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Abstrakt 
 

Det råder en intensiv debatt vad de alltmer tilltagande utvecklingspartnerskapen mellan 

Kina och afrikanska stater är ett utryck för och kan förklaras.  Syftet är att nå närmare 

en rimlig förklaring.  Frågeställningarna är huruvida det är bistånd eller 

utvecklingssamarbete i ekonomiska termer som kan observeras. Och hur kan man på 

basis av relevanta antaganden hos Ekonomisk Nationalism samt Marxism/beroendeteori 

förklara den kinesiska verksamheten utifrån dess orsaker, form samt konsekvenser.  

Metoden för denna forskningsuppgift har varit att utifrån tidigare forskning som källor 

samt de teoretiska antagandena finna relevanta indikatorer i linje med syftet. 

 

Slutsatserna är att det primärt är statens (Kinas) eller eliters intressens som styr. För att 

säkra sin egen utveckling bedriver Kina en resurs- och marknadsorienterad approach. 

Men det kan också vara den ekonomiska och politiska eliten – i Kina samt i Afrika - 

som strävar efter bibehållandet av maktpositioner och en ökad ackumulation av kapital. 

De kinesiska instrumenten/medlen tar villkorande former som faciliterar fortsatt 

kinesiska intressenters närvaro; genom frånvaron av politiska men närvaron av 

ekonomiska konditionaliteter. Detta tenderar att reproducera exploaterande och 

utnyttjande strukturer/beroendeförhållanden. Man bör vara kritiskt mot det kinesiska 

engagemanget men detta är inte möjligt utifrån premissen om att de Sino-Afrikanska 

samarbetena är av traditionell biståndskaraktär. 
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Förkortningslista  
 
AU  Afrikanska Unionen  

DAC  Development Assistance Committee (Del av OECD) 

Eko Nat.  Ekonomisk Nationalism  

EXIM Bank   Export Import Bank of China  

FN  Förenta Nationerna  

FTZ  Free Trade Zones  

IGOs  Internationella statliga organisationer    

IPE  Internationell Politisk Ekonomi  

MNCs  Multinationella företag  

NAI  Nordiska Afrikainstitutet  

NEPAD  The New Partnership for Africa’s Development  

NGOs  Icke-Statliga Organisationer  

ROAPE  Review of African Political Economy  

OECD  Organization for Economic and Development Cooperation 

ODA  Official Development Assistance  

SSA   Afrika Söder om Sahara 

SMEs   Små- och medelstora företag  

SOEs   Statligt ägda företag  

TNCs  Transnationella företag. 
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1 Introduktion 
 

 

1.1 Forskningsproblem: Kina i Afrika  
Den problematik som föreligger denna forskningsuppgift är hur man önskar förklara 

den ökande kinesiska närvaron på den afrikanska kontinenten och således dess alltmer 

betydande roll som samarbetspartner i ”utvecklingssamarbeten genom partnerskap” 

eller som kommersiell partner.   

Det har på senare år bedrivits en alltmer intensiv debatt, framförallt inom biståndssfären 

i väst, kring de effekter som springer ur det tilltagande syd-syd samarbete som länder 

utanför DAC/OECD-gemenskapen företar sig, och som betraktas underminera tidigare 

biståndsinsatser eller aktuella konsekvenser av sådana förehavanden. Kritiker beskyller 

Kina för att b.la. agera nykolonialt genom att inleda samarbeten, ta resurser, betala 

ledarna och sedan gå vidare (Ighobor 2013).  

Å andra sidan poängterar aktörerna själva, framförallt Kina, att dessa nydanande Syd-

Syd samarbeten med Win-Win karaktär inte bör ses i ljuset av bistånd i traditionell 

mening vad gäller Givare/Mottagare utan mer utifrån respekt, solidaritet och jämlikhet 

mellan länder som upplevt utvecklingsproblematiken. Ambitionen för denna uppsats är 

att belysa den skevhet som tycks finnas i betraktandet av Kina I Afrika, samt vilken 

karaktär – bistånd eller (ekonomiska) utvecklingssamarbeten genom partnerskap som 

kan observeras. Jag syftar till att utifrån underliggande teoribildningar belysa och 

analysera kinas ökande inflytande genom de Sino-Afrikanska samarbetena, och hoppas 

utifrån dessa förklara orsakerna bakom, formen och konsekvenserna av, det ökande 

kinesiska engagemanget genom den bedrivana ”partnerskapsverksamheten”, på lokala, 

nationella och internationella arenor.  

 

1.2 Syfte  
Syftet med denna forskningsuppgift är, vidare, att utröna hur man kan betrakta och 

förklara den kinesiska ofta bilateralt genomförda ”bistånds-” eller ”utvecklingspartner” 

samarbetet. Är det bistånd eller är det ett samarbete av rent ekonomiskt karaktär. Och är 

denna verksamhet i sin tur ett medel inom ramen för Kinas ekonomiska policy. Och är 

det vidare, endast en eller flera parter som faktiskt drar fördelar av dessa s.k. Win-Win-

samarbeten?    
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1.3 Teorikonsumerande design 
I linjen med syftet för denna forskningsuppgift så kommer två teoretiska perspektiv och 

dess respektive antaganden relevanta för denna uppgift att inta en central roll för 

analysen av Kinas roll och engagemang på den afrikanska kontinenten, i sökandet att 

förklara relevanta aktörernas förehavanden och de av materialet påvisade skeendena.   

Perspektiven och dess teoretiska antaganden som kommer att avhandlas är hämtade från 

diskursen om Internationell Politisk Ekonomi (IPE) och är: Ekonomisk Nationalism 

samt Marxism och Beroendeteori (inom kritiskt IPE) och kommer att ligga till grund för 

den analytiska verktygslådan. Den tredje större teoribildningen inom IPE är Liberalism. 

Denna har dock valts bort på grund av den godtycklighet gällande ömsesidiga 

samarbeten som teoritiseras, samt problematiken i att förklara orsaker till vissa illiberala 

ageranden av inte så liberala aktörer som Kina och lokala afrikanska eliter.  

 

1.4 Avgränsning av syftet:  
I linje med syftet för denna forskningsuppgift har en avgränsning gjorts genom att 

endast betrakta Kina som utländsk intressent; den kinesiska staten som aktör samt de 

andra aktörer och intressenter som är relevanta inom ramen för de Sino-Afrikanska 

relationerna. Självfallet är det så att allt fler intressenter, ofta genom Syd-Syd 

samarbeten, får upp ögonen för Afrikas potential, men syftet här är koncentrerat till 

Kinas förehavanden i den afrikanska kontexten då de ofta betraktas som mest påtagliga.   

Ambitionen är mindre explicit att porträttera det mönster av förehavanden som kan 

observeras inom det aktuella området. En mer djupgående komparativ fallstudie hade 

varit önsvärd men ryms inte inom gällande syftesformulering. Vidare är användandet av 

de teoretiska antagandena avgränsade till just de reovisade antagandena för uppsatsens 

ändamål.   

 

1.5 Frågeställningar  

Denna forskningsuppgifts övergripande frågeställning, rent principiellt, är hur man bör 

betrakta den kinesiska verksamheten inom ramarna för det Sino-Afrikanska samarbetet. 

Är det bistånd eller är det utvecklingssamarbete i ekonomiska termer? Samt är denna 

verksamhet ett medel inom ramen för den ekonomiska politiken och vilka kan i sin tur 

dra fördel av denna politik? Mer specifikt, i linje med syftet, formuleras den preciserade 

frågeställningen som följande: Hur kan man på basis av de teoretiska antagandena inom 
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Ekonomisk Nationalism och Marxism- samt Beroendeteori, förklara den kinesiska 

(bistånds)verksamheten; dess orsaker, vilken form den tar, samt dess konsekvenser?   

 

1.6 Bakgrund –  kort introduktion till Kinas engagemang  
 

1.6.1 Bistånd eller utvecklingssamarbete genom partnerskap? 
Det som tidigare utmärkt ”bistånd” och utvecklingssamarbeten har någorlunda 

karaktäriserats av ett närmande likt det av givare och mottagare av biståndet ifråga. De 

”nya” aktörerna inom fältet, icke-DAC-medlemmar som i det alltmer tilltagande Syd-

Syd relationerna utmärks mer av partnerskap och ömsesidighet än av det västligt 

traditionellt determinerade ’biståndet’.
1
   Det kinesiska utvecklingssamarbetet med 

många av de afrikanska länderna, explicit, utvecklingspartners, utmärks i synnerhet av 

en syn på detta samarbete som ett två-vägs samarbete med ömsesidigt gynnande effekter 

(Ling 2010:9-10). Linjen mellan bistånd/samarbete och handel/investeringar i denna 

mening är minst sagt abstrakt, svårdragen och omdebatterad (Ling 2010:13; Mawdsley 

2011:257). Enligt Emma Mawdsley så beror detta inte minst på det faktum att mycket 

av biståndsflödet ofta inte påvisas eller att förståelsen av vad som faktiskt är 

utvecklingssamarbete misstolkas:  

 

Some of the non-DAC donors are accused of actively deploying development 

cooperation to assist trade and investment deals, as well as currying diplomatic 

favour. This is not helped by the lack of transparency around development 

cooperation flows within a number of the NDDs [non-DAC donors], but it can 

also be the result of a misconception of what development cooperation is. 

