir Srí Lanka fyrir þátttöku í BB er að 70% 

tilvitnana geta verið flokkaðar sem jákvæðar í garð kínverskra stjórnvalda. Dæmi um slíka 

tilvitnun er t.d. „Apart from creating a positive atmosphere to enhance mutual understanding 

and goodwill between people of both countries, the evening was also a catalyst in imparting 

further positive momentum to the consolidation of bilateral friendly ties between Sri Lanka and 

China“453 Hér er minnst á vinsamleg samskipti (e. friendly ties) og jákvætt andrúmsloft (e. 

positive atmosphere) á milli ríkjanna. Einnig er áhugavert hversu margar tilvitnanir má flokka 

sem jákvæðar gagnvart viðskiptum við Kína og fjárfestingum frá Kína almennt. T.d. „During 

the visit to Sri Lanka, in 2008 the Gem and Jewellery Association of Sri Lanka signed a MoU 

with the Gem and Jewellery Trade Association of China (GAC), the national association for the 

industry, approved by the Ministry of Civil Affairs of the People's Republic of China for 

increased cooperation towards mutual growth and for the promotion of gem and jewellery trade 

between the two countries“454 Þessa tilvitnun er hægt að flokka sem bæði jákvæða gagnvart 

viðskiptum við Kína og gagnvart kínverskum stjórnvöldum þar sem vonast er eftir auknum 

vexti í viðskiptum ásamt því að tala vel um viljayfirlýsingu ríkjanna. 

                                                      
453  Utanríkisráðuneyti Srí Lanka, “Sri Lanka Â–The Wonder of Asia,” Utanríkisráðuneyti Srí Lanka, 2011, 

https://www.mfa.gov.lk/sri-lanka-the-wonder-of-asia-enchants-beijing/. Utanríkisráðuneyti Srí Lanka. 8. málsgr. 
454 Utanríkisráðuneyti Srí Lanka, “Sri Lanka Gems Captivate the Chinese Consumer Market,” Utanríkisráðuneyti 

Srí Lanka, 2009, https://www.mfa.gov.lk/sri-lanka-gems-captivate-the-chinese-consumer-market/. “Sri Lanka 

Gems Captivate the Chinese Consumer Market | Ministry of Foreign Affairs Sri Lanka,” Utanríkisráðuneyti Srí 

Lanka, 2009, https://www.mfa.gov.lk/sri-lanka-gems-captivate-the-chinese-consumer-market/ 16. málsgr. 
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Mynd 28: Myndin sýnir viðhorf stjórnvalda í Srí Lanka til Kína eftir þátttöku í BB. 

Eftir þátttöku í BB sést að jákvæðni í garð kínverskra stjórnvalda hefur farið úr 75% tilvitnana 

niður í 36,7% tilvitnana. Ein af ástæðunum fyrir þessum mun gæti verið stjórnarskiptin sem 

áttu sér stað árið 2015, þegar Sirisena tók við af Rajapaksa. Rajapaksa var eindreginn 

stuðningsmaður Kína en Sirisena ekki jafn ánægður með samskiptin við Kína. Þegar Sirisena 

tók við völdum var umræðan um Hambantota höfnina í hámæli, en líkt og fyrr segir var 

fjárfesting Kína í henni afar umdeild, sér í lagi eftir að kínversk stjórnvöld tóku við rekstri 

hafnarinnar. Önnur ástæða getur verið að um fremur fáar tilvitnanir er að ræða og því gæti verið 

að það skekki niðurstöðurnar að einhverju leiti. Engu að síður sést að eftir þátttöku í BB kemur 

í ljós hlutleysi í garð kínverskra stjórnvalda, þ.e. hlutleysi á þann hátt að hvorki sé viðhorfið 

neikvætt né jákvætt. Dæmi um slíka tilvitnun er t.d. „He further added that they didn‘t join the 

debate as they had nothing to say about the agreement.“455 Hér er ráðamaður frá Srí Lanka að 

koma sér undan svörum er varðar Hambantota höfnina. Því er tilvitnunin flokkuð sem hlutleysi 

í garð kínverskra stjórnvalda, þar sem hún hvorki lýsir hvorki jákvæðni né neikvæðni í þeirra 

garð.  

Lítil breyting er á viðhorfi til fjárfestinga vegna BB, þ.e 25% fyrir og 30% tilvitnana eftir 

þátttöku í BB. Þegar kemur að viðskiptum við Kína virðist sem viðhorfið hafi verið jákvæðara 

fyrir, þ.e. 33,3% tilvitnana, en samanlagt 16,7% tilvitnana eftir þátttöku í BB. Dæmi um 

                                                      
455  Upplýsingadeild ríkisstjórnar Srí Lanka, “Concession Agreement on Hambantota Port Signs Tomorrow,” 

Upplýsingadeild ríkisstjórnar Srí Lanka, 2017, https://www.dgi.gov.lk/news/latest-news/1456-concession-

agreement-on-hambantota-port-signs-tomorrow. 3. málsgr. 
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tilvitnun sem hefur bæði jákvætt viðhorf til fjárfestinga og viðskipta vegna BB er „Around 

2.400 factories which generate nearly 400.000 direct and indirect job opportunities, especially 

for the younger generation are also expected to be established in this area, he said. „We expect 

a huge development in South, Monargala, and Embilipitiya areas.“456 Hér er bæði talað um 

fjárfestingar og afleidd störf sem hafi skapast vegna þátttöku Srí Lanka í BB.  

Þegar við berum saman efnahagsleg og pólitísk áhrif þátttöku Srí Lanka í BB kemur 

ýmislegt áhugavert í ljós. Sem fyrr nefnir er ekki hægt að halda því fram að aukningin á inn- 

og útflutningi á vörum hafi átt sér stað einungis vegna þátttöku Srí Lanka í BB. Hins vegar er 

Srí Lanka afar skuldsett Kína og eru margar stórar fjárfestingar í Srí Lanka á vegum Kína. 

Einnig er athyglisvert að jákvæðni gagnvart kínverskum stjórnvöldum minnkaði í raun eftir 

þátttöku sem skýra má að hluta til vegna stjórnarskipta í Srí Lanka og einnig vegna hversu 

umdeild Hambantota höfnin sé. Einnig gefur það til kynna að það skipti máli hver sé við völd, 

t.d. ef við berum saman stjórnartíð Rajapaksa og Sirisena. Í raun var stjórn Rajapaksa mun 

jákvæðari gagnvart kínverskum stjórnvöldum og jákvæðari gagnvart viðskiptum við Kína 

almennt. 

 

 

                                                      
456  Upplýsingadeild ríkisstjórnar Srí Lanka, “Govt. to Go Ahead with H’tota Port – China Agreement,” 

Upplýsingadeild ríkisstjórnar Srí Lanka, 2016, https://www.dgi.gov.lk/news/latest-news/398-govt-to-go-ahead-

with-h-tota-port-china-agreement. https://www.dgi.gov.lk/news/latest-news/398-govt-to-go-ahead-with-h-tota-

port-china-agreement. 4. málsgr. 

https://www.dgi.gov.lk/news/latest-news/398-govt-to-go-ahead-with-h-tota-port-china-agreement
https://www.dgi.gov.lk/news/latest-news/398-govt-to-go-ahead-with-h-tota-port-china-agreement
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9 Niðurstöður og umræður 

Í þessum kafla verða niðurstöðurnar um pólitísk og efnahagsleg áhrif BB á smáríkin fjögur 

borin saman. Einnig verður varpað ljósi á niðurstöðurnar á þær út frá kenningunum um 

mótunarhyggju, skjól og út frá smáríkjafræðinni. Að lokum verður fjallað sérstaklega um 

niðurstöðurnar í stærra samhengi, þ.e. hvað niðurstöðurnar þýða fyrir smáríki sem önnur ríki. 

Efnahagslegu áhrifin á Djíbútí vegna þátttöku í BB voru afar takmörkuð þar sem þau voru 

ekki mikil ef við lítum til vöruviðskipta. Í raun ná viðskipti á milli ríkjanna ekki upp í 1% af 

heildar inn- eða útflutningi. Hins vegar er þó nokkuð um fjárfestingar Kína í Djíbútí bæði fyrir 

og eftir þátttöku Djíbútí í BB. Þó er ekki hægt að staðhæfa að aukningin á fjárfestingu sé 

einfaldlega vegna þátttöku Djíbútí í BB. Ef litið er til pólitískra áhrifa þá eru stjórnvöld Djíbútí 

jákvæð í garð kínverskra stjórnvalda, fjárfestinga og viðskipta bæði fyrir og eftir þátttöku sína 

í BB og er í raun er um lítinn mun að ræða.  

Varðandi Eistland þá hefur innflutningur til Eistlands frá Kína hækkað og er nú um 

5,4% af heildarinnflutningi, en sú hlutdeild lækkaði þó eftir þátttöku í BB. Hins vegar eru 

pólitísku áhrifin skýrari þar sem eistnesk stjórnvöld eru mun jákvæðari gagnvart kínverskum 

fjárfestingum eftir þátttöku í BB. Það er þó einkar athyglisvert hversu mikið eistnesk stjórnvöld 

tala um að BB sé „win-win“, þ.e. í 30% tilvitnana eftir þátttöku. Eistnesk stjórnvöld eru auk 

þess mun jákvæðari gagnvart kínverskum fjárfestingum eftir að þátttaka þeirra hófst í BB. Því 

virðist sem eistnesk stjórnvöld séu farin að nýta sjálf orðræðu kínverskra stjórnvalda um „win-

win“ í eigin orðræðu og réttlætingu fyrir þátttöku í BB. Viðhorf til viðskipta standa hins vegar 

í stað. Svo virðist sem að fyrir þátttöku í BB hafi eistnesk stjórnvöld notað orðræðu um að 

tækifæri til viðskipta við Kína séu vannýtt til þess að réttlæta þátttöku Eistlands í BB. Sú 

orðræða fellur úr 26,9% tilvitnana niður í 13% tilvitnana eftir þátttöku. Því virðist þó sem 

eistnesk stjórnvöld vilji auka viðskiptin sem gæti skýrst af því að í raun lækkaði útflutningur á 

eistneskum vörum eftir þátttöku. Því virðist sem það sé ekki sjálfgefið að þátttaka í BB tákni 

aukna sölu á vörum þeirra ríkja sem taka þátt í verkefninu. 

Rannsókn þessi sýnir fram á að útflutningur Ungverjalands til Kína hefur aukist frá þátttöku 

í BB og stendur nú í 2,3% heildarútflutnings og hefur hækkað um 0,5 prósentustig frá þátttöku 

í BB. Því sést að aukningin er töluverð á tíu ára tímabili en enn lítil samanborið við heildar inn- 

og útflutning landsins. Þó ber að nefna að töluvert er um fjárfestingar Kínverja í Ungverjalandi. 

Athyglisvert er hversu lítið pólitíska umræðan breyttist eftir þátttöku í BB. Hlutföll jákvæðra 

og neikvæðra ummæla í tilvitnunum standa flestar nærri því í stað. Því virðist sem að þrátt fyrir 

aukinn útflutning og viðskipti sé þátttaka Ungverjalands ekki að breyta afstöðu þess gagnvart 

kínverskum stjórnvöldum, í hvora áttina sem er gagnvart Kína, viðskiptum við Kína, 
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kínverskum fjárfestingum eða kínverskum stjórnvöldum. Ein útskýringin er sú að Ungverjaland 

hafi fyrir þátttöku sína í BB notað samskipti sín við Kína til að vega á móti Evrópusambandinu 

og haldi áfram að gera það nú eftir að hafa þátttöku. Það hafi því ekki verið efnahagslegur hvati 

á bak við þátttökuna heldur pólitískur, þ.e. Ungverjaland vill líta út fyrir að vera sjálfstætt frá 

Evrópusambandinu, ásamt því að Viktor Orbán og stjórnvöld hans nýta sér Opnunina til austurs 

og BB til þess að vega pólitískt á móti ESB. Til minnis gagnrýndu allir evrópskir sendiherrar 

nema sá ungverski fjárfestingar Kína í Evrópu. Því er hægt að segja að BB hafi ekki haft nein 

sérstök áhrif á pólitíska umræðu ungverskra stjórnvalda eða viðhorfs þeirra til Kína en 

Ungverjaland noti hins vegar samband sitt við Kína sem eins konar vogarafl gegn ESB. 

Rannsókn þessi leiðir í ljós að ekki sé hægt að halda því fram að aukningin á inn- og 

útflutningi á vörum Srí Lanka frá Kína hafi átt sér stað einungis vegna þátttöku þess í BB. 

Hlutdeild Kína í innfluttum vörum til Srí Lanka hefur hækkað gífurlega frá árinu 2007. Ef við 

skoðum hins vegar breytinguna fyrir og eftir þátttöku í BB sést að hún er ekki mikil. Árið 2013, 

þ.e. þegar þátttaka hófst, var hlutfall af heildarinnflutningi kínverskra vara 34,3% en árið 2017 

34,8%. Þar af leiðandi er ekki hægt að halda því fram að þessi aukning hafi átt sér stað einungis 

vegna þátttöku Srí Lanka í BB. Hins vegar er ljóst að hlutdeild Kína í viðskiptum við Srí Lanka 

er afar stór og hefur Kína mikil efnahagsleg ítök í landinu. Auk þess er Srí Lanka afar skuldsett 

Kína og eru margar stórar fjárfestingar í Srí Lanka á vegum Kína, þar ber helst að nefna 

Hambantota höfnina sem er afar umdeild. Leiguréttur Kína á Hambantota höfninni hefur gert 

önnur ríki, til að mynda Indland, Japan og BNA, afar uggandi gagnvart áætlunum Kína í 

Indlandshafi. Í tilviki Srí Lanka er athyglisvert að jákvæðni gagnvart kínverskum stjórnvöldum 

minnkaði í raun eftir þátttöku sem skýra má að hluta til vegna stjórnarskipta í Srí Lanka og 

einnig vegna hversu umdeild Hambantota höfnin sé. Því virðist sem hver sé við völd hverju 

sinni hafi mikið að segja um hver viðhorf stjórnvalda til Kína séu. Í raun var stjórn Rajapaksa 

mun jákvæðari gagnvart kínverskum stjórnvöldum og jákvæðari gagnvart viðskiptum við Kína 

almennt heldur en ríkisstjórn Sirisena. 

Samanburður á áhrifinum af BB á þessi fjögur tilvik, þ.e. smáríki, gefur í ljós að áhrifin 

birtast á mismunandi hátt hjá mismunandi ríkjum. Áhrifin eru mismunandi á Ungverjaland og 

Eistland sem eru þó bæði aðildarríki að ESB. Því virðist aðild þeirra að ESB ekki vera megin 

breytan þegar kemur að BB. Líkt og ég bjóst við áður en rannsóknin hófst voru áhrifin á Eistland 

mest megnis efnahagsleg, en þó kom á óvart hversu mikið pólitíska orðræðan breyttist eftir 

þátttöku í BB er varðar jákvæðni gagnvart fjárfestingum. Varðandi Ungverjaland kom á óvart 

hversu lítið orðræðan breyttist eftir þátttöku í BB. Hins vegar er líkt og búist var við fyrir 

rannsóknina að Ungverjaland notar þátttöku sína í BB til að vega á móti ESB. Áhrifin á Srí 
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Lanka eru bæði efnahagsleg og pólitísk, en öfugt við það sem ég hélt upphaflega eru 

efnahagslegu áhrifin meiri en þau pólitísku. Einnig sýnir tilvik Srí Lanka fram á að miklu máli 

skiptir hver er við stjórn í landinu hverju sinni. Áhrifin á Djíbútí voru sem fyrr nefnir ekki mikil, 

eflaust er Djíbútí að reyna að dreifa eggjum sínum í margar körfur. Hins vegar eru djíbútísk 

stjórnvöld óhrædd við að sýna stuðning sinn við Kína og virðast því ekki óttast hvernig hin 

ríkin sem hafa herstöð í Djíbútí bregðist við. 

Í stuttu máli sagt eru áhrif þátttöku þessara smáríkja í BB séu afar mismunandi. Út frá 

smáríkjafræðinni er áhugavert hversu lítið er talað um stærð, þ.e. stjórnvöld smáríkjanna nefna 

varla stærð eða að stærð ríkisins hafi áhrif þegar kemur að samskiptum við Kína nema stöku 

sinnum í tilfelli Ungverjalands. Líkt og minnst var á í kaflanum um smáríkjafræði eru margar 

mismunandi leiðir til þess að skilgreina smáríki. Baldur Þórhallsson nefnir að hugmyndir okkar 

um stærð breytist eftir hvenær í sögunni við séum að mæla stærð og stærð sé því að vissu leyti 

afstæð457 og meta verði stærð ríkis frá mörgum mismunandi þáttum.458 Enn fremur er engin ein 

rétt skilgreining á hvað teljist sem smáríki.459 Út frá flokkunarkerfi Baldurs Þórhallssonar er 

hægt að skilgreina stærð ríkja út frá sex þáttum og féllu smáríkin Eistland, Ungverjaland, Srí 

Lanka og Djíbútí undir smáríki ef litið er til fastrar stærðar og efnahagsstærðar. Hins vegar er 

erfiðara að staðhæfa um fullveldis-, stjórnmála-, skynjunar- og val stærð ríkjanna fjögurra. 

Engu að síður hafa ríkin fjögur innbyggð vandamál tengd stærð þeirra, líkt og Baldur nefnir að 

smáríki hafi. 460 Þau hafi sem dæmi lítinn innlendan markað, smáa opinbera stjórnsýslu og 

takmarkaða varnargetu. Það sé einmitt það sem skilji smáríki frá öðrum ríkjum, þ.e. stjórnmála-, 

efnahags- og félagslegt varnarleysi (e. vulnerability).461 

Líkt og Ingebritsen heldur fram þá er það ekki einungis ofbeldi sem stjórni 

alþjóðastjórnmálum462 og eru smáríki ekki einungis peð.463 Það að Kína sé stórríki og hafi 

efnahagsleg tengsl við smáríkin fjögur þýðir ekki að Kína ráði innanríkismálum ríkjanna eða 

að smáríkin óttist Kína sem fellur að hugmyndum mótunarhyggjumanna um sjálfsmyndir, 

venjur og hugmyndir um sjálfið og hina. Rannsóknin sýnir einmitt fram á að í engu tilvikanna 

jókst jákvæðni til kínverskra stjórnvalda eftir þátttöku í BB. Í tilviki Djíbútí lækkaði hlutfall 

                                                      
457 Baldur Thorhallsson, “Introduction.” Bls. 1-2. ATH VÍSAR HÉR Í (Archer and Nugent 2002).  

458 Baldur, “The Size of States in the European Union: Theoretical and Conceptual Perspectives.” Bls. 8. 

459 Archer og Nugent, “Introduction: Small States and the European Union.” Bls. 4. 

460 Baldur Thorhallsson, “Introduction.” Bls. 1. 

461 Baldur Thorhallsson. Bls. 2. 

462 Ingebritsen, “Conclusion: Learning from Lilliput.” Bls. 287. 

463 Ingebritsen. Bls. 289. 
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jákvæðra tilvitnana eftir þátttöku þó hlutfallið væri enn fremur hátt. Jákvæðni eistneskra 

stjórnvalda til fjárfestinga jókst mjög eftir þátttöku auk þess sem eistnesk stjórnvöld tala mikið 

um að BB sé „win-win.“ Viðhorf ungverskra stjórnvalda standa í stað, en viðhorf stjórnvalda í 

Srí Lanka gagnvart kínverskum stjórnvöldum, viðskiptum og fjárfestingum versnar. Því sést að 

hugmyndir ríkja um önnur ríki eru mótanlegar líkt og mótunarhyggjan heldur fram. Viðhorf 

stjórnvalda í smáríkjunum gagnvart Kína breytast í öllum tilvikum nema í tilviki Ungverjalands. 

Rannsóknin leiðir þó í ljós að Ungverjaland noti samskipti sín við Kína til að vega á móti ESB. 

Samkvæmt mótunarhyggjunni eru hugmyndir ríkja um önnur ríki og sig sjálf félagslega 

mótaðar. Fjárfestingar Kína í smáríkjunum, þátttaka í BB og viðskipti við Kína þýða 

mismunandi hluti fyrir mismunandi ríki á mismunandi tímum. Samkvæmt mótunarhyggjunni 

þróa einmitt gerendur (e. actors) samskipti sín við aðra í gegnum venjur og hefðir.464 Einnig eru 

gildi, tungumál og reglur afar mikilvægar samkvæmt mótunarhyggjunni. Í raun varð ekkert ríki 

sérstaklega „vinveittari“ kínverskum stjórnvöldum eftir þátttöku í BB. Hins vegar var Eistland, 

sem fyrr nefnir, jákvæðara gagnvart fjárfestingum frá Kína. Eftir atvikið með Hambantota 

höfnina í Srí Lanka og stjórnarskiptin þar í landi sést breyting á orðræðunni. Ekki er hún jafn 

vinveitt Kína og því hefur viðhorf stjórnvalda í Srí Lanka breyst eftir þátttökuna sem hefur þar 

með áhrif á samskipti ríkjanna tveggja.  

Kenningin um skjól er sem fyrr nefnir „sérstakt form sambands við stór- eða 

svæðisbundið ríki eða alþjóðastofnun þar sem smáríkið gefur upp stjórn sína á 

stjórnmálaákvörðunum í ákveðnum málaflokkum“ í skiptum fyrir skjólið.465 Skjólið getur verið 

efnahags-, stjórnmála- og/eða félagslegt skjól. Djíbútí tekur virkan þátt í alþjóðlegu og 

svæðisbundnu samstarfi, t.d. Arababandalaginu, Afríkusambandinu, SÞ og Stofnun 

frönskumælandi þjóða. Einnig hefur Djíbútí sérstöðu fyrir það hversu margar erlendar 

herstöðvar eru í landinu, þar með talin ein kínversk. Nú er samband Djíbútí og Kína „strategískt 

samband.“ Engu að síður er ekki hægt að alhæfa að Djíbútí leiti sér stjórnmálalegs skjól hjá 

Kína, sérstaklega þar sem Djíbútí á í stjórnmála- og hernaðarlegu sambandi við mörg önnur 

ríki. Djíbútí hefur á síðustu árum og áratugum reynt að hætta að reiða sig efnahags- og 

hernaðarlega á Frakkland sem og að auka valdajafnvægi sitt gagnvart Eþíópíu. Hins vegar eru 

viðskipti Djíbútí við Kína enn afar lítill hluti af heildarviðskiptum smáríkisins.  

                                                      
464 Hopf, “The Promise of Constructivism in International Relations Theory.” Bls. 173. 

465 Bailes, Alison, Thayer og Thorhallsson, “Alliance Theory and Alliance ‘Shelter’: The Complexities of Small 

State Alliance Behaviour.” Bls. 2. 
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Eistland virðist ekki fá skjól frá Kína, hvorki stjórnmála-, efnahags- eða félagslegt skjól. 

Eistland, sem aðildarríki ESB, hefur efnahags-, stjórnmála- og félagslegt skjól þar, hefur Evru 

og tekur virkan þátt í málefnum sambandsins. Einnig fær Eistland stjórnmálalegt skjól frá 

Atlantshafsbandalaginu. Enn er hlutfall viðskipta Eistlands við Kína afar lágt samanborið við 

heildarviðskipti. Þrátt fyrir aukin samskipti, viðskipti og jákvætt viðhorf stjórnvalda Eistlands 

gagnvart Kína og BB fær Eistland sitt skjól frá Evrópusambandinu.  

Þrátt fyrir jákvæðni ungverskra stjórnvalda gagnvart Kína, kínverskum fjárfestingum og 

BB er hlutfall viðskipta Ungverjalands við Kína enn afar lágt og er Ungverjaland enn háð 

nágrannaríkjum sínum þegar kemur að viðskiptum og fjárfestingum, þá sérstaklega Þýskalandi. 

Því virðist Kína ekki veita Ungverjalandi efnahagslegt skjól. Þó er ljóst af því hversu mikla 

áherslu bæði ungversk og kínversk stjórnvöld leggja á samskipti þeirra að sambandið er þeim 

mikilvægt. Ungverjaland er einn helsti talsmaður aukinna samskipta við Kína innan ESB og 

hafa bæði Xi Jinping og Li Keqiang sótt Ungverjaland heim. Ungverjaland var fyrsta ríkið innan 

ESB að skrifa undir þátttöku í BB og óhrætt við að standa með Kína innan ESB, t.d. vill 

Ungverjaland veita Kína stöðu markaðshagkerfis, sem ESB hefur neitað að gera auk þess sem 

allir evrópskir sendiherrar, nema sá ungverski, skrifuðu undir skjal og gagnrýndu þeir 

fjárfestingar Kína í Evrópu. Í júlí 2016 lýstu ungversk stjórnvöld því yfir að þau myndu ekki 

taka afstöðu varðandi deilur í Suður-Kínahafi og kom þar í veg fyrir, ásamt Grikklandi og 

Króatíu, að Evrópusambandið gæti sammælst um að gagnrýna framgang Kína í Suður-Kínahafi.  

Hins vegar reyndi Orbán að draga úr mikilvægi sambands Ungverjalands við Kína við 

heimsókn Mike Pompeo, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, til Ungverjalands. Það er hægt að 

túlka sem að Ungverjaland hafi stjórnmálalegt skjól hjá NATO í formi hernaðarlegrar aðstoðar. 

Hins vegar gæti Ungverjaland verið að leita sér að stjórnmálalegu skjóli hjá Kína „í formi 

hagstæðra gilda og reglna í alþjóðakerfinu sem hjálpa til að móta hegðun stórríkja og setja 

viðmið við hvaða samskipti séu samþykkt á milli ríkja af mismunandi stærðum“466 t.d. er varðar 

íhaldssemi og einræðistilburði. Út frá mótunarhyggjunni er hins vegar hægt að líta svo á að 

Ungverjaland sé að reyna að breyta gildum innan ESB og noti samskipti sín við Kína til þess 

að þrýsta á sambandið. Það er því fremur mótunarhyggjan en kenningin um skjól sem varpar 

ljósi á samskipti Ungverjalands og Kína. 

Lengi var skortur á fjárfestingum og lánum til Srí Lanka. Nú veitir Kína Srí Lanka 

einmitt efnahagslegt skjól í formi fjárfestinga, lána og viðskipta. T.d. er 34,8% 

heildarinnflutnings Srí Lanka frá Kína. Kína veitir Srí Lanka einnig stjórnmálalegt skjól á 

                                                      
466 Baldur Thorhallsson og Sverrir Steinsson, “A Theory of Shelter.” Bls. 24.  
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alþjóðavettvangi, t.d. innan SÞ, í formi hernaðarvopna á tímum borgarastyrjaldarinnar og 

samþykkti Srí Lanka sem samstarfsaðila í Samvinnustofnun Shanghai. Enn fremur er hægt að 

líta svo á að Srí Lanka sem hluti af Perlufestinni sé stjórnmálalegt skjól. Svo mikið metur Srí 

Lanka skjólið frá Kína að komið var á fót fríverslunarsvæði fyrir Kína og fékk Kína leigurétt 

yfir strategískt staðsettri höfn, þ.e. Hambantota höfninni. Hægt er að líta á það sem „kostnaðinn“ 

í skiptum fyrir skjólið, þ.e. að láta af stjórn og ákvarðanatöku í málefnum hafnarinnar. Engu að 

síður dregur Srí Lanka úr eðlislægu varnarleysi sínu með því að styrkja efnahag sinn og stöðu 

sína innan alþjóðakerfisins með skjólinu. 

Af niðurstöðum þessum sést að yfirlýsingar um að kínversk stjórnvöld séu að „kaupa“ 

velvild annarra ríkja með því að fjárfesta í þeim í gegnum BB eru ekki á rökum reistar. 

Niðurstöðurnar sýna fram á að þátttaka smáríkja í BB tákni ekki að þau gerist jákvæðari 

gagnvart kínverskum stjórnvöldum eða þau standi með Kína á alþjóðavettvangi. Afstaða og 

viðhorf Djíbútí og Eistlands gagnvart Kína breyttist afar lítið þrátt fyrir þátttöku í BB. 

Ungverjaland hefur stutt Kína á alþjóðavettvangi þvert á vilja ESB sem má þó betur útskýra 

með and-evrópsku viðhorfi ungverskra stjórnvalda fremur en með BB sjálfu. Veiti Kína 

smáríkinu skjól, líkt og í tilfelli Srí Lanka, gefur smáríkið upp stjórn sína er varðar 

stjórnmálaákvarðanir í ákveðnum málaflokkum í skiptum fyrir skjólið467 og er því hægt að 

útskýra með kenningunni um skjól fremur en með þátttökunni í BB. Þar af leiðir ættu ríki ekki 

að óttast að Kína sé að kaupa sér atkvæði eða velvild á alþjóðavettvangi með fjárfestingum 

sínum eða viðskiptum. 