(Mawdsley 2011:257) 

 

Vidare anses synen på den ”Nya” biståndspolitiken präglad av västs traditionella 

värderingar sett ur ett givare- och mottagarperspektiv. Det nya lägger ytterligare vikt vid 

ömsesidighet och solidaritet och mindre vid ren välgörenhet, som ofta varit moralisk 

doktrin inom västs biståndspolitik (Ling 2010:9; Mawdsley 2011:263-6). Vikten som 

läggs vid ömsesidighet bör också ses mot bakgrund av att ojämlika relationer mellan 

givare och mottagare neutraliserades. Vissa poängetar att med ökad ömsesidighet inom 

                                                 
1
 DAC – Development Assistance Committee är en undergrupp av OECD (Organization for Economic 

Cooperation and Development) där ekonomiskt starka stater förhandlar (sätter normer och regler) och 

övervakar – och i viss mån samordnar - verksamheten med utvecklingsbistånd. Icke-DAC refererar till de 

”nya”, ”uppkommande”, ”åter-instegande”, ”icke-traditionella” biståndsaktörerna som inte ingår i 

samarbetet (se vidare Mawdsley 2011). 
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den nya typen av samarbete – ökar också den moraliska kraften (Mawdsley 2011:258-

59).  

Känntecken för det kinesiska utvecklingssamarbetet:   

Den kinesiska verksamheten är inriktad på projektstöd. Man erbjuder således inte 

direkta finansiella transfereringar – även om nedan poster synnerligen kan antas ha den 

karaktären – detta kan dock i viss mån variera beroende på projektens upplägg (Ling 

2010:12).  

Ett antal huvudsakliga och utmärkande instrument praktiserars:  

Anslag (Grants) beviljas ofta för att stärka den offentliga sektorn genom byggande av 

skolor, sjukhus, teknisk träning samt andra små- och medelstora projekt, ofta där 

materiella tillgångar tillförs.  

Räntefria lån (interest-free loans) ges ofta direkt av den kinesiska regeringen till 

utvecklingspartners för större infrastruktursatsningar/projekt. Ekonomiska 

konditionaliteter villkorar dock att kinesiska intressenter involveras i varierande grad.  

Villkorade lån (Concessional loans/lending) beviljas genom det statligt kontrollerade 

bankväsendet. Lånen ges ofta till kinesiska företag som incitament, förmånliga 

morötter, att engagera sig i den Afrikanska kontinenten men också till nationella 

regeringar. Grundstommen med denna låneform är att räntesatsen för låntagaren sätts 

under marknadspriset (skillnaden mellan marknadspriset och det aktuella betraktas ofta 

som bistånd direkt från den kinesiska regeringen).  

Skuldavskrivningar (debt relief) praktiseras också, mer specifikt efter toppmötet 2006 i 

Beijing, vid initierandet av samarbeten (se Brautigam 2011).  

 

Det som är tydligt utmärkande för den kinesiska approachen är poängterandet av 

solidaritet, jämlikhet, icke-inblandning samt ett ömsesidigt Win-Win partnerskap. Kina 

bedriver en klar policy om icke-inblandning (eng. Non-Interference) i andras politik. Då 

man ser sig som en jämlik och solidarisk partner så behäftar man sig inte med explicita 

påtryckningar till reformer då dessa skall beslutas och genomföras av respektive stat 

självt – för att få en bestående och god effekt (Ling 2010:7). Därav springer det faktum 

att Kina ofta inte har några politiska konditionaliteter för sitt samarbete och 

engagemang (Brookes 2007; Ling 2010:10-12; Naidu 2007). Frånvaron av dessa 

politiska konditionaliteter, annars ställda av exempelvis IMF och Världsbanken 

gällande reformer för handelsliberalisering, flerpartisystem och ökat tryck på MR-frågor 
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underlättar inte minst för tveksamma regimer att ha Kina som utvecklingspartner 

(Obiorah 2007:43).  

 

Tre aspekter (deklarerade doktriner) poängteras ofta i och med de av Kina initierade 

partnerskassamarbetena: 

Utvecklingskontexten. Gemensamma erfarenheter av att vara inbegripna i 

utvecklingskontexten, av att vara/varit koloniserade. Genom banden som springer ur 

dessa erfarenheter byggs en gemensam Syd-Syd identitet, som antas vägleda 

samarbetena och bidra till ett mer lyckat samarbete då man mer gemensamt kan närma 

sig problematiken.   

Suveränitetsaspekten. Att man praktiserar principen om icke-inblandning inom 

politiskt väsende respekterar man andra staters suveränitet och promotar en gemensam 

syn av jämlikhet.  

Det internationella systemests historiskt ensidiga fördelar. Man bygger vidare på 

identitetsaspekten i utvecklingsperspektivet – man motsätter sig det traditionella 

motsatsparet Givare/Mottagare och hur det internationella systemet vars konstruktion 

gynnat de starka på bekostnad av de svagare aktörerna (Mawdsley 2011:263).  

 

Till följd antas tre principer vägleda de kinesiska besluten att bedriva olika samarbeten: 

Vad som efterfrågas nationellt av partners, Kinas egen erfarenhet vad gäller ekonomisk 

utveckling och vikten av ekonomisk infrastruktur samt den potentiellt ömsesidiga 

vinningen som eventuella projekt/samarbeten kan resultera i (Ling 2010:12-13).   

Den ekonomiska karaktären, genom ex. frånvaron av politiska men närvaron av 

ekonomiska konditionaliter, utmärker de nya Syd-Syd samarbetena (Ling 2010:7; 

Mawdsley 2011:206-4).  

 

Vidare introduktion till bakgrund  

Kinas ökade intresse för den afrikanska kontinenten har ofta välkomnats av nationella 

regeringar. Detta inte minst mot bakgrund av den historiskta paternalism som Väst 

anses ha bedrivit. Att västerländska biståndsaktörer tilldelat biståndsmedel med ena 

handen och med den andra dragit fördelar av orättvisa handelspraktiker och 

lånestrukturer, är enligt Cheru (2010) de faktorer som bidragit till den optimism som 

mött kineserna i och med de initierade partnerskapen.  

 

Samröret med Kina antas generellt resultera i: 
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- Större investeringar än någonsin i ekonomisk infrastruktur  

- Kinesiska företag inträder på lokala marknader – på alla nivåer, i takt med det ökande 

kinesiska engagemanget.  

- Afrikas naturresurser exploateras i en allt högre takt för att förse den kinesiska 

industrin med råvaror för att driva tillväxtapparaten.  

- Lokala ekonomiska strukturer antas rubbas rejält vad gäller konkurrens och tillgångs-

förhållanden samt vad gäller distributions- och produktionsnät.  

- Tveksamma regimer med stora resurstillgångar har tilldragit sig det kinesiska intresset, 

vilket pga. den kinesiska icke-inblandningspolicyn, motverkat att dessa tveksamma 

regimer förbytts. 

 

2 Teori – Ekonomisk Nationalism och 
Marxism/Beroendeteori  
 

2.1 Antaganden: Ekonomisk nationalism  

Staten är den primära aktören och politiken dess främsta medel i det 

internationalpolitiska systemet i strävandet att säkra sina intressen. Det är med en god 

ekonomisk politik man når framgång inom olika domäner. Statens roll är överordnad 

marknaden och det är, vidare, politiken som formar denna. Inom domäner som 

produktion, utbyten och investeringar är det den politiska makten som är vägledande. 

Statens mål är att säkra sin ekonomiska gemenskaps intressen (agerar enligt 

medlemmarnas bästa intresse) i en världsordning utan överordnat styre. Målet är att 

tillvarata och säkra sina intressen gentemot omvärlden – och därigenom sätts de egna 

ekonomiska faktorerna i första rummet - i strävandet att vara oberoende av andra 

stater/aktörer (exempelvis genom beskydd av strategiska investeringar!). 