 

                                                      
467 J. K. Bailes, Alison, Bradley A. Thayer og Baldur Thorhallsson, “Alliance Theory and Alliance ‘Shelter’: The 

Complexities of Small State Alliance Behaviour.,” Thirld World Thematics: A TWQ Journal, 2016, 9–26, 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/23802014.2016.1189806. Bls. 2. 
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10  Niðurlag – lokaorð og samantekt

Rannsókn þessi leiðir í ljós að áhrif Beltis og brautar á smáríkin Eistland, Ungverjaland, Srí 

Lanka og Djíbútí lýsa sér á mismunandi hátt. Þátttakan sjálf í Belti og braut hafði afar 

takmörkuð efnahagsleg og pólitísk áhrif á Djíbútí og það sama má segja um Eistland. Hins 

vegar var töluverður munur á viðhorfi eistneskra stjórnvalda til fjárfestinga frá Kína eftir 

þátttöku í BB. Líkt og áður hefur komið fram nýtir Ungverjaland sér samband sitt við Kína og 

BB til þess að vega pólitískt á móti ESB. Út frá mótunarhyggjunni er hægt að líta svo á að 

Ungverjaland sé að reyna að breyta gildum innan ESB og noti samskipti sín við Kína til þess 

að þrýsta á sambandið. Annað er þó uppi á teningnum þegar kemur að Srí Lanka. Kína veitir 

Srí Lanka efnahagslegt og stjórnmálalegt skjól og er hægt að líta á BB sem eina birtingarmynd 

þess þar sem Kína hefur aukið fjárfestingar og lánveitingu eftir þátttöku Srí Lanka í BB.  

 Ástæða fyrir þátttöku smáríkjanna í BB er afar mismunandi. Smáríkin fjögur segja öll 

að þátttaka þeirra í BB sé af efnahagslegum ástæðum, ekki pólitískum. Samkvæmt rannsókn 

þessari er hægt að bera rök fyrir því að þátttaka Eistlands sé mest megnis af efnahagslegum 

toga, þar sem Eistland fylgir ESB í stjórnmálaákvörðunum er varða Kína og ekki hefur breyting 

orðið á viðhorfi eistneskra stjórnvalda gagnvart þeim kínversku. Það er andstætt við 

Ungverjaland, þar sem efnahagur virðist ekki skipta máli heldur er þátttakan og sambandið við 

Kína meira af pólitískum toga. þrátt fyrir að viðhorfið sjálft haldist svipað fyrir og eftir þátttöku 

fer Ungverjaland nú gegn ákvörðunum ESB er varða Kína og styður málstað Kína innan ESB. 

Ástæður Djíbútí gætu í fyrstu virst einungis efnahagslegar, en hins vegar er afar pólitískt 

mikilvægt að fyrsta erlenda herstöð Kína sé í Djíbútí. Enn fremur er samband Djíbútí og Kína 

nú orðið strategískt. Sem fyrr nefnir fær Srí Lanka bæði efnahags- og stjórnmálalegt skjól frá 

Kína sem er helsta ástæðan fyrir því að Srí Lanka tekur þátt í BB.  

 Tími virðist ekki vera meginbreyta þegar kemur að áhrifunum af völdum BB á smáríkin. 

Þ.e. tími ræður því ekki hvernig áhrifin lýsa sér. Meginbreytur eru geópólitískt landslag og 

pólitískt landslag innan ríkisins. Einnig skiptir máli hvort smáríkið leiti sér skjóls hjá Kína eða 

ekki. Áhrifin eru mest á Srí Lanka, enda fær Srí Lanka skjól frá Kína sem hefur kostnað í för 

með sér.  

Önnur smáríki geta dregið lærdóm af reynslu smáríkjanna fjögurra í þessari rannsókn; 

Ekki er gefið að þátttaka í BB auki viðskipti á milli smáríkisins og Kína, en líklega eykur 

þátttakan fjárfestingar í ríkinu. Ekki er gefið að þátttaka í BB hafi pólitísk áhrif á utanríkismál 

smáríkisins, en það fer algjörlega eftir geópólitísku landslagi og innaríkispólitík landsins. Fái 

smáríkið skjól annars staðar en frá Kína afar ólíklegt að þátttaka í BB hafi gífurleg áhrif á 

utanríkismál smáríkisins. Þetta á sérstaklega við á norðurslóðum þar sem Kína réttlætir þátttöku 
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sína á norðurslóðum á annan hátt en það gerir með restina af BB. Þátttaka Kína á norðurslóðum 

er réttlætt með tilvísunum í vísindi, vísindasamstarf og alþjóðalög. Hins vegar er BB almennt 

réttlætt með tilvísunum í aukin viðskipti og fjárfestingar. Belti og braut er vissulega umdeilt 

framtak og mun vera það áfram næstu árin. Hins vegar er BB nú komið með nýja keppinauta 

frá ESB, BNA, Japan og Indlandi sem gæti breytt alþjóðasamskiptum enn frekar.  

Rannsókn þessi sýnir því fram á að þrátt fyrir að Kína sé stórríki sem fjárfesti í 

smáríkjum og eigi í viðskiptum við þau þýðir það ekki að Kína sé þar með að kaupa sér hollustu. 

Það styrkir smáríkjafræðina og rennir stoðum undir þær hugmyndir innan smáríkjafræðinnar að 

smáríki séu ekki endilega veik ríki. Þau hafi sinna eigin hagsmuna að gæta og jafnvel hegði sér 

á annan hátt en stórríki. Enn fremur bætir rannsóknin við þekkingu innan smáríkjafræði með 

því að rannsaka sérstaklega tengsl Kína og smáríkja sem hefur hingað til verið lítt rannsakað. 

Einnig bætir rannsóknin við tilvikum þeirra smáríkja sem falla undir kenninguna um skjól, þ.e. 

Srí Lanka. Líkt og fjallað verður um undir kaflanum um fræðilega umfjöllun, þá er ákveðið tóm 

innan alþjóðasamskipta er varðar áhrif kínverskrar utanríkisstefnu á smáríki. Þess að auki getur 

rannsóknin gefið öðrum smáríkjum færi á að taka upplýsta ákvörðun um hvort þau sjálf vilji 

taka þátt í verkefninu.  

Niðurstöður rannsóknarynnar sýna fram á að kínversk stjórnvöld séu ekki að kaupa 

velvild annarra ríkja með fjárfestingum sínum, horfa ætti fremur á hvort smáríki fái skjól sitt 

hjá Kína til þess að sjá hvort það styðji Kína á alþjóðavettvangi. Niðurstöðurnar eru ekki aðeins 

mikilvægar út frá fræðilegum tilgangi, þ.e. innan alþjóðasamskipta, heldur einnig fyrir 

stjórnmálamenn og almenning þar sem ímynd Kína er oft af hinu illa stórveldi sem kaupir 

hollustu sína með fjárfestingum. Rannsóknin sýnir fram á að sú ímynd er afar skökk. 

 Rannsókn þessi getur vonandi veitt fræði- og stjórnmálamönnum aukna innsýn í áhrifin 

sem BB hefur á mismunandi smáríki, sérstaklega þegar kemur að ákvarðanatöku og/eða 

umræðu um þátttöku í BB. Ljóst er að ekki er hægt að alhæfa um áhrifin, en þau geta verið bæði 

eða annaðhvort stjórnmála- og efnahagsleg. Hafa skal í huga að áhrifin á önnur smáríki gætu 

lýst sér á annan máta en er lýst á smáríki þessarar rannsóknar. Áhugavert væri að sjá 

áframhaldandi rannsóknir á áhrifum BB á smáríki til samanburðar við þessara rannsókn. 

Vissulega myndi það auðga smáríkjafræðina, sérstaklega þegar kemur að samskiptum Kína við 

smáríki.  
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Viðauki – QCA Kóðun 

 

Viðauki 1: Eistland 

 

Tilvitnanir Kóðun Fyrir eða eftir 

þátttöku í BB 

„, Prime Minister Jüri Ratas discussed with Li Keqiang, Prime 

Minister of China, how a railway corridor from North-East 

China to Estonia would revitalise trade of goods and expand 

access to markets for both countries“468 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

„According to Ratas, the economic cooperation between 

Estonia and China has gained momentum. “As a proof that 

we are able to implement also big projects – successful 

Jordanian oil shale project, concluded last year,” said 

Ratas“469 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

„the Silk Road Initiative Memorandum, the Digital Silk Road 

Agreement, and the E-Commerce Agreement. These treaties 

broaden the opportunities for Estonian logistics and 

transportation companies“470 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB  

Og 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB  

Eftir 

„These agreements broaden opportunities for Estonian 

logistics and transportation companies. They also contributed 

to the meeting in Beijing this April between Estonian and 

Chinese representatives and businesses.“471 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

 

Eftir 

„Today, at the China-CEEC Summit, Prime Minister Jüri 

Ratas underlined that more emphasis should be put on the 

digital connectivity of the cooperation“472 

BB valdi vonbrigðum í 

viðskiptum 

Eftir 

„According to Ratas, the 16+1 cooperation is complementing 

the relationship between Estonia and China and is based on 

the principles of the EU, such as open markets, equal 

treatment, and the protection of intellectual property“473 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Og  

Jafnræði 

Eftir 

„the Silk Road Initiative Memorandum, the Digital Silk Road 

Agreement, and the E-Commerce Agreement. These treaties 

broaden the opportunities for Estonian logistics and 

transportation companies“474 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

„“There are a lot of unused opportunities in the economic 

cooperation of Estonia and China, in particular in trade, 

transport and transit. Relations between Estonia and China are 

Tækifæri vannýtt til 

aukinna viðskipta 

Eftir 

                                                      
468 Eistlands, “Ratas and the Prime Minister of China Discussed the Development of Trade and the Opportunities 

of the Estonian Food Industry in the Chinese Market.” 
469 Eistlands.  
470 Eistlands. 
471 Ríkisstjórn Eistlands, “Prime Minister Ratas at the China-CEEC Summit: We Need More Digital Approach in 

Our Cooperation,” Ríkisstjórn Eistlands, 2018, https://www.valitsus.ee/en/news/prime-minister-ratas-china-ceec-

summit-we-need-more-digital-approach-our-cooperation. 5. málsgr. 
472 Ríkisstjórn Eistlands. 1. málsgr. 
473 Ríkisstjórn Eistlands. 6. málsgr. 
474 Ríkisstjórn Eistlands, “Prime Minister and Minister of Rural Affairs Will Meet with Members of Government 

of China,” Ríkisstjórn Eistlands, 2018, https://www.valitsus.ee/en/news/prime-minister-and-minister-rural-

affairs-will-meet-members-government-china. 2. málsgr. 
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good, but they could be deeper. The 16+1 meetings provide a 

good opportunity for this,”“475 

„‘I can clearly see a win-win here. Transit would grow in 

Estonia and a new road to the Nordic market would be opened 

for China,’ said Ratas.“476 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB  

Og  

BB sé „win-win“ 

Eftir 

„. ‘The Changchun-Tallinn railway corridor would open the 

way for Chinese goods to Nordic markets, as well as Northern 

Germany, and the St. Petersburg and Moscow regions, where 

the automotive industry has a larger presence“477 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

„The first steps towards closer economic cooperation have 

been taken, and work must now continue, since opportunities 

remain unused’“478 

Tækifæri til aukinna 

viðskipta vannýtt 

Eftir 

„This Monday in Budapest, Minister of Entrepreneurship 

and Information Technology Urve Palo signed three 

Memorandums of Understanding with the ministers of the 

People's Republic of China to improve bilateral cooperation 

between the two countries.“479 

BB sé „win-win“ Eftir 

„The first agreement, the Silk Road Initiative Memorandum, 

is necessary for practical cooperation, economic growth and 

the creation of economic ties between the two countries. "For 

Estonia, the agreement means prospects for foreign 

investments and provides additional opportunities for 

connecting the Rail Baltic rail link with the East-West 

transport corridor,"“480 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

„The Digital Silk Road Agreement strengthens cooperation 

between the two countries in information technology“481 

BB sé win-win Eftir 

„The E-Commerce Agreement promotes bilateral trade 

promotion and cooperation and supports trade relations. The 

aim is to establish a common procedure for electronic 

commerce, to encourage entrepreneurs to cooperate more in 

electronic commerce and to support the development of 

electronic commerce cooperation in business relations.“482 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Og  

BB sé win-win 

Eftir 

„"The economic relations between Estonia and China 

continue to grow. In addition to traditional fields such as 

industry and tourism, we can increasingly talk about digital 

cooperation and online shopping,"“483 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta 

Og  

BB sé win-win 

Eftir 

„The economic cooperation between Estonia and China is 

closer than ever before. A number of launched projects have 

paid their contribution into this, however, there is an 

abundance of opportunities for an even closer cooperation 

both bilaterally and also in the framework of cooperation 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt  

Og  

Vannýtt tækifæri til 

viðskipta 

Fyrir 
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between Central and Eastern Europe and China (the so-called 

16+1 format),”“484 

„When discussing the cultural cooperation between Estonia 

and China, the Prime Minister recognised that it has become 

very active lately and pointed out that recently a cultural 

representative started working at the Estonian Embassy in 

Beijing. “Good cultural ties encourage interpersonal 

connections, aid opening opportunities for a mutually 

beneficial cooperation both locally in the field but also 

economically,” Jüri Ratas stressed.“485 

Jákvæðni í garð kínverskrar 

menningar 

Fyrir 

„Prime Minister Rõivas noted that when he visited China on 

a business mission at the end of last year, he was surprised to 

learn how many Estonian and Chinese companies had already 

found common interests and started cooperating“486 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt  

 

Fyrir 

„Rõivas said that Estonia had completed preparations for 

opening access to the Chinese market for Estonian dairy 

products and, hopefully, the first products will be soon 

available in the shops of China.“487 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt  

 

Fyrir 

„The meeting with President of the People’s Republic of 

China Xi Jinping focused on economic relations and 

opportunities to boost cooperation between Europe and 

Asia.“488  

Tækifæri til aukinna 

viðskipta vannýtt 

Fyrir 

„Relations between Estonia and China are good and the 

contemporary Embassy building will certainly create 

additional opportunities for their further development.“489 

Jákvætt viðhorf til 

kínverskra yfirvalda 

Fyrir 

„Prime Minister Rõivas said at the meeting that the interest of 

Estonian companies in China as a target market is currently 

increasing, and more and more investors are sought among 

Chinese companies in order to contribute to joint 

development projects. “We discussed specific cooperation 

projects, for example, using Port of Tallinn for the transport 

of Chinese goods, and Omniva’s cooperation with a Chinese 

large company“490 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt  

 

Fyrir 

„China as the world’s largest exporter is currently creating a 

transport corridor to Europe with the new Silk Road project, 

and appreciates Estonia’s geographical location and the 

experience of the logistics companies here“491 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Fyrir 

„Estonia has the easternmost ice-free ports of the European 

Union, which enables year-round freight traffic from the East 

to the West. A good example of the cooperation between the 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta 

Og  

Fyrir 

                                                      
484 Ríkisstjórn Eistlands, “Prime Minister Ratas: The Cooperation between Estonia and China Has a Lot of 
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488 Utanríkisráðuneyti Eistlands, “Prime Minister Rõivas Met with the President and the Minister of Finance of 

China,” Utanríkisráðuneyti Eistlands, 2015, https://www.peking.vm.ee/news_and_events/aid-693. 2.málsgr. 
489 Utanríkisráðuneyti Kína, “Address by Foreign Minister Keit Pentus-Rosimannus to the Riigikogu on Behalf of 

the Government of Estonia,” Utanríkisráðuneyti Eistlands, 2015, https://vm.ee/en/news/address-foreign-minister-

keit-pentus-rosimannus-riigikogu-behalf-government-estonia. 
490 Ríkisstjórn Eistlands, “Prime Minister Rõivas Discussed Economic Cooperation with His Chinese Colleague 

Li Keqiang,” Ríkisstjórn Eistlands, 2015, https://www.valitsus.ee/en/news/prime-minister-roivas-discussed-

economic-cooperation-his-chinese-colleague-li-keqiang. 2. málsgr. 
491 Ríkisstjórn Eistlands. 3. málsgr. 



130 

logistics companies of the two countries is the joint company 

recently created between Omniva and the biggest courier 

company in China, SF Express, where the logistics of parcels 

sent from China to Europe is organised through Tallinn 

Airport.“492 

BB sé win-win 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

„According to Rõivas, food industry is one of the sectors in 

Estonia that is deeply interested in China. “Premier of the 

State Council Li gave a clear signal that China is interested in 

opening its market to the Estonian agricultural products,” 

Rõivas said“493 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta almennt 

Fyrir 

„China, having the world’s third-largest oil shale reserves, is 

interested in the use of the most modern oil shale technology 

of Eesti Energia, as well as in cooperation on third markets, 

such as the joint project of Eesti Energia and large companies 

of China in Jordan.“494 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta almennt 

Fyrir 

„While discussing tourism, Rõivas said that although the 

number of visitors from China is showing rapid growth 

among tourists visiting Estonia, there are still a lot of growth 

opportunities. Estonia with its cultural values and pure nature 

is an attractive destination for the Chinese people. He said that 

a direct connection between Estonia and China could be 

established in the longer term“495 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Og  

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Fyrir 

„the aim of the forum is to improve economic cooperation 

between the countries of the region and China, and to allow 

better access to each others markets for entrepreneurs.“496 

Tækifæri til viðskipta séu 

vannýtt 

 

Fyrir 

„“Meetings with the Chinese Prime Minister and local 

entrepreneurs indicate that China is very interested in 

cooperating with Estonia,” said Rõivas after the official 

meeting of government leaders and added that specific plans 

concerning logistics, energy, food industry and tourism were 

discussed with the Prime Minister in great detail.“497 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Fyrir 

„“Prime Minister Li confirmed today that China wishes to 

open its market to Estonian agricultural products,” Rõivas 

said.“498 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Fyrir 

„“China is a very important partner for us in Asia, with whom 

we wish to promote both trade and cultural and educational 

cooperation,” Foreign Minister Pentus-Rosimannus said. 

“The visit will provide an opportunity to strengthen bilateral 

relations.”“499 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

og 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Og 

Jákvæðni í garð kínverskrar 

menningar 

Fyrir 

                                                      
492 Ríkisstjórn Eistlands. 3. málsgr. 
493 Ríkisstjórn Eistlands. 4. málsgr. 
494 Ríkisstjórn Eistlands. 5. málsgr. 
495 Ríkisstjórn Eistlands. 6. málsgr. 
496 Ríkisstjórn Eistlands, “Prime Minister Rõivas Will Attend a High-Level Economic and Trade Forum in China 

alongside Government Leaders from Central and Eastern Europe,” Ríkisstjórn Eistlands, 2015, 
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alongside. 1. málsgr. 
497 Ríkisstjórn Eistlands. 3. málsgr. 
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499 Utanríkisráðuneyti Eistlands, “Foreign Minister Pentus-Rosimannus Will Travel to China on a Working Visit 
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embassy. 2. málsgr. 
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„Economic relations between Estonia and China are good but 

there is still room for development and more active 

cooperation. Joint activities in the field of higher education as 

well as research and development are a primary interest of 

Estonia in cooperation with China. China is the most 

important target country for Study in Estonia, an Estonian 

higher education marketing project. The University of Tartu, 

Tallinn University of Technology, Estonian Business School 

and the Estonian Entrepreneurship University of Applied 

Sciences have attended several international education fairs 

in China within the project and the work on promoting 

Estonian universities to foreign students continues“500 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Og 

Tækifæri til viðskipta 

vannýtt 

Jákvæðni í garð kínverskrar 

menningar 

Fyrir 

„Good bilateral relations were confirmed and 

opportunities to develop educational and economic co-

operation were discussed at the meeting.“501 

Jákvætt viðhorf til 

kínverskra yfirvalda 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Fyrir 

„Prime Minister Andrus Ansip confirmed at the meeting 

that Estonia is interested in good developing relations. “In this 

regard, Estonia is also planning to open a new embassy 

building in Beijing,”“502 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Fyrir 

„According to him, the signing of an agreement on mutual 

recognition of higher education qualifications will help to 

contribute to the progress of co-operation. Estonian 

universities have actively introduced international study 

programs in China to increase the interest of students. 

According to him, a good example of co-operation between 

the universities is the Confucius Institute at Tallinn 

University.“503 

Jákvæðni í garð kínverskrar 

menningar 

Fyrir 

„Economic relations between Estonia and China were also 

discussed. “Economic relations are functioning, but there is 

plenty of room for improvement,” Prime Minister Andrus 

Ansip said at the meeting.“504 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Og  

Tækifæri til viðskipta 

vannýtt 

Fyrir 

„Prime Minister Taavi Rõivas said at today’s meeting 

with Premier of the State Council of the People’s Republic of 

China Li Keqiang in Belgrad that Estonia awaits the real 

opening of Chinese market for the Estonian goods, especially 

for agricultural products.“505 

Tækifæri til viðskipta 

vannýtt 

Fyrir 

„“Your confirmation that the doors of the Chinese market 

are open for the Estonian goods delights the Estonian 

manufacturers,” Prime Minister Rõivas said. “I believe that 

the Chinese side will rapidly carry out the procedures that 

Tækifæri til viðskipta 

vannýtt 

Fyrir 
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https://www.valitsus.ee/en/news/prime-minister-andrus-ansip-attend-meeting-heads-government-china-and-

central-and-eastern. 2. málsgr. 
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currently prevent real trading between Estonia and China in 

the field of agriculture, and that the Estonian companies 

receive valid certificates for exporting their production to 

China.”“506 

„Rõivas also said that now that the relations are even more 

active, the increased interest of the Chinese investors in 

Estonia is welcomed with an aim to promote the economic 

cooperation between China and Estonia. He confirmed that 

the Estonian business environment is one of the best in the 

European Union.“507 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Fyrir 

„Prime Minister Taavi Rõivas also recognised the New 

Silk Road initiative, which aims to further integrate the Asian 

and European markets. “I believe that this project has the 

potential to bring China and Europe closer together and boost 

the economy of both parties,” Rõivas said.“508 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Og 

BB sé „win-win“ 

Fyrir 

„The Prime Minister also supported starting negotiations 

on an investment agreement between the European Union and 

China. “The agreement will provide a solid basis for 

cooperation and facilitate trade and investments,” Mr Ansip 

said, adding that growing mutual economic interdependence 

was a fact and agreements would create a transparent basis 

for such cooperation.“509 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta í Kína almennt 

Fyrir 
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Viðauki 2: Srí Lanka 

 

Tilvitnanir Kóðun Fyrir eða eftir 

þátttöku í BB 

„The Ambassador replied that he did not want to 

comment about the ports in other countries but that, as 

far as Sri Lanka is concerned, the security arrangements 

that are made for and provided to foreign investors in Sri 

Lanka is a matter for the relevant Sri Lankan agencies. 

He clarified that this is the standard that is applied for all 

foreign investment, irrespective of the country from 

which the foreign investment comes“510 

Hlutleysi í garð kínverskra 

stjórnvalda 

 

Eftir 

„In the case of Hambantota, neither the Government of 

China nor the respective investor had made a request for 

their own security arrangements, as far as he is aware, he 

said. Therefore, permission for such a country-specific 

security arrangement does not arise, the Ambassador 

concluded“511 

Hlutleysi í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„According to the MoU entered between the two countries 

during the visit of Hon. Prime Minister to China last year, the 

National Development and Reform Commission of China has 

agreed to enter into the above MoU with Sri Lanka. 

Accordingly, the proposal made by Hon. Malik 

Samarawickrama, Minister of Development Strategies and 

International Trade, to sign the proposed MoU among the 

National Development and Reform Commission of China, 

Ministry of Development Strategies and International Trade 

of Sri Lanka and International Trade and Policy Development 

Office of the Prime Minister's Office, was approved by the 

Cabinet of Ministers.“512 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Eftir 

„He added that Sri Lanka in addition to strengthening ties 

with the European, Union was also building up important 

connections with the leading Asian powers, namely China, 

India and Japan. At a policy level the Minister spoke of 

reforms in the monetary field and also in the labour area.“513 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„Sri Lanka was also seeking to strengthen her free trade 

Agreements within the course of this year. Samarawickrama 

spoke of FTAs with Singapore scheduled to be finalized in 

June – July 2017 and another with China expected around by 

the end of the year. Furthermore Sri Lanka was also 

strengthening her economic relation with India.“514 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

 

Eftir 

„An agreement was signed to grant 400 million Yuan to 

develop the economic and Technical cooperation between 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Eftir 
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ITS MEETING HELD ON 14-03-2017,” Upplýsingadeild Ríkisstjórnar Srí Lanka, 2017, 
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513  Upplýsingadeild ríkisstjórnar Srí Lanka, “Second EU-Sri Lanka Dialogue Hosted by Minister Malik 

Samarawickrama,” Upplýsingadeild ríkisstjórnar Srí Lanka, 2017, https://www.dgi.gov.lk/news/latest-news/1083-

second-eu-sri-lanka-dialogue-hosted-by-minister-malik-samarawickrama-2. 11. málsgr. 
514 Upplýsingadeild ríkisstjórnar Srí Lanka. 18. málsgr. 
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China and Sri Lanka at the Public auditorium yesterday 

(16th May) in Beijing, China“515 

„The hospital to be built is under a donation of the 

government of China at a request of the President.“516 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„The Chinese government’s donation for the kidney hospital 

is a result of the discussions held between President Sirisena 

and Chinese President Xi Jinping during POresident 

Sirisena’s official visit to China in 2015“517 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„Above agreement provides training opportunities for Sri 

Lankan officials and exchange experiences between the 

countries, to implement cooperative programmes and to 

exchange animals and plants. The proposal made by Hon. 

Gamini Jayawickrama Perera, Minister of Sustainable 

Development and Wildlife, to sign this agreement during the 

scheduled official visit in China, was approved by the Cabinet 

of Ministers“518 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Eftir 

„The above agreement which is to be signed with China 

Merchant Port Holdings Company Ltd (CMPort) was 

presented to the cabinet earlier and it has been revised to be 

more beneficial to Sri Lanka. Under the agreement Sri Lanka 

Ports Authority as the Public partner and aforesaid company 

as the private partner will establish the following 

companies.“519 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

520„The sole authority of managing the defence situation of 

the port is Sri Lankan government and use of the port in 

military activities is prevented“521 

Hlutleysi í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„The Concession Agreement on Hambantota Port with the 

China Merchants Port Holdings Company would be signed 

tomorrow (29th July), Prime Minister Ranil Wickremesinghe 

said today in Colombo.“522 

Hlutleysi í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„He further added that they didn’t join the debate as they had 

nothing to say about the agreement.“523 

Hlutleysi í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„“The minister said, “We have to find ways and means to pay 

this debt in 2018 and 2019. It should be noted that of this 82% 

were loans obtained by the previous government. By leasing 

the Hambanthota Port, we have been able to attract investors 

Neikvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Og 

Eftir 

                                                      
515  Upplýsingadeild ríkisstjórnar Srí Lanka, “Grant of 400 Mln Yuan to Develop Economic and Technical 
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MEETING HELD ON 25-07-2017,” 2017. 13. gr., 12. Málsgr. 
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to the Hambanthota, Monaragala, Galle and Matara districts 

not only from China but from South Korea, Germany, India 

and Japan.“524 

Hlutleysi í garð kínverskra 

stjórnvalda 

„Sri Lanka can enhance foreign reserves and relieve the debt 

burden following the new agreement on the Hambantota Port 

signed between the Ports Authority and China Merchants Port 

Holdings, Prime Minister Ranil Wickremesinghe said 

yesterday.“525 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

„“The country’s income will increase, if we can export at least 

50 – 100 varieties of goods under concession,” he said“526 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

„“We have received investments to set up an oil refinery, a 

steel factory, a liquefied natural gas plant and a cement 

factory in Hambantota,” he said“527 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

„Secretary to the Ministry of Defence Mr. Kapila 

Waidyaratne PC made a visit to the Chinese naval hospital 

ship 'Hepingfangzhou' at the Colombo harbor yesterday (08th 

Tuesday, August). The People's Liberation Army Navy of 

China ship arrived to the country on Sunday (06th August), 

making a goodwill visit“528 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„President Maithripala Sirisena says the policy of the present 

government is to bring foreign investment in a way which will 

not harm the country’s sovereignty.“529 

Varkárni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„The President further said that when entering into 

agreements with a foreign country or a company 

regarding investments, a special clause will be included 

stating that in any way land ownership is not assigned to 

anyone and only the necessities of a particular investment will 

be fulfilled.“530 

Varkárni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„President Sirisena further said that when developing as a 

country, the assistance of the economically powerful nations 

in the world is needed and the present government has been 

able to get the assistance of all these countries through a 

friendly and cordial foreign policy“531 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„‘The present government was able to reduce many negative 

impacts on Sri Lanka in internationally during the past two 

and a half years, the President said that adding presently can 

see the fruitful consequences of the steps taken by the 

government to increase the foreign exchange reserves and to 

reduce the foreign debt burden.“532 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 
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„“Our objective is to make Sri Lanka an economic hub in the 

Indian Ocean. We possess three sea ports and two 

international airports at present. We are looking into the 

possibility of constructing one in the East as wee”, Mr. 