När det gäller reglerandet av marknadsrelationerna så erkänns den privata sektorn 

inneha en ekonomiskt betydande, men dock underordnad, roll då marknaden regleras av 

politiken. Marknadsrelationer kan både inneha negativa likväl som positiva effekter och 

konsekvenser – det är statens uppgift att kontrollera/assistera strategiska ekonomiska 

aktiviteter för att nå långsiktighet.  

Det är upp till Staten att dra fördelar av internationella produktions- och 

handelsrelationer. Exempelvis så antar man att förekomsten och den ekonomiska 

betydelsen av Multi- och transnationella företagsbildningar samt dess 

manöverutrymmen, regleras (bestämts/tillåts) av stater. Makt och välstånd är pådrivande 
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faktorer i samklang med strävandet efter en god ekonomisk utveckling. Fallet är dock 

att det internationellt är de mäktigas intressen som styr och fördelarna som genom 

samarbeten som kan uppstå fördelas i sin tur mycket ojämnt (nollsummespel om man så 

vill). 

 

2.2 Antaganden: Marxism och Beroendeteori  
Många av antagandena bör ses mot bakgrunden av den liberala kritiken.  

Centrala aktörer skiljer sig markant från tidigare teori, men är intet sagt högst relevanta 

även ur detta perspektiv. Det är främst strukturella aspekter inom/mellan samhällen som 

är det centrala, där klasstrukturer och arbetarnas intressen är primära.  Statens roll – 

eller statsapparatens – representerar till skillnad från den ekonomiska gemenskapens 

intressen inom Ekonomisk Nationalism här de styrande klassintressenas övertag. Det är 

den ekonomiska och politiska eliten som styr samhällenas domäner. I linje av den 

kollektivism som följer de strukturella förtryck i samhället/mellan samhällen blir 

strävandet efter rättvisa en kamp för lägre ställda klasser/grupperingar.  

Marknadsrelationer och strukturer i liberalistisk mening; ingen reglering och fri 

konkurrens, är i grunden exploaterande. Därav ett vidare antagande om att företag, hur 

de bedrivs, och dess ägarstrukturer är minst sagt utsugande. Att kapital koncentreras och 

centraliseras till färre ekonomiska aktörer, exempelvis Multi- och transnationella företag 

– bör betraktas som imperialism i ny kostym där aktören förtrycker och utnyttjar för sin 

egen vinning.  Globaliseringen skall betraktas med skepticism då kapitalet styr över 

arbetarna och lägre ställda grupper/samhällen.  

De politik-ekonomiska systemet antas vara ostabilt sett till att:  

• Den liberala konkurrensen förvärrar för arbetarna och den sociala stabiliteten 

undermineras.  

• Det genererade välståndet av ekonomiska aktiviteter tenderar att distribueras ojämlikt 

(också inom respektive klasstrukturell gruppering) 

 

Den beroendeteoretiska dimensionen  

Sårbarheten inför mer utvecklade länders/ekonomiers exploatering är något som högst 

underminerar potentialen för lägre utvecklade länder, genom att det skapas ett skadligt 

beroendeförhållande mellan dessa.  

När samarbeten mellan lägre och mer utvecklade ekonomier tar form blir dessa 

märkbart ensidiga. Parten med sämre förhandlingsposition kan dock dra vissa fördelar, 
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men situationen för denna part kan likväl förvärras av samarbetet. Nationalism och 

interventioner används av de styrande för att reglera relationen kapitalister/arbetare. 

 

3 Metod och Material  
Tillvägagångssättet för denna forskningsuppgift har varit att utgå från det aktuella 

problemområdet, och från de teoretiska perspektivens för denna undersökning relevanta 

antaganden. Det har inneburit, vidare, att en genomgång av tidigare forskning 

genomförts i andamålet att använda denna som underbyggande empiriskt fundament, 

dvs. att använda tidigare forskning som källor i linje med syftet för denna 

forskningsuppgift.  

 

3.1 Material  
Det material som har inhämtats och som sedermera bearbetats för denna uppgifts syfte 

härstammar primärt från akademiska tidskrifter (eng. Journals) men också från relevant 

litteratur som anknyter till en variation av aspekter till det kinesiska engagemanget på 

den afrikanska kontinenten.  

 

3.2 Användandet av sekundärkällor  

Användandet av material från sekundärkällor har för denna forskningsuppgift varit i 

princip uteslutande. Även om ett större bruk av primärkällor hade varit önskvärt så 

existerar det ytterst ringa sådan tillgänglig för denna forskningsuppgifts tidsspann.   

 

3.3 Datatillgänglighet  
Datatillgängligheten vad gäller den kinesiska ”biståndsverksamheten” i västlig 

bemärkelse är ytterst begränsad. Och det blir därför svårgripligt att få en exakt och total 

översyn av denna verksamhet. Detta är för det första på grund av att Kina inte är 

medlem av DACOECD, och följder således inte de normer och det reglemente vad 

gäller redovisningen av internationell biståndsverksamhet som DACs medlemmar gör. 

För det andra så betraktas inte heller det initiala bilaterala kinesiska engagemanget som 

’traditionell biståndsverksamhet’ och det är likaledes rimligt att det ej heller redovisas 

som sådant. 

 

3.4 Operationaliseringen av de teoretiska antagandena  
De teoretiska antagandena låter oss således determinera ett antal operationella 

indikatorer som blir – och har blivit – en ingående del genom analysen. Som läsaren 
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kommer att lägga märke till är disponeringen jämkande med de olika indikatorerna för 

att en logisk följd skall underlätta genomgången. Vissa avsnitt relaterar direkt till mer 

än en indikator, varav dessa är tydligt markerade i rubriksättningen: – de högst primära 

genom att rubriken antyder om den aktuella indikatorn, och indikatorer inom parantes 

för att enklara kunna studera avsnittet utifrån operationaliseringsavsnittet.    

Detta är en konsekvens av komplexiteten hos de aktuella fenomenen där form och 

konsekvenser ständigt flyter samman och interagerar.  

 

3.4.1 Indikatorer: Ekonomisk Nationalism  
 

1.1 Staten som aktör: Intressen leder agerandet vad gäller ekonomiska policys 

och politiken för ekonomisk utveckling: statens roll som partner och 

finansiell förmedlare  

1.2 Staten som aktör: initierar samarbetena och faciliterar vidare verksamhet 

1.3 Staten som aktör: initierar marknadsinträden för kinesiska intressenter 

samt vägleder och reglerar marknader/marknadsstrukturer direkt eller 

indirekt genom förda policys.  

1.4 Stater strävar efter intressena oberoende och självförsörjning  

1.5 Förekomsten av investeringar genom och till följd av 

samarbeten/partnerskap  

1.6 Utbytet genom och till följd av samarbeten mellan aktörer ger fler fördelar 

åt ena parten, och speglas inte av ömsesidighet.   

1.7 Regleringar av strategiska ekonomiska aktiviteter – för att säkra den 

ekonomiska utvecklingen, resurstillgången samt marknadsläget.  

1.8  Förekomsten av Inträden och uppköp på lokala marknader av utländska 

aktörer/intressenter (Kinesiska sådana på afrikanska markander) 

 

3.4.2 Indikatorer: Marxism samt Beroendeteori 
 

2.1 Förekomsten av elitistiskt styre (politiskt och ekonomiskt) i Kina och 

Afrika 

2.2 Förekomsten av exploaterande strukturer vad gäller produktion och 

naturresurser  

2.3 Förekomsten av skadlig konkurrens, delvis genom statligt stödd 

verksamhet.  
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2.4 Förekomsten av skeva strukturer vad gäller företag och arbetsmarknad 

2.5 Förekomsten av samarbeten som tenderar att vara till stor del ensidigt 

gynnande i och mellan stater/strukturer  

2.6 Förekomsten av förtryckande strukturer – bibehållandet och 

förstärkningen av sådana.  

2.7 Förekomsten av beroendestrukturer  

2.8 Sårbarheten inför beroendeförhållande av utländska aktörer/intressenter 

 

4 Analys 

4.1 Ekonomisk Nationalism (indikatorer 1.1 – 1.8)  

 

4.1.1 Orsaker: Ekonomisk Nationalism  
Orsak I: Resurser och ekonomiska möjligheter   

’The scramble for African resources’ är ett uttryck som ofta anses återge varför den 

kinesiska närvaron på den afrikanska kontinenten på senare år kraftigt ökat. Inter-

kontinentala samarbeten – vad gäller handel och mer utvecklingsrelaterade relationer - 

Afrika Kina emellan långt ifrån nya. I modern tid sträcker de sig tillbaka till 1950-talet 

(se exempelvis Mohan & Powers 2008). Dessa samarbeten har dock genomgått en 

transformering från den i grunden ideologibaserade till den mer resurs- och 

marknadsorienterade approachen som idag speglar den kinesiska ”bistånds”- markands- 

och energipolitiken.   

Enligt bland andra Davies (2008:136) är det som driver den kinesiska ’Grand plan for 

Africa’ just att säkra tillgängligheten till nödvändiga resurser och tillgångar. Detta inte 

minst för att säkerställa den ekonomiska tillväxten på hemmaplan: “Without securing a 

predictable international supply chain of oil and key metals, China’s economic growth 

will be undermined” (Davies 2008:136-7). Att säkra förutsägbar tillgång till nödvändiga 

kapaciteter bör ses mot bakgrund av Kinas ökande befolkning, större köpkraft, en 

kraftigt ökande och resursslukande tillverkningsindustri, samt risken att tillväxttakten 

skall sänkas som konsekvens av sviktande tillgång på energi- och råvaror (Davies 

2008:36-7). Dessa sviktningar får också konsekvenser vad gäller den inomstatliga 

ekonomiska och sociala stabiliteten (se Naidu 2007).   

 

Orsak II: Tillgång till växande ekonomier – och marknadsstrukturer 

En alltmer påtaglig marknadspotential är en växande tillgång bortom energi och råvaror 

i takt med stigande ekonomisk tillväxt inom ett flertal afrikanska ekonomier; vilket 
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således genererar en ökande köpkraft bland befolkningar, och tillåter starka intressenter 

att etablera sig inom lokala marknadsstrukturer.  

Påtagligt blir minst sagt existensen av kopplingen mellan den ökande kinesiska 

närvaron – genom samarbeten och investeringar – och resursutvinning och inträden på 

lokala marknader. Afrikanska regeringar har i stort sett välkomnat det kinesiska 

intresset och möjligheterna som således anländer för tillväxt och utveckling. 

”Partnerskapen för utvecklingssamarbete” anses ha verkat som ett effektivt medel för de 

kinesiska intressenterna att inta marknadsroller i de nationella ekonomierna (Alden 

2007:kap 1). 

 

Orsak III: Strävan mot internationell legitimitet och igenkännande  

Mindre belyst i tidigare forskning är påvisandet av motiven bakom det ökande kinesiska 

engagemanget på den bilaterala (och i viss mån multilaterala) arenan tillsammans med 

afrikanska statsbildningar. Det ökande inflytandet som åtrås inom internationella 

institutioner såsom FN och WTO för att främja kinesiska intressena internationellt anses 

delvis orsaka att man vill skapa ett brett samarbete med partnerländer - som sedan kan 

stötta Kina internationellt i dessa organisatoriska sammanhang. De vill ju ha ett 

framgångsrikt samarbete med den kinesiska statsmakten och relevanta kinesiska 

intressenter för att gynna sin egen utveckling (se vidare Mawdsley 2011; Naidu 2007; 

Alden 2007).   

 

4.1.2 Form och Konsekvenser: Ekonomisk Nationalism  
 

Samarbetena reproducerar ett gynnsamt klimat för fortsatt Kinesisk närvaro  

(Indikator 1.6) 

Genom det kinesiska utvecklingssamarbetet med afrikanska partners och poängterandet 

av de Win-Win faktorer som däri återfinns så tycks Kina, som aktör och 

intresseförmedlare, skapa goda premisser att öka sin aktiva närvaro ytterligare. Genom 

de förmånliga medlen som tidigare introducerats, tycks det inte som om man ger bistånd 

i traditionell mening, utan upprättar kommersiella band där frånvaron av politiska 

konditionaliteter underlättar exploateringen av resurser (HIlsum 2008:135-9) och där 

närvaron av ekonomiska konditionaliter skapar goda förutsättningar för kinesiska 

intressenter att omfamna den afrikanska marknaden. Det sker ett utbyte – där det 

egentligen är Kina som aktör och för sina intressen, som drar störst fördel genom att i 

praktiken underlätta sin egen närvaro och verksamhet på kontinenten.  
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Statens intressen – Ett drev för jakten efter säker tillgång till resurser    

(Indikatorer 1.1, 1.7) 

Det är framförallt de afrikanska oexploaterade och underutnyttjade energitillgångarna 

som idag bedöms vara vart Kinas största fokus ligger (Alden 2007:7). Enligt Kingsley 

Ighobor så köper världens nästs törsta ekonomi upp runt en tredjedel av Afrikas olja 

(Ighobor 2013).  

Utöver olja och gas bör det tilläggas att även råmaterial i form av mineraler viktiga till 

komponenter i allehanda produktionskedjor, är högst aktuella (Ibid). Detta ses tydligt i 

och med de massiva investeringarna i gruvindustri och transportsektorer över 

kontinenten (se vidare nedan).  Resurser som timmer, jordbruksarealer och fiskevatten 

är tillgångar som också är fokus för Kinesiska intressenter (pådrivet primärt av staten) – 

men inte i samma utsträckning som energitillgångarna. Vad gäller intresset för 

jordbrukssektorn är det stor sannolikhet att se en ökning. Detta då ca 60 % av jordens 

ännu icke kultiverade jordbruksmark är lokaliserat inom kontinenten (ibid). 

 

Marknadsinträden – Staten (statseliten) initierar marknadsinträden för kinesiska 

aktörer/intressenter och håller pekpinnen över marknadsstrukturutvecklingen 

(Indikatorer 1.3, 1.6) 

 

En av de största tillgångarna som uppfattas existera på kontinenten – utöver och 

annorlunda än energivaror och naturresurser - är den ökande marknadspotentialen som 

inte minst springer ur en ökande ekonomisk tillväxt (inom ett flertal regioner; boom om 

man så vill) som många länder idag ser. Möjligheterna att tillskansa sig 

marknadsandelar är något som både attraherar den kinesiska staten, SOEs samt SMEs 

(Alden 2007:40-8) 

Enligt Davies (2008:134) så har de lokala marknadsstrukturerna innehaft låga 

strukturella hinder och har därmed gjort dem lättillgängliga för potentiella 

marknadsaktörer. Ekonomierna enligt Davies kännetecknas av att vara:  

Commodity rich, pervasive state intervention in the economy, weak commercial law, 

and shaky public sector institutions. - All lend themselves to rapid market entry. (Davies 

2008:134). 

Att marknadspotentialen är hög för att omsätta även utländska varor och statens 

överbyggnad över marknaden samt att svagheten hos handelsrestriktioner och 

undermålig kommersiell lagstiftning tillsammans med att offentliga institutioners 
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bärkraft är sviktande, är således enligt Davies till Kinas favör, i sin strävan att maximera 

sina intressen!  

Att lokala marknader öppnas (som ett tillägg till att tillförskansa sig tillgång till 

resursutvinning) bidrar till att man ser stora fördelar för export av kinesiska 

tillverkningsvaror som i sin tur distribueras genom alla led. Något som brukar 

framhållas med hänseende till den importomfattningen av kinesiskproducerade varor 

som ses på lokala marknader är att tillgängligheten för även konsumenter ur lägre 

inkomstgrupper ökar, vilket i sin tur anses bidra till en höjning av levnadsstandarder 

(Alden 2007:47-50). Detta själfallet också med avsevärda konsekvenser.  

 

Rollen av Kina som handelspartner – Ömsesidighet uteblir (Indikator 1.6) 

Den Sino-Afrikanska handeln ökade från $10 Miljarder 2000 till $116 Miljarder 2011 

(se Appendix 1 för diagram)(Ighobor, 2013). Kina är numera Afrikas största 

handelspartner. Det interkontinentala handelsutbytet innebär huvudsakligen en export 

av energiprodukter och mineraler till Kina i utbyte mot en import av produkter från den 

kinesiska tillverkningsindustrin. Denna handelsrelation beskylls ofta vara kraftigt 

obalanserad till Kinas fördel (Alden 2007:20). Det är framförallt med de råvarubaserade 

ekonomierna som Kinas handelsutbyte är störst,  
2
 

 

Företagens roller inom den publika och privata sektorn – på initiativ av den 

Kinesiska staten (Indikatorer 1.3, 1.7-1.8)  

De kinesiska angreppssätten och de policys som väglett den Sino-Afrikanska politiken 

underlättat intåget av de kinesiskt statligt ägda företag (SOE:s) och multinationaler 

(MNCs) som i dag återfinns på den afrikanska marknaden. Detta skeende har i sin tur 

medfört uppkomsten och etablerandet av små och medelstora företag (SME:s) inom de 

lokala marknadsstrukturerna. Enligt Alden (2007:37) så är det just dessa 

verksamheters/entreprenörers närvaro som vanligtvis blir det möte som primärt uppstår 

med Kina i det afrikanska vardagslivet (Alden 2007:28, 37). Dessa tillsynes betydande 

inträden på lokala marknader har återigen gjorts möjliga inte minst på grund av den 

attraktivitet och fördelar som de kinesiska intressenterna (på initiativ av regeringen) kan 

erbjuda i form av kombinationer av utvecklingssamarbeten, investeringar etc., där de 

exempelvis gjort infrastrukturinvesteringar och i gengäld tillskansat sig förmånliga 

upphandlingar inom utvinnginsindustrin. Detta spriinger ur det faktum att samarbetena 

Kina-Afrika ofta anbelangar att kinesiska företag kontrakteras vid allehanda projekt 

                                                 
2
 Angola var under 2006 Kinas största afrikanska oljeproducent – och handelspartner (21 % av Kinas 

handel med Afrika). 
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(ibid: 14), eller på andra sätt erbjuds goda incitament för att blicka mot Afrika (ibid: 

13,44). 