Wickremesinghe said.“533 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

„The approval of President Maithripala Sirisena and the 

Cabinet of Ministers have been received to the agreement to 

be signed with China Merchant Holdings on Hambantota 

Port, said the Minister of Development Strategies and 

International Trade Malik Samarawickreme“534 

Hlutleysi í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Efitr 

„Around 2,400 factories which generate nearly 400,000 direct 

and indirect job opportunities, especially for the younger 

generation are also expected to be established in this area, he 

said. “We expect a huge development in South, Monaragala, 

and Embilipitiya areas.”“535 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Eftir 

„“This will be a joint venture. There will be no Chinese 

working here other than several essential technicians etc. 

Only Sri Lankans are there. Spending about 60 percent of the 

profit of the Port of Colombo for Hambantota Port is useless”, 

he said and added same action will be taken to develop the 

Trincomalee harbor too. Nearly 90 per cent of lands used 

under the new agreement is owned by the government. They 

will be given only for 99 years”, the minister said.“536 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

 

Eftir 

„I am happy that the development assistance granted by China 

to Sri Lanka has been very much in keeping with my policies 

for the country’s growth, which is much appreciated,” 

President Rajapaksa said“537 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„“We strongly support the ‘Maritime Silk Route Economic 

Belt’ initiative of China and will cooperate in its 

implementation,” President Rajapaksa said.“538 

Jákvæðni gagnvart BB Eftir 

„While thanking China for its support at the U.N. Human 

Rights Council, President Rajapaksa assured China that Sri 

Lanka “continues to uphold the ‘One China Policy,’ which 

has been a consistent feature in our foreign policy.” He also 

pledged solidarity with the Chinese Government in the fight 

against terrorism“539 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„Sri Lanka and China have shared strong and extremely 

friendly relations for many centuries. China’s contributions to 

Sri Lanka’s development have been evident throughout time. 

Not only recent projects but older ones such as the Supreme 

Court Complex and the Bandaranaike Memorial International 

Conference Hall (BMICH) have contributed immensely.“540 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

„In recent years, bilateral ties between Sri Lanka and China 

have grown even stronger. During my visit to China in 2013, 

our two countries agreed to elevate our relationship to one of 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

 

Eftir 
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strategic cooperation, which I’m sure will bring benefits to 

both our peoples. The visit by President Xi last year was 

historical since he was the first Chinese President to visit Sri 

Lanka in 28 years“541 

„Sri Lanka’s First Lady Shiranthi Rajapaksa speaking at the 

‘Sri Lanka – the Wonder of Asia’ cultural evening organized 

in Beijing said that the cultural interactions provide a perfect 

setting to develop peace, harmony and friendship between 

countries and through this concert, it is Sri Lanka’s intention 

to present to the people of Beijing a glimpse of the rich and 

diverse cultural traditions of Sri Lanka.“542 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

 

Fyrir 

„Hu Zhengyue, the Assistant Minister of Foreign Affairs who 

represented the Chinese Government on this 

occasion, commended the efforts by the Government of Sri 

Lanka to further strengthen the close bilateral relations 

between China and Sri Lanka.“543 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

 

Fyrir 

„Apart from creating a positive atmosphere to enhance 

mutual understanding and goodwill between people of both 

countries, the evening was also a catalyst in imparting further 

positive momentum to the consolidation of bilateral friendly 

ties between Sri Lanka and China“544 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

 

Fyrir 

„ Adding that China is featured prominently amongst many 

other friends of Sri Lanka he appreciated the unwavering 

support by China in protecting Sri Lanka’s interests and in 

developing Sri Lanka’s vital infrastructure. “There is so much 

scope for a strong partnership with China in light of her 

unrivaled competitiveness and the limitless potential”, noted 

the Ambassador.“545 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga frá Kína 

almennt 

 

Fyrir 

„The Ministry of Commerce of the People's Republic of 

China estimates that by 2015, China's luxury consumption 

will have increased to account for 23 percent of the global 

total and China will have become the world's biggest market 

for luxury products. China will replace European countries 

and America and become the most important luxury 

consumer market after Japan.“546 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

 

Fyrir 

„In the midst of well-known products and gems and jewellery 

businesses all over the world having turned towards the 

Chinese market, looking for more opportunities to promote 

their brands and sell their products, Sri Lanka’s export of 

precious or semi-precious stones, precious metals, metal clad 

with precious stones to China in the recent years has seen a 

remarkable growth“547 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Fyrir 

„During the visit to Sri Lanka, in 2008 the Gem and Jewellery 

Association of Sri Lanka signed a MoU with the Gem and 

Jewellery Trade Association of China (GAC), the national 

association for the industry, approved by the Ministry of Civil 

Affairs of the People's Republic of China for increased 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Og 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Fyrir 
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cooperation towards mutual growth and for the promotion of 

gem and jewellery trade between the two countries“548 

„The Minister noted that President Hu Jintao of China warmly 

welcomed President Rajapaksa and told explicitly that China 

is opposed to any interference into Sri Lanka’s internal affairs 

by external forces, and that any form of external pressure was 

counter-productive.“549 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Fyrir 

„Addressing the media, Secretary to the President Mr. 

Weeratunga emphasized the significance of President 

Rajapaksa’s visit to St. Petersburg and the appreciation he 

received from world leaders from China, Russia, Spain etc. in 

recognition of his statesmanship“550 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Fyrir 

„In this context, there is a strong misperception that exists 

internationally and even in Sri Lanka about the extent of 

Chinese influence on this country. The fear in this regard is 

unfounded. China is a country that Sri Lanka has had a close 

relationship with for many years. The primary involvement of 

China in Sri Lanka is in commerce and trade. In this regard, 

Sri Lanka is little different to a number of countries around 

the world. China is fast becoming one of the world’s greatest 

economic powers, and its commercial links and economic 

influence on other nations will only increase as befits a nation 

of its strength. This is only natural, and not something to be 

unduly worried about. Sri Lanka has many friends on the 

global stage. China is one of them. There is no reason for 

anyone in Sri Lanka or outside to worry about the relationship 

between our two nations.“551 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga frá Kína 

almennt 

 

Eftir 

„As for China coming here with major infrastructure projects, 

I must tell you that every project that we gave the Chinese we 

first offered to India, including the big port project in 

Hambantota, but there was no response. Even the Colombo 

port expansion was advertised but only the Chinese came.“552 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga frá Kína 

almennt 

 

Fyrir 

„Sri Lanka’s Permanent Representative to the UN in Geneva 

Ambassador Ravinatha Aryasinha has said Thursdays vote on 

Sri Lanka in the United Nations Human Rights Council 

(HRC), had provided a rare moment of solidarity for countries 

that continued to believe in principle, to stand up and be 

counted, at a time the composition of the HRC is heavily 

weighted in favour of Western powers, and Bangladesh, 

China, Cuba, Djibouti, Jordan, Russia and Saudi Arabia who 

resisted action against Sri Lanka in 2012, were no longer 

members of the HRC“553 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Fyrir 
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„The Sri Lanka Consulate General in Shanghai together with 

the Taicang Library and the Candy Journey International 

Travel Services (partners with Olanka Travels of Sri Lanka) 

held a tourism promotion event emphasizing Sri Lanka – 

China ancient relations based on the Silk Route and the 

voyages of Admiral Zheng He, at the Taicang Library, in 

Jiangsu Province.“554 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Fyrir 
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Viðauki 3: Ungverjaland 

 

Tilvitnanir Kóðun Fyrir eða eftir 

þátttöku í BB 

„On the subject of opening towards China, Mr. Orbán said 

that Hungary accounts for 1.2 per cent of EU-China trade, and 

therefore he rejects foreign policy analyses which claim that 

the US Secretary of State sees Hungarian-Chinese relations 

as an important issue.“555 

Varkárni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„The Prime Minister stated that “Hungary’s goal is to 

incentivise the world’s major economic powers to have an 

interest in Hungary’s economic success, and therefore we also 

continue to expect investors from China.”“556 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga frá Kína 

almennt 

 

Eftir 

„“The European Union’s approach to China is hypocritical in 

view of the fact that cooperation is a pan-European interest, 

as is the fact that Central Europe should develop its 

infrastructure while also applying Chinese resources”,“557 

Neikvæðni í garð ESB 

Og  

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga frá Kína 

almennt 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

„it is clear that China will soon be the world’s largest 

economy, and for this reason the success of European 

cooperation with China is of determining importance from the 

perspective of Europe’s future competitiveness.“558 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Og 

BB sé win-win 

Eftir 

„“This is why cooperation with the Chinese is of key 

importance, because if the EU cannot cooperate with China, 

then the newest technological solutions will become 

inaccessible to us within several sectors of industry, and that 

would mean a decline in European competitiveness”, Mr. 

Szijjártó continued.“559 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda  

Og 

Jákvæðni í garð viðskipta 

gagnvart Kína almennt 

Eftir 

„According to the Hungarian Foreign Minister, the EU’s 

china policy is hypocritical under the circumstances in which 

trade flow increased by almost 30 percent over the period of 

a single year, and approached 600 billion euros last year, 

while the largest volume of trade is being realised by 

countries – Germany, France, Italy, Great Britain and the 

Netherlands – that are the loudest in voicing criticism of 

China. “Central Europe also wants it share of the advantages 

of cooperation, and this not only serves regional interests, but 

also pan-European ones”, he stressed.“560 

Neikvæðni í garð ESB 

 

Og 

Jákvæðni gagnvart 

viðskiptum við Kína 

almennt 

 

Eftir 

„“Cooperation between China and Central Europe is 

fundamentally about infrastructure development projects 

towards which European resources are not open. 

Accordingly, the application of Chinese funding for North-

South infrastructure development projects is in the interests 

of all of Europe, in addition to which this cooperation also 

means development projects for the Western Balkan region, 

Neikvæðni í garð ESB 

Og  

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB  

Og 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

                                                      
555 Ríkisstjórn Ungverjalands, “The Major Powers Should Have an Interest in Hungary’s Success.” 13. málsgr. 
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557 Utarnríkis- og viðskiptaráðuneyti Ungverjalands, “The EU’s China Policy Is Hypocritical; Cooperation Is a 

Pan-European Interest.” 1. málsgr.  
558 Utarnríkis- og viðskiptaráðuneyti Ungverjalands. 3. málsgr. 
559 Utarnríkis- og viðskiptaráðuneyti Ungverjalands. 5. málsgr. 
560 Utarnríkis- og viðskiptaráðuneyti Ungverjalands. 6. málsgr. 
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which as a result could become more ready to join the EU and 

a lot earlier”, Mr. Szijjártó said.“561 

„: if there is any sense in the term “the most Hungarian city 

in China”, then Shanghai deserves that description. Look at 

the buildings designed by an architect born in 

Besztercebánya, our compatriot László Hudec“562 

Jákvæðni í garð kínverskrar 

menningar 

Eftir 

„I think that we Hungarians – and particularly those 

representing companies here and whose work has contributed 

to today’s results – can be proud of our political and economic 

achievement, and of having successfully bridged the 

enormous distance between us, which means that Hungarian 

businesses can find profitable opportunities here in China.“563 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Eftir 

„As regards the future, all I would like to say is that 

yesterday I had talks with the President of the People’s 

Republic of China, and we agreed – naturally, taking due 

account of the difference in size between our two countries – 

that together we will build a future which makes room for 

Hungarian businesses in China.“564 

Stærð skiptir máli 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Eftir 

„At the opening event, attended by its host Chinese President 

Xi Jinping and several other heads of state and government, 

the Prime Minister said that one may ask why Hungary came 

to be among the “giants” invited to the Shanghai Expo. The 

answer to this, he said, is that Hungary is not simply 

representing itself, but also Central Europe as a whole; he 

declared that “when you hear the voice of Hungary, you also 

hear the voice of the entire region”, which has become 

Europe’s growth engine.“565 

Stærð skiptir máli Eftir 

„The Prime Minister stressed that China also acknowledged 

the growth of Central Europe when it established the 16+1 

group: the cooperative formation between China and 16 

Central and Eastern European countries. Hungary is 

committed to strengthening this platform, he stated, and he 

pointed out that the meeting of the group’s central bank 

governors will take place in Budapest in the near future.“566 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

kínverskra stjórnvalda 

Eftir 

„Mr. Orbán also said that Hungary has always supported the 

freest and most equal world trade network possible, and has 

always been a supporter of Eurasian cooperation. For this 

reason it has an interest in the success of the One Belt, One 

Road initiative, he stressed.“567 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Eftir 

„The Prime Minister said that he highly values the presence 

of Chinese companies in Hungary. He mentioned several of 

these, including Huawei, Wanhua and Bank of China, which 

has opened its regional centre in Budapest.“568 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga frá Kína 

almennt 

 

Eftir 
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562 Forsætisráðuneyti Ungverjalands, “Prime Minister Viktor Orbán’s Speech at the Opening of the Hungarian 

Pavilion at the China International Import Expo (CIIE),” Forsætisráðuneyti Ungverjalands, 2018, 
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„He went on to say that these Chinese companies have also 

contributed to achieving what is, in effect, full employment 

in Hungary, and that they are playing a major role in keeping 

long-term growth in the Hungarian economy above 4 per 

cent“569 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Eftir 

„Mr. Orbán declared that Hungary is proud that the volume 

of its exports to China is the region’s highest, with increasing 

amounts of Hungarian technological, pharmaceutical and 

food industry products present on the Chinese market. After 

last year’s record export data, he added, this year there has 

been another 18 per cent increase in trade between the two 

countries.“570 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Eftir 

„“Cooperation between the countries of the region and 

China is important, as is the fact that we must communicate 

this in a manner that everyone can understand”, the Ministry 

of Foreign Affairs and Trade’s Parliamentary State Secretary 

stressed at a press conference following a meeting with his 

Chinese counterpart within the framework of China-CEEC 

cooperation.“571 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Og 

Varkárni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„evente Magyar highlighted the fact that this important 

and forward-looking cooperation has attracted major interest 

worldwide, also stressing that “our region regards China as a 

friend”, and Hungary wishes to remain a frontrunner in the 

development of relations in future.“572 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„Speaking to reporters, the State Secretary emphasised 

that Hungary is “one of the initiators and strongest 

proponents” of cooperation between the region and China, in 

which sixteen Central and Eastern European countries are 

involved, and the cooperation that began in Budapest a few 

years ago is being embodied in concrete projects such as the 

Budapest-Belgrade railway line.“573 

Jákvætt viðhorf vegna 

fjárfestinga BB 

Og  

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„The cooperation relies very closely on China’s 

geopolitically and geo-strategically significant “One Belt, 

One Road” initiative, which is aimed at developing the “silk 

road” between the world’s two most highly developed 

economies, China and Europe.“574 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Og  

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„“Hungary sees a historic opportunity in placing itself onto 

this map”, Mr. Magyar said, referring to the fact that Hungary 

used to play an important role in this trade route“575 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Eftir 

„The State Secretary said it was important to 

“communicate extremely clearly and extremely 

unequivocally” to all of our domestic and foreign partners that 

this is a “forward-looking cooperation that is advantageous to 

everyone, and not a cooperation that is discriminative or that 

shuts anybody out”.“576 

BB sé „Win-win“ 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

kínverskra stjórnvalda 

Eftir 
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„He added that for the most part it is our western allies 

that need to be reassured that “nothing is happening here that 

is at odds with European values, and in fact we are building 

on European values and Hungarian values and would like to 

see as many partners as possible involved in this cooperation 

framework“577 

Varkárni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„At the press conference, Vice Minister Guo Weimin 

from China’s State Council Information Office (SCIO) 

stressed that China began opening up forty years ago, and the 

latest wave of this process was decided upon last autumn by 

the National Congress of the Communist Party of China, 

which set as its goal peaceful development, harmonious 

cooperation and the construction of a joint future“578 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„Mr. Guo Weimin said cooperation between the 

government spokespersons was a good basis for cooperation, 

adding that it can and should be developed further in the 

interests of the friendly relations that are in the interests of 

both parties.“579 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„At the opening of a two-day financial summit of the Asia 

Financial Cooperation Association (AFCA), Prime Minister 

Viktor Orbán said that Hungary sees the manifestation of a 

new era in the world economy in the rise of China, which will 

be a dominant factor in the development of the world 

economy for a long time to come.“580 

Hlutleysi í garð kínverskra 

stjórnvalda: 

Eftir 

„Mr. Orbán noted that the Government had recognised the 

new situation and drawn the necessary conclusions, and in 

2010 announced its “Eastward Opening” policy.“581 

Opnunin til austurs: Eftir 

„Since that time, he said, Hungary has been “the first to make 

a move on every issue”: Hungary was the first to welcome the 

Chinese president’s One Belt One Road Initiative, and 

Hungary was also the first to attend the conference on this 

initiative and sign the agreement on it, he said.“582 

Jákvæðni gagnvart BB  

Og 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„China’s economy is growing dramatically and will require 

imports in enormous quantities, Mr. Orbán observed, and in 

the future there will also be the need for relocation of Chinese 

production capacity. Hungary is in a good starting position in 

the race between countries for these opportunities, the Prime 

Minister remarked.“583 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

 

Eftir 

„In the competition for cooperation with China, Hungary is 

the Central European country in the best situation, the Prime 

Minister said, as its exports to China are the highest from the 

region; the highest volume of Chinese investment in Central 

Europe is likewise directed to Hungary, he observed.“584 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

 

Eftir 

„He added that taxes in Hungary are low, the country’s 

economic policy is based on common sense rather than on 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Og 

Eftir 
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ideology, its geographical location is favourable, and China 

and Hungary have great mutual respect for each other.“585 

Jafnræði 

„At a press conference after the economic and trade forum of 

China and sixteen Central and Eastern European countries, 

Prime Minister Viktor Orbán said that the strengthening of 

the Chinese economy presents great opportunities for the 

countries of Central Europe. 

He added that, in the new world order now taking shape, the 

role of Asia and China has increased significantly, and will 

continue to increase in the future. China has also become a 

determining factor in terms of finance and technology, he 

said, and Central Europe welcomes this development.“586 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Eftir 

„Mr. Orbán described the cooperation between China and 

Central and Eastern Europe as an economic and trade success 

story“587 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Eftir 

„From among these projects the Prime Minister made specific 

mention of the modernisation and development of the 

Belgrade–Budapest railway line, which in the future will have 

strategic significance in terms of freight traffic along the 

modern-day Silk Road within the One Belt One Road 

Initiative.“588 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

„We confirmed the recognition that a new world order is 

taking shape around us – both politically and economically. 

In this new world order the role of Asia and China has 

increased significantly, and will continue to increase in the 

future. Asia and China have also become a determining factor 

in terms of finance and technology“589  

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Eftir 

„Unfolding before us are the signs of a success story: the 

success story of cooperation between the countries of Central 

Europe and China“590 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

 

Eftir 

„. In order for this region to be able to grow, we need external 

resources in terms of technology and financing. Existing 

European resources are no longer sufficient on their own. We 

therefore welcome the fact that, as part of the new economic 

world order, China wishes to be present in the growth and 

development of this region.“ 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Og  

jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„From among these, I should mention the modernisation and 

development of the Belgrade–Budapest railway line. This is 

a flagship project with future strategic significance for freight 

traffic along the Silk Road within the One Belt One Road 

Initiative“591 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

„Today we had the opportunity to hear about projects and 

development plans which will create “win-win” situations: 

situations in which every participating party will be a winner. 

BB sé „Win-win“: Eftir 

                                                      
585 Forsætisráðuneyti Ungverjalands. 7. málsgr. 
586 Forsætisráðuneyti Ungverjalands, “The Strengthening of the Chinese Economy Presents Great Opportunities 

for the Countries of Central and Eastern Europe,” Forsætisráðuneyti Ungverjalands, 2017, 

http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/the-strengthening-of-the-chinese-economy-presents-great-

opportunities-for-the-countries-of-central-and-eastern-europe. 1. málsgr. 
587 Forsætisráðuneyti Ungverjalands. 2. málsgr. 
588 Forsætisráðuneyti Ungverjalands. 5. málsgr. 
589 Forsætisráðuneyti Ungverjalands, “Prime Minister Viktor Orbán’s Speech at the Opening of the Hungarian 

Pavilion at the China International Import Expo (CIIE).”2. málsgr. 
590 Forsætisráðuneyti Ungverjalands. 2. málsgr. 
591 Forsætisráðuneyti Ungverjalands. 3. málsgr. 



145 

What we have achieved today is beneficial for China, 

beneficial for the European Union, and also beneficial for the 

countries of Central Europe.“592 

„“It is Hungary’s realistic goal for Central Europe to be 

China’s largest export partner and to also occupy a leading 

role with regard to Chinese investments destined for Central 

Europe”, Minister of Foreign Affairs and Trade Péter 

Szijjártó declared on Sunday in Budapest“593 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Og  

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB: 

Eftir 

„Mr. Szijjártó told reporters: “Hungary has so far managed to 

be successful with regard to the former; according to figures 

for the first eight months of the year Hungary has succeeded 

in increasing its exports to China by 26 percent, following a 

25 percent increase last year”. “The value of Chinese 

investments in Hungary now exceeds 4.1 billion dollars”, he 

added.“594 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB: 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

“In this region we have always regarded the fact that China is 

playing a leading role in the new world order as an 

opportunity, not as a threat”, he said.“595 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„The Chinese Premier and the Hungarian Prime Minister will 

hold official talks on Tuesday afternoon, following which 

they will sign 11 “specifically” Hungarian-Chinese 

agreements.“596 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Eftir 

„The Minister of Foreign Affairs and Trade reported on the 

fact that “Act two” of the Central European investment fund 

established by China will soon be launched. “Once again, 

Hungary’s Eximbank is contributing 70 million dollars, in 

exchange for which at least 140 million dollars in investments 

must be realised in Hungary. The fund will be managing one 

billion dollars”, he explained.“597 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Eftir 

„“An agreement will be concluded between the export-import 

banks of Hungary and China with relation to the fact that 

China’s Eximbank will be providing a 500 million dollar 

credit line to Hungary’s Eximbank to facilitate the 

development of its loan activities. China’s Eximbank will 

also be establishing a 217 million dollar credit line for the 

further development of BorsodChem. In addition, the Chinese 

Development Bank will be providing a credit line of 20 

million euros to Komárom-based bus manufacturer BYD to 

enable the company’s further development.“598 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Eftir 

„According to plans, an agreement will also be signed 

concerning the act that Hungarian maize and honey exports 

to China may also begin. Furthermore, an agreement will also 

be concluded between one of China’s most prestigious 

institutions of higher education, Fudan University, and the 

Neumann János University on the launching of a joint MBA 

programme beginning in 2019”, the Minister told 

reporters.“599 

Jákvæðni í garð kínverskrar 

menningar 

Eftir 
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„The Minister explained that experts estimate the cost of the 

Hungarian section of the railway line at around 550 billion 

forints (EUR 1.76bn). “As a result of the project, the 

Budapest-Belgrade railways line will provide the most 

competitive alternative for Chinese goods compared to other 

railway lines”, he noted.“600  

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

„In reply to a question, the Minister declared: “The project 

will open up major business opportunities for the Hungarian 

construction industry. The fastest route from Southern Europe 

to Western Europe will pass through Hungary”.“601 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB: 

Eftir 

„Chinese companies are contributing significantly to 

Hungary’s economic successes, Hungarian exports to China 

are expected to continue to increase, as is the ratio of added 

value in these products”,“602 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Eftir 

„The investment is reinforcing a sector of industry that is one 

of today’s key sectors, in addition to which it will reinforce 

the Borsod County capital’s significance and an industrial 

city”, he added.“603 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

„“China is Hungary’s most important economic partner 

outside Europe, with Hungarian exports increasing by 36 

percent year-on-year during the first six months of 2017 and 

doubling since 2010”,“604 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

 

Eftir 

„“Hungarian-Chinese relations have gained momentum 

recently thanks to the Government’s Eastern Opening 

policy”,“605 

Opnunin til austurs Eftir 

„“Hungary’s intention is to use its central geographical 

location to become a kind of logistics centre for trade flow 

between China and the region, which is being reinforced by 

recent decisions on infrastructure development projects such 

as the Budapest-Belgrade railway line”.“606 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB: 

og  

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

„“The Government’s Eastern Opening policy and China’s 

One Belt, On Road programme are in harmony with each 

other, which the Budapest-Belgrade railway line and logistics 

centre are also part of”, he stressed. “China regards Hungary 

as a friendly country and an important strategic partner in 

Central and Eastern Europe”, the Minister stated“607 

Opnunin til austurs: 

Og 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„“Exports to China have increased by 700% over the past six 

years with 67 million euros in exports, including agriculture 

industry products such as some 11 thousand hectolitres of 

wine, for instance. China is now our fourth largest wine 

export market”, Mr. Fazekas explained“608 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB: 

Eftir 
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„“China has grown to become Hungary’s tenth most 

important trade partner overall. Total exports have exceeded 

500 billion forints (EUR 1.6bn), within which agriculture and 

the food industry have also played an important role”, the 

Minister said.“609 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

 

Eftir 

 

„In mid-May, at the first meeting of the Leaders’ Roundtable 

Summit in Beijing, Prime Minister Viktor Orbán stated that 

the concept of the workfare society makes the Central 

European countries – including Hungary – ideal pillars for the 

implementation of the One Belt, One Road initiative.“610 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Og 

Jákvæðni gagnvart BB 

 

Eftir 

„At the meeting Mr. Orbán said that Hungary was the first EU 

Member State to join the One Belt, One Road initiative, 

because for sixty-eight years it has cultivated good political 

relations with China.“611 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„He added that, if he had correctly understood the words of 

Chinese President Xi Jinping and the forum’s objectives, the 

old model of globalisation has become obsolete, and Hungary 

is proud to have the privilege of being part of this moment in 

history“612 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„He summarised the situation by saying that “The spiritual, 

economic and social energy of the old model of globalisation 

has been exhausted, and at the same time, a new model of 

globalisation has been conceived. This was exactly our goal 

when we joined this initiative”.“613 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB: 

Og 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„“We were pleased to acknowledge President Xi’s position, 

based on which countries must respect each others’ 

sovereignty, dignity and territorial integrity, each others’ 

different paths of growth and social systems, and each others’ 

fundamental interests and most important concerns”, the 

Prime Minister said“614 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„He stated that the European people need the dynamism 

which is being created by the new model of globalisation 

embodied in the One Belt, One Road initiative. “We 

Europeans must recognise that the old truth has come to an 

end”, he observed, pointing out that not only is capital 

migrating from West to East in its pursuit of cheap labour, but 

now the capital accumulated in the East has also begun to 

migrate towards the West. Meanwhile, he remarked, Asia’s 

most successful companies are rapidly increasing market 

share in Europe, reducing logistical costs and increasing 

productivity, while seeking overseas manufacturing and 

development sites.“615 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Og 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Og 

BB sé „Win-win“ 

Og 

Jákvæðni gagnvart BB 

 

Eftir 

„Common sense is the yardstick, he emphasised, and this 

is why they are enhancing their cooperation with the People’s 

Republic of China, based on the foundations of mutual 

respect and mutual advantage.“616 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Og 

Jafnræði 

Eftir 
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Og 

BB sé „Win-win“ 

„He stressed that the Central European countries, including 

Hungary, have implemented comprehensive reforms to 

enable them to remain competitive in the new, changed 

circumstances. “With the concept of the workfare society – 

which is based on low taxes, reasonable regulations, highly-

trained workers and a favourable investor environment – we 

are ideal pillars for the implementation of the One Belt, One 

Road initiative”, he stated.“617 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB: 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Og 

Jákvæðni gagnvart BB 

 

Eftir 

„Mr. Orbán said that he is convinced that the 16+1 format for 

cooperation between China and Eastern-Central Europe could 

be an important pillar of the One Belt, One Road strategy“618 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Og 

Jákvæðni gagnvart BB 

 

Eftir 

„“We are proud of being part of the renewal of international 

relations that is embodied in the One Belt, One Road 

initiative”.“619 

Jákvæðni gagnvart BB 

Og 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„So if you take a look at the Hungarian economy, for instance, 

you will see that in the past year or two American and 

European companies, large corporations – but especially 

American ones – have been bought up by the Chinese. This 

has resulted in a sharp increase in the number of Hungarian 

development projects which are now Chinese-owned.“620 

Hlutleysi í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„And it has become increasingly offensive that a few 

developed countries have been continuously lecturing most of 

the world on human rights, democracy, development and the 

market economy. Everyone has had enough of this; and of 

these the Chinese are the strongest – so they’ve launched 

another direction of movement, which is called “One Belt, 

One Road”.“621 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Og 

Jákvæðni gagnvart BB: 

Eftir 

„This is specifically built on mutual acceptance: there is no 

teacher and no student. The President of China has said that 

everyone has the right to their own social structure, culture, 

approach and values. We should not be striving to change 

each other or to form a group alliance, but to accept each other 

the way we are, and instead link these countries, nations and 

economies. Accordingly, in terms of economic content the 

One Belt, One Road forum in Beijing was primarily 

concerned with creating the conditions for maritime trade, the 

construction of railway lines, aerodromes and bridges, the 

development of road networks and the modern-day linking of 

the peoples who live along the former Silk Road.“622 

Jafnræði 

Og 

Stærð skiptir ekki máli 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

„In these meetings we concluded several important 

agreements, primarily of an economic and financial nature. 