Exempelvis kontrakterades China Railroad Construction Corp. 2012 att modernisera det 

nigerianska järnvägsnätet värt $1,5 Miljarder (Ighobor 2013).  

Det har funnits en tendens att snabbt träda in på marknader och tillskansa sig 

marknadsandelar och först senare sikta in sig på att växa ekonomiskt (Davies 

2008:134). Enligt Melber & Soiri (2013) så fanns det kring 2010 ca 2 200 kinesiska 

företag (privata och statliga) totalt verksamma på kontinenten, varav ca 800 statliga 

2008 inom huvudsakligen konstruktionssektorn.  

 

Parallella marknadsstrukturer – strävan efter att minimera effekter på den 

kinesiska ekonomin (Indikator 1.4, 1.7) 

Som observerats vid ett flertal tillfällen – inte minst under 1970-talets oljekriser och den 

ekonomiska krisen 2008 så får fluktuation på den internationella råvarumarknaden stora 

konsekvenser på inte minst marknadspriser men också marknadstillgången. Kinas 

inträda i de afrikanska ekonomierna genomsyras också av en strävan att etablera 

parallella råvarumarknader för att minimera de risker och negativa effekter som kan 

komma ur den känsliga direktkontakten med den internationella råvarumarknaden som 

har krävts av dess resursslukande producerande tillväxtindustrier. Detta sett till landets 

ökande beroende på tillgängligheten till och säkerheten sett till dess ekonomiska 

stabilitet. Detta kan betraktas som ett steg mot självbevarelse och i linje med ambitionen 

att minimera konsekvenserna för utbyten och beroende av andra parter än en själv. Steg 

mot etableringen av dessa parallella marknader genomföras genom instegen i flertalet 

sektorer: från utvinnings-, raffinerings- till transportsektorn – s.k. Vertikal Integration 

(Alden 2007:37; Davies 2008:136-7).  

 

Kinesiska investeringar genom och som följd av samarbete/partnerskap   

(Indikator 1.5, 1.2)   

De investeringar som blir konsekvenserna av allehanda initiativ (exempelvis i detta fall 

från partnerskap för utvecklingssamarbeten) genomförs framförallt efter förhandlingar 

och överenskommelser på regeringsnivå (Ling 2010:10-11). Dessa investeringar sker 

primärt inom ekonomisk/fysisk infrastruktur (Ling 2010:10-12).  

De kinesiska Villkorade lån (Concessional Loans) som beviljas av den kinesiska staten 

består av 79 % utlåning med anledning av infrastrukturprojekt (ibid).
3
   

                                                 
3
   EXIM Bank och China Development Bank är de primärt statliga finansiella aktörerna i Afrika. 
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Det som bland andra faktorer bidrar till att det kinesiska bilaterala engagemanget (på 

beslut av Beijing) inte bör definieras som finansiella transaktioner är det faktum att 

ekonomiska konditionaliteter innehar en stor roll i implementeringsprocesserna. Detta 

innebär att vid projekt så kontrakteras väldigt ofta Kinesiska aktörer 

Många av de satsningar som görs inom ekonomisk (fysisk) infrastruktur är riktade till 

att underlätta råvaruutvinning och transport av utvunna fyndigheter. Det bör tilläggas att 

då det generellt upplevs – också av länderna själva - att infrastrukturella problem såsom 

av konsekvens av underskott av elektricitet, bristande kapacitet vad gäller hamn- och 

transportfaciliteter samt vägar och järnväger hindrar ländernas ekonomiska 

utvecklingsmöjligheter, välstånd och tillväxt. Och i sin tur – och för oss i denna analys 

mest påtagligt - Kinas möjligheter att dra fördel av den enorma potentialen för 

storskalig energi- och råvaruutvinning (Davies 2008:134-7; Ling 2010:7-13).    

 

Infrastrukturella projekt: Främjandet av ökade ekonomiska aktiviteter      

kinesisk strategi för utveckling? (Indikatorer 1.3, 1.7 - 1.8)  

Martyn Davies (2008) framhåller i artikeln China’s Development Model Comes to 

Africa att Kina pådriver en utveckling däri man inkorporerar lärdomar från den 

utveckling man själv upplevt sedan 1970-talets ekonomiska reformer. Dessa lärdomar 

rör i synnerhet skapandet av de frihandelszoner (FTZ:s) som antas ha varit bidragande 

till landets ekonomiska och industriella utveckling.  

Exempelvis driver man på etablerandet av flera frihandelscentra (till kostnader om 10-

tals miljarder US-Dollar) – längs kopparbältet för råvaruproduktion/raffinering, 

handelshubb i Mauritius och utskeppningshamn i Dar es Salaam, Tanzania (vart 

förövrigt den Zambia-Tanzaniska järnvägen från Kopparbältet i Zambia, som byggdes 

under 70-80 talet av Kina, mynnar ut och som nu restaureras, av Kina)(Davies 

2008:135-7). I Nigeria förvärvade det statliga oljebolaget nyligen ett oljefält för  

$2,2 Miljarder och satsar nu ytterligare ca $2 Miljarder i infrastruktur.  

Mellan dessa strategiskt placerade centra så har man intentioner att skapa flera intra-

kontinentala infrastrukturkorridorer (Davies 2008:135-7). 

 

Vidare analys  

Genom att bedriva ett samarbete av denna karaktär så kan antas att Kina som aktör – 

och de olika kinesiska intressenterna – har möjligheter att dra större fördelar av 

samarbetena än de afrikanska staterna. Ett flertal afrikanska stater har misslyckats att 
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reglera det Sino-Afrikanska utbytet till sin fördel, och om detta inte åtgärdas kan Afrika 

komma att styras av Kinas ekonomisk-politiska agenda (ibid).   

 

4.2 Analys: Marxism samt Beroendeteori (Indikatorer 2.1 – 2.8) 
 
4.2.1 Orsaker: Marxism och Beroendeteori 
I: Första ingångsvinkeln – en doktrin om kollektivism och utvecklingsidentitet 

Ofta brukar ett antal antaganden omnämnas som vägledande för samarbetena – och 

ligga till grund för Kinas officiella förehavanden samt varför det är fruktbart att inleda 

partnerskap med Kina (från de tre doktrinerna i BAKGRUND). 

Kina önskar anknyta till gemensamma erfarenheter och en kollektiv identitet i och med 

detta och därigenom det Syd-Syd samarbetet som skapas, vilket bereder bättre grund att 

åstadkomma ett lyckat samarbete (Win-Win) för bådar parter. Kina tar hänsyn (icke-

inblandning) till lokala politiska skeenden då man ser partners som jämlika ur ett 

kollektivt perspektiv. Samt att Kina motsätter sig det internationella systemets stämplar 

om givare/mottagare och hur konstruktionen av detta missgynnat de svagare parterna 

(Mawdsley 2011:263). 

På detta sätt anknyter den kinesiska statsapparaten i kollektivistisk och solidarisk anda 

till den problematik som ofta möts av länder i utvecklingskontexten.  

 

II: Andra ingångsvinkeln: ekonomiska och politiska eliters intressen styr 

(indikator 2.1) 

Detta är enligt Emma Mawdsley ofta ett antagande från marxistiskt håll vad gäller 

traditionell nord-syd biståndsverksamhet; där aktörer strävar efter att säkra den 

pågående, ojämlika, ackumulationen av kapital (Mawdsley 2011:258). Trots att detta är 

synen på det ”traditionella biståndet” så finns det skäl att förutsätta att det tillsynes 

kommersiella syd-syd utvecklingssamarbetet som har observerats inte bör behandlas 

radikalt annorlunda. Detta då dessa kommersiella band också ger uttryck för den skeva 

struktur som här kommer att redogöras för. Den första ingångsvinklen kommer att 

inkorporeras (som en del av verktygslådan) som den officiella doktrin den faktiskt är.  

 

Den Kinesiska eliten.   

II. Den politiska eliten  

Den kinesiska politiska eliten (den politiska och ekonomiska tenderar att ofta 

sammanfalla, men här görs det en viss uppdelning) vill först och främst driva på Kinas 
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egna ekonomiska utveckling (exempelvis säkrandet av råvaror för industrin och 

energivaror för ekonomin). Detta för att de självfallet har intresse av att bibehålla den 

makt och politiska - och därav ofta - ekonomiska fäste som eliten lagt under sig i den 

kinesiska statsapparaten. Det ligger också mycket i att eliten vill stärka sitt fäste även 

internationellt genom inledandet av bilaterala samarbeten. (se Mawdsley 2011; Naidu 

2007; Mohan & Power 2008).  

Det bör tilläggas att för den politiska eliten finns det två motsägelsefulla aspekter: å ena 

sidan strävar man efter att engagera sig ytterligare med mer medel på den Afrikanska 

kontinenten – för att skapa fler ekonomiska och politiska möjligheter, men å andra sidan 

måste de hålla ihop det rent politiskt på hemmaplan där den sociala stabiliteten blir 

alltmer skakig, då stora delar av populationen inte kan dra vinster ur den enorma 

ekonomiska tillväxt Kina på senare år upplevt (se exempelvis Naidu 2007:43-4). Det 

senare kan antas vara ett delmotiv för att maximera vinningen av investeringarna i 

Afrika inför den ovissa framtiden.   

 

II. Den ekonomiska eliten  

Den kinesiska ekonomiska eliten (sammanfallande samma) vill exportera industriell 

tillverkning och nå potentiella och växande marknader, för att i sin tur spä på den 

ekonomiska tillväxten. Genom att det initieras bilaterala samarbeten ökar möjligheterna 

för kinesiska aktörer att inta betydande ekonomiska roller lokalt där de kan vara med 

och forma villkoren för de samarbeten som bedrivs – bilaterala eller ekonomiska - 

effektivt.   

Genom att söka ackumulationen av kapital och säkrandet av resurser så finns det vissa 

likheter med Ekonomisk Nationalism, vad gäller att dra fördelar på andras bekostnad.  

 

Den afrikanska eliten  

Den politiska eliten, mot bakgrund av antagandena, välkomnar bilaterala samarbeten 

och därigenom investeringar, i den utsträckning de känner att de kan dra fördel av dessa.  

En orsak till att de lokala eliterna tillsynes mer lättvilligt har accepterat ett ”bistånd” 

utan politiska men med ekonomiska konditionaliteter, är att de ser möjligheterna att 

behålla sina politiska positioner under samma förutsättningar som tidigare. Men också 

att de faktiskt kan gynna landets ekonomiska utveckling – och därigenom främst de som 

redan innehar en maktbas och tillgång till kapitalgenererande resurser ( se Naidu 2007).   

Det är alltså främst eliten som gynnas (HIlsum, 2008:140). 
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Det skapas således ett ojämlikt förhållande mellan å ena sidan den kinesiska och 

afrikanska eliten men också ökande risker för en förstärkning av skevheten mellan 

lokala afrikanska eliter gentemot övrig befolkning (Alden 2007:60-67; Mohan & Power 

2008:36).  

Det bör rimligen tilläggas att ett skäl för att kinas ”mjuka diplomati” får sådan stor 

effekt i det afrikanska landskapet är att det ibland anses förstärka det gamla hierarkiska 

leden i statsapparaterna (Naidu 2007:44). Det ligger dock en ganska illavarslande 

problematik i det kinesiska förhållningssättet till afrikanska regeringar; man behandlar 

ofta stater som homogena, förutsätter att den styrande eliten har legitimitet, samt att 

man inte känner sig vid kraften hos icke-statliga aktörer inom dessa statsbildningar 

(ibid). 

 

4.2.2 Form och Konsekvenser: Marxism och Beroendetori   
 

Kina välkomnas – ensidiga fördelar inom samt mellan stater/strukturer  

(Indikator 2.5) 

Kinas ökade intresse för den afrikanska kontinenten har ofta välkomnats av nationella 

regeringar. Detta inte minst mot bakgrund av den historiskta paternalism som Väst 

anses ha utövat. Att västerländska biståndsaktörer tilldelat biståndsmedel med ena 

handen och med den andra dragit fördelar av orättvisa handelspraktiker och 

lånestrukturer, är enligt Cheru (2010) de faktorer som bidragit till den optimism som 

mött kineserna i och med de initierade partnerskapen. Skepsisen börjar dock tryta i 

kanterna, även för delar av den politiska och ekonomiska eliten medan social oro blir 

allt vanligare i kontakterna mellan nationella/lokala och kinesiska intressenter (Melber 

& Soiri 2013). 

De initiala kinesiska instrument/medel som tidigare redogjordes för; av sorterna 

materiella bidrag och räntefri samt villkorlig långivning, är ett effektivt sätt för Kina att 

kontrollera hur utvecklingen ter sig i det aktuella samarbetslandet och ha ett finger med 

i spelet hur planer för utvecklingen formas. Det som här kraftigt underminerar 

potentialen till en god utveckling för flera av de aktuella länderna på kontinenten är det 

faktum att följden av de ekonomiska konditionaliteter som ställs vid ”partnerskapen” är 

att kinesiska aktörer ofta premieras vid upphandlingar och allehanda kontrakteranden 

vid olika projekt (projekt däri Kina bistår). Detta, om än av många anledningar, skapar 

en förskjutande struktur av den afrikanska arbetskraften som många gånger ersätts av 

låg utbildad och lågavlönad kinesisk arbetskraft (Alden 2007:81-84). Detta möjliggör 
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intåg med stort ”I” att bygga infrastruktur nödvändig för resursutvinning – och i sin tur 

få igen detta genom att få utvinna resurserna.  

 

Arbetsmarknaden och arbetslivssituationen (Indikatorer 2.2-2.4) 

Kritiska röster från det civila samhället och fackförbund påtalar att den kinesiska 

approachen är ohållbar då man importerar en stor mängd kinesiska arbetskraft, och att 

denna arbetskraft ofta är den största andelen vid kinesiska företag och projekt. Något 

som vidare anses begränsa potentialen av de kinesiska investeringarna är att kinesiska 

aktörer ofta erbjuder avsevärt sämre löneförhållanden (lönedumpningar) som inte bara 

anses bidra till utkonkurrens av lokal industriell produktion och distribution – utan 

också som alvarligt hot mot försörjningsmöjligheter, begränsningar gällande facklig 

medverkan samt kraftigt undermålliga arbetslivsförhållanden, i synnerhet inom gruv- 

och byggsektorn (Alden 2007:81-84; Igkobar 2013; Melber & Soiri 2013).  

 

Handel som kan missgynna – hotar befolkningars försörjning              

(Indikatorer 2.3, 2.8) 

Att handelsmönstren mellan Kina och Afrika kan ses som av karaktären 

neokolonialistiska (ibid:87). Dock bör här påpekas att detta endast en aning är 

överdrivet då man lättat på tullrestriktionerna för afrikanska handelsvaror på senare år 

(se Broadman 2006). Ett större inflöde av kinesiskt-producerade varor möts både med 

munterhet – då de oftare är billigare än motsvarande europeiska och amerikanske, men 

också med skepsis då marknader svämmar över av ofta varor av avsevärt lägre standard 

(Igkobor 2013). Men den ökande handelns alltmer påtagliga skadliga konkurrens har 

också fört med sig enorma hot mot lokala producenter, inte minst inom textilindustrin 

där otaliga prisdumpningar lett till massarbetslöshet. Exempelvis så har 250 000 

arbetslösa blivit följden av nedläggningen av 60 % av de nigerianska textilindustrierna 

som en konsekvens av en ökad kinesisk import (Alden 2007: 47-50) 

 

Nya och förstärka strukturella hinder för utveckling (Indikatorer 2.2, 2.4, 2.6) 

Den kinesiska statsapparaten har faciliterat inträden inom lokala marknadsstrukturer 

som anses ha haft relativt låga strukturella hinder och där dessa möjligheter att dra stora 

fördelar för kinesiska ekonomiska aktörer har varit påtagliga. Att träda in för att ta 

marknadsandelar och sedan satsa på att växa har varit en tendens (Davies 2008:134). 