The most spectacular of these concerns the modernisation of 

the Budapest-Belgrade railway line, on which we have 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Og 

Eftir 
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reached a point which enables us to discuss the financial 

conditions. The related agreements will soon be signed, 

meaning that we will soon be able to release the public 

procurement tenders and begin construction on the project“623 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

When someone visits China we’ve never criticised them 

for laying a wreath at the country’s memorial to its heroes624 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„I believe that now the best thing the left-wing opposition 

could do is to follow suit, because it’s also in Hungary’s 

interests to develop excellent relations with China. I believe 

that such issues, including symbolic issues, must always be 

approached from the perspective of Hungarian national 

interests – just as Árpád Göncz did“625 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„. If someone had told us twenty-six years ago, after the 

first free parliamentary elections, that twenty-six years down 

the line we would meet here, in Budapest, at the regional 

international conference of the Communist Party of China, no 

doubt we would have just smiled in disbelief.“626 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„If this had been the sole purpose of the Communist Party 

of China in organising this conference, then already this 

would be a highly valuable meeting. I believe that we must 

value the forms of meetings and conferences – such as this 

one today – which cross the boundaries which conventionally 

divide European party families. Therefore we are grateful to 

our Chinese friends for having organised such a special party 

meeting here, in Budapest“627 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„Furthermore, it is a great honour for Hungary that one of 

the world’s most intensively developing economies is 

showing such great interest in our region. In recent years 

cooperation between China and Central Europe in a variety of 

fields has not been a mere curiosity, but a firm intention. We 

are observing a sign of this kind of attention now, when China 

is represented here by one of its leading politicians and 

Hungary has the honour of hosting this meeting.“628 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Og 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„Our first shared premise is that we have realised that it 

serves our best interests if we open up towards each other. 

China is open towards Europe – this policy is called “One 

Belt, One Road”; meanwhile Hungary – like other Central 

European countries – announced the policy of “Eastward 

Opening” at around the same time. This policy has led us to 

the aim of rebuilding the Silk Road, which in the past 

benefited both Europe and China. We are working towards 

linking what is now the world’s strongest economic power 

centre and Europe’s prospective – or perhaps current – growth 

hub.“629 

BB sé „Win-win“ 

Og 

Opnunin til austurs 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Eftir 

„The second premise upon which our dialogue rests is that 

we have a vested interest in each other’s success. This sounds 

like a stock platitude, but in politics it is not at all obvious. 

This means that we sixteen countries believe that we have a 

vested interest in China’s success, and we believe that China 

BB sé „Win-win“ Eftir 
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also has a vested interest in the success of the Central 

European countries.“630 

„In order for us to have an interest in China’s success, we 

must change our global way of thinking: we must recognise, 

we must accept, we must understand that the world’s entire 

population, humanity, cannot be successful without the 

success of its largest country. And if we stand on truly 

Christian foundations – as do quite a few countries in 

attendance here – then in any event we should welcome the 

strength possessed by China to raise people from poverty, to 

modernise, and to contribute to raising the world’s level of 

prosperity as a whole“631 

Stærð skiptir máli Eftir 

„The economic dimension of relations between the 

Central European countries and China is rich and meaningful. 

What we now also need to do is give meaningful content to 

our political relations.“632 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Og 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„Therefore we, for our part, also look upon the Chinese 

political system in this spirit. The Chinese political system is 

a matter for the Chinese people, just as the Hungarian political 

system is a matter for the Hungarian people. No one has the 

right to interfere with this by adopting the role of a kind of 

self-appointed judge“633 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„I would also like to make it clear to you that Hungary 

continues to be committed to cooperation between China and 

Central Europe, and to rebuilding the Silk Road. To this end, 

we must build the section of the road which connects our 

region to China, and we must create an economic cooperation 

scheme which guarantees the flow of goods on this route. It 

is in this spirit that we are building the Budapest–Belgrade 

railway line together with our Chinese friends“634 

Jákvæðni gagnvart BB 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

„. Last year we managed to break a trade record: Chinese-

Hungarian trade grew by 170 per cent, and according to data 

from the first seven months of 2016, this year there has been 

an eighty per cent increase in Chinese-Hungarian trade.“635 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB: 

Eftir 

„We sincerely hope that, in line with the Chinese “Going 

Global Strategy”, Chinese investment will also multiply in 

this region. I would also like to inform you that we have 

recently renewed the currency swap agreement worth ten 

billion yuan which was concluded earlier by the People’s 

Bank of China and the National Bank of Hungary“636 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

„You can see that we are talking about intensifying 

cooperation between two dynamically developing regions – 

even though their relative sizes are different. We are proud, 

Dear Chinese Friends, that Central Europe has become the 

European continent’s engine of growth. We are likewise 

proud that the results of the investments of Chinese 

businesses in this region also play a part in this“637 

Stærð skiptir máli 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 
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„We do not accept restrictions of any kind on cooperation 

between China and our region. We are convinced that what is 

good for Central Europe and China serves not only the best 

interests of China and Central Europe, but also those of the 

entire European continent – including the European Union“638 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Og 

Neikvæðni í garð ESB 

Eftir 

„“Nowadays a new international order is taking shape, in 

which China and the Asian countries are the future”.“639 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Fyrir 

„With regard to the new international order, Mr. Szabó 

said that the aim of China's "One Belt, One Road" initiative is 

to connect a rapidly developing Eastern Asia with the Middle 

East, Africa and Europe. This is parallel with the goals 

of Hungarian foreign 

policy (“Eastward Opening”), he said.“640 

Jákvæðni gagnvart BB 

Og 

Opnunin til austurs 

Fyrir 

„A close cooperation with China is Europe’s vital interest 

and it is a great success that a major Chinese bank has 

chosen Budapest as the location for its Central and Eastern 

European regional headquarters – Minister of Foreign 

Affairs and Trade Péter Szijjártó stated at the opening 

ceremony of the Budapest branch of Bank of China.“641 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Fyrir 

„"Europe has lost a part of its competitiveness. If it wants to 

regain it, it must develop the closest possible cooperation 

with regions of rapid economic growth, and especially with 

China. The Chinese-Hungarian cooperation is in line with 

this aspiration" – the Minister said.“642 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Og 

Neikvæðni í garð ESB 

Fyrir 

„Minister Szijjártó emphasized that the Hungarian 

government supports Beijing's efforts to increase the 

international use of the Chinese national currency, the Yuan. 

He also added that it is an important goal of the government 

for Hungary to be the first country in Central Europe, where 

a Chinese company wanting to enter the region’s market 

does so for the first time.“643 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Fyrir 

„He highlighted that a great number of the Chinese 

investments implemented in Hungary are high-tech related 

and have a high added value.“644 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Fyrir 

„The Minister added that China would like to further 

increase its exports and will seek to transport the majority of 

its products destined for the Western European markets via 

Central Europe. Another goal of the government is to attract 

a majority of Chinese foreign direct investments that are to 

be realized in Central and Eastern Europe to Hungary, he 

said.“645 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga frá Kína 

almennt 

 

Fyrir 

„By signing the agreement on the construction of the 

Budapest-Belgrade rail line, we have reached the most 

important milestone of the cooperation between the EU and 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga frá Kína 

almennt 

Og 

Fyrir 
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China, Prime Minister Viktor Orbán underlined after the 

signing ceremony held on Wednesday in Belgrade“646 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

„This agreement points beyond itself as thus “we succeeded 

in showing how China and the EU will be able to cooperate 

to the benefit of all parties”, the Hungarian Prime Minister 

explained.“647 

Almennt win-win í 

samskiptum við Kína 

 

Fyrir 

„According to Chinese Prime Minister Li Keqiang, the rail 

line connecting the two capitals is beneficial to both 

countries, not only from a development point of view, but also 

in terms of the population’s quality of life.“648 

Almennt win-win í 

samskiptum við Kína 

 

Fyrir 

„This agreement is of great importance, because from now on 

it will be Hungary and Serbia to provide the best transit route 

for the Chinese goods going to Western Europe, Szijjártó 

said, adding that following the implementation of the 

agreement, the volume of the goods going from China to 

Europe may also increase.“649 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Fyrir 

„“The Chinese-Central European and Chinese-Eastern 

European regional cooperation is of utmost importance for 

China and they really appreciate that Hungary acts as a 

flagship in these relations”, Péter Szijjártó said to MTI about 

his negotiation with his counterpart in Beijing.“650 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Fyrir 

„In the Central European region Hungary has attracted the 

most Chinese investment, approximately USD 3.5 billion, 

and according to the Chinese minister in the near future 

foreign investments of Chinese companies will accelerate and 

Central Europe will definitely be a beneficiary of this 

wave“651 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga frá Kína 

almennt 

 

Fyrir 

„Wang Ji also emphasised that the Hungarian 

government’s “Opening to the East” policy and the Chinese 

“Economic silk road” concept reinforce each other. The 

Hungarian minister added that Hungary offers one of the best 

transit options for Chinese exports to Europe.“652 

Opnunin til austurs 

Og 

Jákvæðni gagnvart BB 

Fyrir 

„According to the minister, it has become clear 

throughout the negotiations that the aims of the Hungarian 

and the Chinese governments in their bilateral economic 

relations are in harmony with each other. As he put it “we 

would like Chinese companies coming to Europe to consider 

Hungary as their base and also Hungary to become the main 

transit route of Chinese goods intended for the European 

market in the long run. It seems that our Chinese partners are 

not against this idea”.“653 

Almennt win-win í 

samskiptum við Kína 

Og 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Fyrir 

„According to Hungarian diplomats, it’s clearly a sign of 

special attention towards Hungary that the Hungarian 

Minister of Foreign Affairs and Trade was invited to China 

shortly after his inauguration, within less than a month, and 

they also consider it indicative that the ministers’ Tuesday 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Fyrir 
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Relations.” 1. málsgr. 
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653 Utanríkis- og viðskiptaráðuneyti Ungverjalands. 3. málsgr. 
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midday programme was half an hour longer, lasting two and 

a half hours in the end.“654 

„Chang Chen Pu, deputy director of the department, also 

emphasised that Hungary has exceptionally great number of 

such permits.“655 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

 

Fyrir 

„In the cooperation of the University of Pécs and the 

Hebei United University the fourth Confucius Institute will 

be founded in Hungary, which, besides the dissemination of 

Chinese culture, aims to promote traditional Chinese 

medicine, dating back thousands of years“656 

Jákvæðni í garð kínverskrar 

menningar 

Fyrir 

„“Today’s agreement means that the ninth most powerful 

bank of the world, which gained a foothold in our region - 

more exactly in Hungary - in 1997, will coordinate its 

regional operations from Hungary. This is a significant 

recognition of the Hungarian financial investment 

environment”, the minister said.“657 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga frá Kína 

almennt 

 

Fyrir 

„Answering a question whether Hungary attaches any 

condition to the implementation of the railway project, the 

minister said that “we have a signed agreement that we take 

part in the construction of a new double-track railway for 

trains travelling at up to 160 km/h. Our standpoint is that we 

need a credit line on more favourable conditions than those 

available on the market. This is a very important precondition 

of the cooperation”, he added.“658 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga frá Kína 

almennt 

 

Fyrir 

„According to the minister, Europe can be powerful if it 

is able to build close cooperation with the fast developing 

regions of the world, including closer cooperation between 

Europe and China.“659 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Fyrir 
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Viðauki 4: Djíbútí 

 

Tilvitnanir Kóðun Fyrir eða eftir 

þátttöku í BB 

„The General Manager gave a speech while Board Chairman 

expressed his gratitute to Djibouti for reaching out to 

Qingdao. Mr. Xiping stated how he has been working 

tirelessly for more years to establish this Company in all over 

China and decided to set up a branch in Djibouti soon.“660 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Fyrir 

„The agreement, which was signed on Wednesday by 

Djibouti port‘s director general Saad Omar Guelleh and the 

vice-president of Qingdao port Cheng Xinnong, aims to 

reinforce Djibouti port‘s human resource capacities and 

logistical means.“661 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

 

Eftir 

„It also aims at increasing exchanges between the Djibouti 

port and Qingdao port in China.“662  

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

 

Eftir 

„„the partnership will boost operations at the Djibouti Port 

and it will offer it new prospects in various domains, given 

that Qingdao port has a much development port sector. We 

therefore intend to benefit from its expertise and its logistical 

as well as technological prowess“ the Director general of 

Djibouti Port said.“663 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Eftir 

„„The Vice-president of Qingdao port hailed the „important“ 

role played by Djibouti Port in facilitating international trade 

at regional level“664  

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestingar frá Kína 

almennt 

 

Eftir 

„„China and Djibouti enjoy excellent relationship and the 

partnership we have sealed today will reinforce the friendship 

between our nations“ 665 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„Les voies et moyens d’approfondir encore davantage les 

relations déjà privilégiées entre les deux pays et les deux 

peuples ont été au centre des discussions entre les deux Chefs 

d’Etat.“666 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„Les échanges ont particulièrement été axés sur les procédés 

susceptibles de générer une rentabilisation maximale des 

grands projets de développement autour desquels les deux 

parties collaborent déjà ensemble“667 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Eftir 

„L’audience servit par ailleurs d’opportunité à l’évaluation 

des avancées enregistrées dans les relations entre les deux 

pays depuis que, suite à la visite officielle du Président 

Guelleh en Chine en Novembre 2017 dernier, les deux nations 

avaient redéfini la nature de leurs rapports passées depuis, en 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

                                                      
660 Port de Djibouti, “Press Release 1 for China Mission.” 10. málsgr. 
661 Port de Djibouti, “Establishing Sister Port Relationship between Port of Djibouti, and Port of Qingdao, The 

People’s Republic of China.,” Port de Djibouti, 2016, http://www.portdedjibouti.com/establishing-sister-port-

relationship-between-port-of-djibouti-and-port-of-qingdao-the-peoples-republic-of-china/. 2. málsgr. 
662 Port de Djibouti. 3. málsgr. 
663 Port de Djibouti. 4. málsgr. 
664 Port de Djibouti. 5. málsgr. 
665 Port de Djibouti. 6. málsgr. 
666 Présidence de la République de Djibouti, “Le Président de La République s’entretient Avec Son Homologue 