2010 var ca 2200 kinesiska företag verksamma på kontinenten (Melber & Soiri 2013), 

och det är rimligt att fler kommer. 
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Genom att ämna upprätta frihandelszoner på strategiska platser – poängterat på basis av 

de lärdomar man dragit från den kinesiska utvecklingen (se Davies 2008: 135-7, samt 

tidigare), så ämnar man likväl upprätta strukturer bortom de nationella arenorna och 

frångå den kommersiella lagstiftning som däri faktiskt finns, och som framöver kan 

komma att stärkas. Spelrummet för kapitalisterna blir således enormt och risken för att 

utarma lokala ekonomier - och i sin tur förvärra de ogynnsamma strukturerna inom 

samhällen beroende av industriell produktion blir högre om produktion flyttas till dessa 

zoner. Detta kan leda till ett förvärrande för arbetarnas produktion; inte bara de 

afrikanska men också de kinesiska.  

 

Frånvaron av politiska konditionaliter och stöd till lokala regimer – dimensionen 

av Kinesiska samarbetspartners (Indikatorer 2.1, 2.6) 

De samarbeten som initieras är på, snarare regel än undantag, bilateral basis (se 

exempelvis Naidu 2007). Chris Alden (2007) kategoriserar de afrikanska staterna i tre 

grupper: Paria regimer, Illiberala regimer och svaga demokratier samt demokratier med 

diversifierade ekonomier. I och med den kinesiska icke-inblandningspolicyn mot 

eventuella samarbetspartners så öppnar det dörrar till samarbeten även med mindre 

stabila – och till och med tveksamma – regimbildningar. På detta plan skiljer sig den 

kinesiska politiken markant från den traditionellt västliga då denna hittills har tenderat 

att inrikta sig på stater man haft samröre med under kolonialtiden och eller som inte i 

samma utsträckning anses vara diktatoriska regimbildningar (Alden 2007:60-67).  

Dessa regimer – från högst elitistiska och råvarutäta till mindre elitistiska, råvarutäta 

regimer med låga strukturella hinder, till mer demokratiska med högre men fortfarande 

svaga institutioner och regelverk, erbjuder Kina möjligheter att öppna dörren för sig till 

den traditionellt västdominerade utvinningsindustrin.   

(Alden 60-70).
4
  I de mer elitisk-auktoritära regimerna är det eliten som också äger 

tillgång till dess resurser, och ser samarbeten med Kina också ur en strategisk synvinkel.    

En elliberal regim är exempelvis Nigeria som har både naturresurserna och 

marknadspotentialen, och som har politiska ambitioner inom AU, FN och NEPAD, 

vilken blir en strategisk partner för Kina också i dess internationalpolitiska strävanden 

(ibid:68-70).  

Oavsett så utmärks det ökande kinesiska engagemanget av tendensen att det primärt är 

den ekonomiska och politiska eliten som gynnas (HIlsum, 2008:140).  Genom att 

                                                 
4
 Zimbabwe och Sudan ses som exempel på Paria regimer. 1996-2007 hade Kina satsat $15 Miljarder 

inom oljesektorn i Sudan. Detta bör ses i relation till fördrivningen av lokalbefolkningen och konflikten i 

Darfur under denna period. 
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bedriva en icke-inblandningspolicy och inte ställa politiska konditionaliteter vid 

samarbeten - men mer specifikt att hålla tyst vid lokala konflikter - så tar man också, 

enligt HIlsum (2008:138-9) ett tydligt ställningstagande. Ställningstaganden som oftast 

grundas på mycket oklara antaganden.    

Att mindre krav, politiska konditionaliteter, ställs vid utvecklingssamarbeten vad gäller 

pålitlighet, ansvarstagande och transparens inom statsmakten, fruktas bevara vissa 

styrande gruppers övertag – att förtrycket kvarstår, i synnerhet i Paria regimer och 

därmed genom samarbetena Kina-Zimbabwe respektive Kina-Sudan.  Således 

framkommer oroliga röster för att frånvaron av konditionaliteter leder till implikationer 

vad gäller avancerandet av MR- och Demokratifrågor för afrikanska regeringarna 

(Alden 2007:89; Obiorah 2007:47-50). Vidare fruktas detta av det civila samhället – 

tillsammans med svaga administrativa system – att enligt Rocha (2007) leda till: 

 

The emergence of china has raised fears that its non-adherence to the West’s 

approach of imposing aid conditionalities has the potential of nullify all the progress 

made in fighting corruption and improving governance in Africa - implying that the 

problem of corruption in Africa is solely an African problem. (Rocha 2007:29). 

 

Alltså påvisas kritiken av att frånvaron av relevanta krav för en positiv utveckling med 

större sannolikhet bevarar status quo för undertryckta grupper, samt underlättar för 

utländska aktörer att dra fördel av svag lagstiftning, möjligheterna att dumpa löner och 

marknadspriser, samt underminera kampen mot korruption (Brookes 2007:3-4; Rocha 

2007:29-30). 

 

Konsekvenserna för industriell produktion i SSA (Afrika söder om Sahara) 

(Indiaktor 2.3) 

Enligt Power (2008) så hotas den industriella tillväxtpotentialen i Afrika söder om 

Sahara just på grund av att den potential vad gäller produktion för hemmamarknaden 

ligger i arbetsintensiv och lågteknologisk produktion – vilket är just den nisch som 

kinesiska varuexportörer också har. Handeln med och utländska investeringar gjorda av, 

kinesiska ekonomiska aktörer ställer också ett hot mot den lokala exportorienterade 

tillverkningsindustriella produktionen som på senare år minskat till EU och USA. Då 

denna export – som består av textilvaror, möbler och skor är ungefär hälften av 

regionens exportindustri finns det skäl att också på lång sikt vara skeptiskt mot kinas 

globala frammarsch (Power 2008:20). Även om de kinesiska investeringarna inom 

infrastruktur och industri kan stärka lokal produktion och export har man observerat 
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förvånansvärt få ’backward linkages’ tillbaka till den lokala industrin att dra fördelar av 

dessa investeringar (ibid).   

Att snabbt träda in i redan existerande strukturer med strävan att tillskansa sig 

marknadsandelar (som kan leda till monopoliseringar) kan bland annat innebära att 

metoder som prisdumpningar (och vid industriell produktion ofta lönedumpningar för 

att hålla kostnaderna avsevärt lägre än andra) och att man ”kränger” ett oerhört varierat 

utbud av varor för att konkurrera ut redan etablerade affärsinträttningar (se Alden 2007). 

 

Förekomsten av beroendestrukturer – sårbarheten ökar i takt med ett ökande 

beroende på utländsk aktörer (indikatorer 2.5, 2.7 - 2.8) 

När samröret inom de Sino-afrikanska samarbetena ökar uppstår också ett markant 

beroendeförhållande Att kapital flödar in i lokala ekonomier på olika nivåer och med 

olika syften så förstärks de ojämna strukturerna – snarare än att motverka dessa (se 

Mohan & Power 2008). Det ligger en enorm sårbarhet i att afrikanska ekonomier blir 

nästintill helt beroende av att utländska aktörer drar fördelar av naturresurser och 

råvaror och att lokal tillverkning och distribution av arbetsintensiva produkter slås ut - 

vilket får till följd att ett beroende av importerade varor uppstår.   

På detta sätt blir man både beroende av Kina för att någon kan exploatera ens resurser. 

Och Kina som producent och distributör skapar ett starkt beroende till den kinesiska 

ekonomin och dess utveckling. Genom detta beroende av utländsk ekonomisk makt, så 

ökar sårbarheten men också hindren för att utvecklas självständigt.  Skadliga strukturer 

skapas inte bara mellan länder men också inom länder där det endast är de mäktiga 

parterna som drar fördelarna av samarbetena – oavsett officiella doktriner.  

 

Med ekonomin inför ögonen – samarbetenas framtid? 

Om den sociala instabiliteten innebär att Kina officiellt måste skära ner på 

partnerskapen – som de afrikanska ekonomierna alltmer blivit beroende av dem orsakar 

som redogjorts för – kan detta resultera i förödande effekter när väl ekonomierna inte i 

samma utsträckning stöttas av den kinesiska statsapparaten – varken bilateralt eller till 

och av kinesiska företag.  När politiska konditionaliteter utelämnas så tar de 

ekonomiska en allt större plats (Ling 2010:7) och den kommersiella karaktären gör sig 

påmind (Mawdsley 2011:260-4). Frågan är om avsaknaden av politiska 

konditionaliteter innebär att endast ekonomisk ackumulation står inför ögonen – betyder 

detta att de faktiskt inte bryr sig om den kollektiva solidariteten eller jämlikheten, så 

länge eliterna i Kina och Afrika kan dra fördel av allehanda samarbeten? 
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5 Resultat och Slutsatsdiskussion  
 

Utifrån premisserna som respektive teoretiskt ställningstagande, som redogjorts för, kan 

följande slutsatser dras om det kinesiska engagemanget; dess orsaker, form och 

konsekvenser. Slutsatserna redogörs för tematiskt utifrån detta.  