Chinois.” 3. málsgr. 
667 Présidence de la République de Djibouti. 4. málsgr. 
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des rapports ordinaires d’amitié et d coopération à un 

partenariat stratégique. „668 

„Au cours de cette audience, le Président de la République et 

son homologue chinois se sont mutuellement réitérés leurs 

volontés respectives d’œuvrer toujours au renforcement du 

niveau d’échange et de collaboration entre leurs deux pays et 

leurs deux peuples.“669 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„Si le Chef d’Etat djiboutien s’est réjoui de l’engagement 

manifeste dont fait preuve la Chine pour accompagner notre 

pays dans la voie du développement durable, le Président Xi 

Jinping a quant à lui fait état du sentiment de reconnaissance 

vis-à-vis de Djibouti qui anime son pays.“670 

 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Og 

Jafnræði 

Eftir 

„La rencontre entre le Président Guelleh et son homologue 

chinois a débouché sur la réalisation d’une série nouvelle 

d’accords entre les deux pays.“671 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Og 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

 

Eftir 

„Cet accord établit le fait que Djibouti sera intégré au grand 

projet économique de la Chine intitulée la nouvelle Route de 

la Soie, un ensemble d’itinéraires et de connexion censé 

garantir le rayonnement économique de la Chine à l’échelle 

planétaire.“672 

Jákvæðni gagnvart BB 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Eftir 

„Le second a trait à un accord de don de 100 millions de Yuan 

au profit de Djibouti.“673 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Eftir 

„Il s’agit là d’une concession visant à soutenir les grands 

projets de développement à Djibouti“674 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestingar frá Kína 

almennt 

 

Eftir 

„Le troisième porte quant à lui sur un accord relatif à la 

collaboration entre les deux parties dans le domaine de la lutte 

contre le chômage et la construction de logements.“675 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

„Cet accord prévoit concrètement la réalisation d’un centre de 

formation professionnel au sein de la nouvelle zone franche 

de Djibouti qui, sera entièrement équipée par la Chine d’une 

part et, la réalisation d’un lot chinois de 500 maisons au profit 

de notre pays“676 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

„Avec cet officiel chinois de haut rang, il a surtout été 

question pour le Président de la République d’aborder les 

modalités d’initiation de partenariats efficients entre les deux 

pays dans le domaine de transfert de compétences et 

d’expériences qui ont trait à la gestion des projets, notamment 

au sein des grands établissements publics.“677 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

                                                      
668 Présidence de la République de Djibouti. 5. málsgr. 
669 Présidence de la République de Djibouti. 6. málsgr. 
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672 Présidence de la République de Djibouti. 10. málsgr. 
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674 Présidence de la République de Djibouti. 12. málsgr. 
675 Présidence de la République de Djibouti. 13. málsgr. 
676 Présidence de la République de Djibouti. 14. málsgr. 
677 Présidence de la République de Djibouti. 18. málsgr. 
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„Avec cet autre membre du Gouvernement chinois, le Chef 

de l’Etat a particulièrement abordé des questions ayant trait à 

la réalisation d’une plus grande collaboration entre les deux 

pays dans le domaine de la formation professionnelle, 

notamment au profit des jeunes.“678 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

 

Eftir 

„C’est la Touchroad International Holding, société chinoise 

spécialisée dans la réalisation d’édifices économiques qui 

construira ce complexe multi-fonctionnel, censé s’étendre sur 

4 étages“679 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

 

Eftir 

„Au cours d’une allocution faite à la tribune de cette 

cérémonie, le Président de la République a rendu un vibrant 

hommage au PDG de la Touchroad International Holding 

qu’il a qualifié de « promoteur visionnaire ».“680 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestingar frá Kína 

almennt 

 

Eftir 

„« S’il a accepté d’engager autant de fonds colossaux pour 

investir dans notre pays, notre devoir est de lui prêter toute 

l’assistance et le soutien nécessaires à la réalisation et à la 

réussite de son projet », a-t-il ensuite déclaré.“681 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Eftir 

„Please allow me to begin my remarks on behalf of the 

East Africa Region by expressing our utmost respect and 

highest consideration as well as our appreciation to the 

Chinese Government for the hospitality and auspicious 

beginning of this important and historic event as we gather in 

the beautiful city of Beijing for the first time in 12 years.“682 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„Today marks an important and is a testament to how far 

we have come in our cooperation. Indeed, although most of 

our countries’ relations with China date back decades since 

the very first FOCAC in 2000, Africa and China have 

successfully launched a new era of win-win cooperation.“683 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Og 

BB sé „Win-win“ 

Eftir 

„In fact, since that first meeting in Beijing 18 years ago, 

China’s investments in Africa have grown exponentially in 

every single sector and have no doubt been a contributing 

factor to the unprecedented growth our continent has 

experienced within that time.“684 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

„We believe that what we share with China is a shared 

sense of urgency to lift our people out of poverty and reach 

economic independence and self-sufficiency. What we have 

found in China is a partner that not only believes in our ability 

to do so but also invests in us. In that respect, FOCAC has 

been instrumental in bringing together critical investments in 

infrastructure, power generation, and transmission, 

industrialization but also agricultural transformation and 

knowledge.“685 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Og 

Jafnræði 

Eftir 

„Indeed our mutual history is one based on win-win 

cooperation and mutual benefits as well as African agency in 

complete contrast to what some would have you believe.“686 

Jákvæðni í garð kínverskrar 

menningar 

Og 

BB sé „Win-win“ 

 

Eftir 

                                                      
678 Présidence de la République de Djibouti. 20. málsgr. 
679 Ismail Omar Guelleh, “Ismail Omar Guelleh.” 12. desember 2018. 2. málsgr. 
680 Ismail Omar Guelleh. 5. málsgr. 
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686 Ismail Omar Guelleh. 13. málsgr. 
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„In that respect the numbers speak for themselves: 

according to a report that came out last year close to 90% of 

the Chinese firms operating in Africa were privately owned 

and 89% of their employees were Africans which translates 

to several million jobs across Africa most of which come with 

skills and job training.“687 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestingar frá Kína 

almennt 

 

Eftir 

„Those companies still turn high profit margins while 

significantly lowering the prices of products and services 

through technology and efficiency.“688 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Eftir 

„We must grow our industries and trade with one 

another.“689 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Eftir 

„China’s role has been instrumental in achieving our 

economic takeoff, and you don't need to look further than East 

Africa to witness this transformation.“690 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

OG 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestingar frá Kína 

almennt 

 

 

Eftir 

„Meanwhile, we have greatly benefited from Chinese 

investments in our ports, railways, and roads to improve the 

movement of goods and persons which have made significant 

contributions to our economies’ growth.“691 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

„The One Belt, One Road Initiative is, therefore, the key 

to furthering our growth agenda and we are delighted that our 

region will continue to benefit from its many advantages. In 

that respect, I would be remiss if I didn't thank President Xi 

Jinping and the Chinese people for standing with us and 

believing that our development goals could be achieved 

through a win-win cooperation.“692 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Og 

Jákvæðni gagnvart BB 

Og 

BB sé „Win-win“ 

Og 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„China’s involvement and investments in East Africa 

indeed date back more than 40 years which demonstrates not 

only the depth of our relationship but more importantly how 

China, even when it was trying to develop itself and lift its 

people out of poverty, always extended the hand of friendship 

to Africa and believed in our success.“693 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„So now that we have grown together, we are pleased to 

see that our win-win cooperation and friendship has only 

deepened and has helped better our peoples' lives.“694 

BB sé „Win-win“ Eftir 

„As President Xi Jinping so adequately said: “China and 

Africa are friends tested by adversity, and such friendship 

must not be forgotten.”“695 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„La visite historique du Vice-président de la République 

Populaire de China à Djibouti donne un élan supplémentaire 

au partenariat entre nos deux nations“696 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 
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La Route de la soie, les projets de développement, tant sur 

le plan des infrastructures, avec le Chemin de fer reliant 

Djibouti à L‘Ethiopie, ou encore les projets de constructions 

des ports, ont fait de la Chine un partenaire naturel de Djibouti 

en matière de développement.697 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Og 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

Notre gouvernement est déterminé à poursuivre ce 

partenariat, en accentuant notre collaboration pour le projet 

de construction des aéroports, le secteur de l‘énergie, l‘habitat 

social avec le projet de construction de 10 000 logements, le 

projet du parc industriel en zone franche ou encore la 

construction de routes.698 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Og 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„Avec ce déplacement en Chine, le Président Guelleh devient 

le Premier Chef d’Etat africain ou arabe invité en visite 

officielle en Chine, à l’issue de la réélection du Président Xi 

Jinping.“699  

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„Les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays 

et les deux peuples ainsi que les voies et les moyens de les 

promouvoir et de les développer davantage seront au cœur de 

cette visite du Président Guelleh en Chine.“700 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„La poursuite et le renforcement du partenariat stratégique 

que les deux pays entretiennent également dans la quasi-

totalité des secteurs économiques, seront longuement 

évoqués aussi.“701 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Og 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„La Chine et la République de Djibouti ont acquis ensemble 

un statut de binône de succès en matière de coopération sud-

sud.“702 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Eftir 

„Les deux pays entretiennent un partenariat gagnant-gagnant 

autour d’un nombre élevé de grands projets de 

développement tels que, le financement et la réalisation 

d’infrastructures dont des ports, des routes, des réseaux 

ferroviaires High Tech…“703 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

„La Chine investit également dans la transformation de notre 

pays en hub commercial et financier, notamment à travers un 

processus d’implantation de ses banques les plus illustres 

telles que la China Silkroad Bank.“704 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Eftir 

„Il clôt ses travaux sur nombre de décisions phares dont la 

mise à disposition d’une enveloppe chinoise de 10 milliards 

au profit du développement des pays d’Afrique, la 

redéfinition des modalités de remboursement des dettes que 

les nations du Continent noir ont contracté auprès de 

la Chine et la nécessité pour les deux ordres d’adopter 

ensemble des mécanismes nouveaux de solidarité et de 

coopération autour des secteurs névralgiques tels que le 

maintien de la paix et la sécurité au sein des pays membres de 

leur alliance.“705 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

 

Eftir 
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„Selon lui, l’Afrique tirerait le meilleur profit de son 

partenariat avec la Chine en s’organisant sous la forme de 

blocs économiques régionaux.“706 

Stærð skiptir máli Eftir 

„« Djibouti a l’ambition de devenir une plateforme 

économique et commerciale à travers l’Initiative de la 

Ceinture et de la Route en servant de porte d’entrée à cette 

route commerciale millénaire et entend en ce sens développer 

les échanges commerciaux avec la sous-région Est-Africaine 

de l’IGAD et du Comesa qui comporte 19 pays dont 9 sont 

enclavés. », a-t-il déclaré en substance dans un discours 

prononcé au sein du Forum Chine-Afrique.“707 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta vegna BB 

Eftir 

„La promotion industrielle, l’interconnexion des 

infrastructures, le développement vert, le développement des 

capacités, la santé, la coopération culturelle, la paix et la 

sécurité sont 8 secteurs définis de coopération autour desquels 

la Chine et l’Afrique devront intensifier leurs partenariats.“708 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

„La China Merchant Group est la compagnie partenaire 

de notre pays dans la construction du Port Multipurpose de 

Doraleh et de la nouvelle Zone Franche“709 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga vegna BB 

Eftir 

„Vous le savez la République de Djibouti et la République 

populaire de Chine entretiennent depuis 36 ans des relations 

excellentes.“710 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Fyrir 

„La contribution et le rôle extrèmement positif de la Chine 

dans le processus de développement, de l‘infrastructure en 

République de Djibouti“711  

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Fyrir 

„C‘est avec l‘infrastructure qu‘on peut développer 

l‘économie. Aujourd‘hui, la Chine est le partenaire par 

excellence qui investit des milliards de dollars pour que 

Djibouti peut s‘avoir un chemin de fer à Addis Ababa de 

grand qualité.“712 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga frá Kína 

almennt 

 

Fyrir 

„Pour que Djibouti peut développer ses infrastructures 

portuaires et pour que Djibouti peut également se réussir son 

niveau d‘éducation et pour que Djibouti peut s‘avoir niveau 

d‘indépendance sur le plan de la provisionnement de l‘énergie 

et de l‘eau“713 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga frá Kína 

almennt 

 

Fyrir 

„Toutes ces infrastructures aujourd‘hui sont financiées 

par le gouvernement chinois et à cette occasion j‘embresse 

saisir vraiment cette opportunité pour adresser nos sincères 

merciments et notre gratitude donc au peuple et au 

gouvernement chionis“714 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga frá Kína 

almennt 

 

Fyrir 

„Depuis quelques années la République de Djibouti 

commence à obtenir les prets concessionelles de la 

République Populaire de Chine à fin de développer les 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Fyrir 
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infrastructures importantes pour développement durable de 

mon pays“715 

„Et bien entendue, je ne peux que me féliciter de soutien 

de la Chine pour la construction des bâtiments dans lequel on 

nous trouvons aujourd‘hui et la construction du bâtiment de 

l‘institution diplomatique qui est en face de ce bâtiment qu‘est 

le meilleur exemple et illustrations de ce partenariat tout à fait 

exceptionel“716 

Jákvæðni í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Fyrir 

„Nous discutons également avec les Chinois afin de les 

associer aux efforts menés par tous les pays en matière de 

sécurité maritime et de lutte contre le terrorisme et la 

piraterie.“717 

Hlutleysi í garð kínverskra 

stjórnvalda 

Fyrir 

„Cette évolution s’inscrit dans une stratégie globale. La 

Chine est venue en Afrique non par altruisme mais par calcul 

économique. Cette puissance émergente cherche à créer un 

marché pour écouler ses produits. Et doit donc investir dans 

des infrastructures pour désenclaver l’intérieur du continent, 

car, sans cela, impossible de faire du commerce à grande 

échelle.“718 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Og 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga frá Kína 

almennt 

 

Fyrir 

„En plus des matières premières, la Chine doit trouver des 

marchés sur lesquels se positionner afin de constituer un 

espace économique pour ses propres entreprises. 

Traditionnellement, l’Europe s’appuie sur le commerce 

intracommunautaire et sur ses échanges avec les États-Unis. 

Historiquement, le Japon a jeté son dévolu sur les pays d’Asie 

du Sud-Est. Les choix qui s’offraient à la Chine étaient assez 

limités, d’où son tropisme africain“719 

Jákvætt viðhorf til 

viðskipta við Kína almennt 

Fyrir 

Pour notre continent, qui manque cruellement 

d’infrastructures, ce partenariat est une aubaine. Tous les 

grands projets financés par la Chine à Djibouti s’inscrivent 

dans une perspective régionale et s’expliquent par le 

dynamisme de notre économie et celui de l’économie 

éthiopienne720 

Jákvætt viðhorf til 

fjárfestinga frá Kína 

almennt 

 

Fyrir 
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