 

5.1 Orsaker till engagemanget/verksamheten   
 

Ekonomisk nationalism  

• Att Kina bedriver en resurs- och marknadsorienterad approach, vilken är en avvikelse 

från äldre tiders ideologibaserade: Förhållningssättet springer ur strävan att säkra 

stabiliteten i Kina vad gäller den ekonomiska tillväxten, ekonomin samt den sociala 

stabiliteten.  

• För det andra ser Kina ökade ekonomiska möjligheter till följd av växande och 

potentiella ”nya” marknader. Det råder en divergens mellan å ena sidan initierade 

partnerskapssamarbeten och investeringar inom infrastruktur, resursutvinning samt 

inträden av kinesiska aktörer inom lokala marknadsstrukturer. 

• För det tredje vill den kinesiska staten legitimera sitt styre internationellt. Genom att 

inleda samarbeten så ökar chanserna att få stöd för sina positioner inom internationella 

sammanhang.  

 

Marxisme och Beroendeteori 

• Orsakerna är primärt knutna till politiska och ekonomiska intressen, varav officiella 

doktriner om solidaritet och jämlikhet kan betraktas som just officiella, men bör inte 

glömmas.   

• De kommersiella banden i det ”nya biståndet” ger uttryck för skeva strukturer och är, 

likt kritiken av det ”traditionella biståndet”, ett sätt för aktörer att fortskrida en ökande 

ackumulation av kapital på andras bekostnad. Detta överskuggar den officiella doktrin i 

kollektivistisk anda om utvecklingsidentitet som den kinesiska statsapparaten önskar 

anknyta till.  

• Den kinesiska eliten vill, teoretiskt, säkra sina maktpositioner inom den kinesiska 

statsapparaten genom att arbeta för den ekonomiska och politiska utvecklingens 

fortskridande.  
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• Genom samarbeten ökar den ekonomiska elitens möjligheter att inta betydande 

marknadsroller och forma marknadsstrukturer till dess fördel på den afrikanska 

kontinenten.  

• Den afrikanska eliten välkomnar partnerskapssamarbetena med Kina i den 

utsträckning de kan dra fördelar. Frånvaron av kinesiskt ställda politiska 

konditionaliteter hotar inte interna maktbalanser. Inte sagt att dessa också kan på 

politiska effekter.  

 

5.2 Formen för engagemanget/verksamheten   

 

Ekonomisk nationalism  

Formen och konsekvenserna för/av samarbetena blir ofta densamma men ett försök till 

uppdelning görs nedan:  

 

• ”Utvecklingssamarbeten genom Partnerskap” har initialt en bilateral karaktär som 

tycks syfta till och facilitera vidare kinesisk närvaro.  

• De kinesiska instrumenten vid de initiala samarbetena tar ofta villkorande former. 

Exempelvis så förbytts en närvaro av politiska konditionaliteter och politisk inblandning 

mot uppställda ekonomiska konditionaliteter.  

• ”Partnerskapen”, som vidare ofta är villkorade, riktar sig främst mot utbyggnaden av 

ekonomisk infrastruktur. Detta är främst inom energi- och gruvsektorn, samt transporten 

för utnyttjande av dessa. Detta genomförs primärt på projektbasis.  

 

De kinesiska samarbetena faciliterar och reproducerar som en del av dess 

struktur:  

• Marknadsinträden av kinesiska aktörer 

• Den Sino-Afrikanska handeln har ökat dramatiskt (resurser mot tillverkningsvaror). 

Detta springer delvis ur ett tilltagande nät av partnerskap.  

• Att fler kinesiska intressenter inträdit inom afrikanska marknadsstrukturer – vilket har 

lett till investeringar genom samt utanför existerande samarbeten inom framförallt 

Ekonomisk infrastruktur, energi- samt gruvsektorn.  
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Marxism och Beroendeteori 

• Likt traditionellt bistånd – sett ur marxistisk/kritisk IPE, så ger en aktör (Kina) med 

ena handen och tar köttet av frukten med den andra. Sett till den alltmer kommersiella 

gestaltningen av Syd-Syd samarbeten så är detta än mer påtagligt idag än tidigare.  

• Formen för Utvecklingspartnerskapen reproducerar i sig självt skeva strukturer. Detta 

då Kina är den aktör som kan vinna mest på samarbetena.  

• Skeva strukturer bibehålls och förstärks inom samt mellan de aktuella staterna.  

• Utan politiska konditionaliteter och med icke-inblandningspolicys, tar samarbetena 

formen av involvering även med tveksamma regimbildningar, där resurstätheten ofta är 

hög.  

• De initiala samarbetena har ofta en elit-till-elit natur.  

 

5.3 Konsekvenser av engagemanget/verksamheten   
 

Ekonomisk Nationalism 

• Kina siktar på att säkra tillgången till naturresurser genom upprättandet av alternativa 

marknadsstrukturer. Detta görs genom vertikal integration – att man köper upp hela 

produktionskedjan (från källan till transporten).  

• Samarbetena har lett till att en uppsjö av kinesiska marknadsaktörer äntrat afrikanska 

ekonomier – större företag och sedermera mindre aktörer.  

• Samarbetena tar snarare formen av kommersiell karaktär då investeringar görs inom 

(delegerat genom partnerskapen) samt utom partnerskapsstrukturer. Detta till följd av 

ekonomiska konditionaliteter. Möjligheterna för lokala aktörer att konkurrera om 

kontrakteranden vid projekt minskar.  

 

Marxism och beroendeteori 

• Den industriella tillväxtpotentialen tycks undermineras till följd av en den ökande 

kinesiska konkurrens som lokala näringsindikare möter. Upprättandet av alternativa 

strukturer (frihandelszoner) bortom nationell lagstiftning underminerar 

utvecklingspotentialen för respektive land.  

• Mot bakgrund av de nya arbetsmarknadssituationerna som kommer av en större 

kinesisk konkurrens vad gäller produktion och arbetskraft, så ställs direkta hot mot 

befolkningars försörjningsmöjligheter.  

Lönedumpningar (till följd av inträdet av större kinesiska producenter) mot arbetande,  
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och prisdumpningar (till följd av att tillskansa sig marknadsandelar) mot lokala 

producenter.  

• Genom samarbeten med tveksamma regimer för deras resurser, är något som 

bibehåller och förstärker förtryckande strukturer, och leder till fortsatt förtryck av 

länders invånare (ofta på elitistiska grunder).  

• Det skapas ett tydligt beroendeförhållande mellan Afrikanska samhällen/ekonomier 

och Kina Beroende av (framförallt) Kina för att de skall exploatera mindre utvecklade 

ekonomiers resurser (som förhoppningsvis också skall leda till fördelar för ekonomierna 

i fråga). Lokala marknader blir beroende av kinesisk import då lokala producenter 

utkonkurrerats.  

• Frånvaron av politiska konditionaliteter kan antyda att kapitalistisk ackumulation 

gäller före de officiella doktrinerna om solidaritet och jämlikhet! Det är orimligt att 

Kinas ökande närvaro inte har politiska konsekvenser inom lokala politiska arenor.  

 

Slutsatsdiskussion – bistånd eller ekonomiskt samarbete? 

Den Ekonomiska Nationalismen fokuserar snarare på ”partnerskapsamarbetet” som ett 

kinesiskt medel för sin ekonomiska politik och det marxistisk- och beroendeteorin på 

hur formen och konsekvenserna av denna verksamhet strukturellt påverkar framförallt 

de afrikanska ekonomierna som Kina (staten/eliten) har intresse av. Frånsett detta 

faktum så är likheten som tydligast mellan förklaringarna vad gäller en struktur som 

kommer med de bilaterala samarbetena – någon kommer alltid att dra mindre fördelar i 

samarbeten, ofta den som har en sämre förhandlingsposition. Att så är fallet kommer 

inte hindra samarbeten, men bidrar till dess konsekvenser. Med detta intet sagt att den 

kinesiska verksamheten inte också tillför många nödvändiga investeringar i framförallt 

infrastruktur, som på sikt hoppas vara till gagn för ländernas utveckling. 

 

Men misslyckandena för staterna att reglera samarbetena till dess befolkningars fördel 

har avsevärd effekt. Manöverutrymmet för regeringar/eliter ökar politiskt/ekonomiskt 

men minskar för arbetare och småföretagare. Frågan är nu om resurser och tillgångar 

faktiskt byts mot en god utvecklingspotential, eller om de involverade intressenterna i 

de ekonomiska samarbetena (och intressenter därav) faktiskt kan åstadkomma en god 

kollektiv utveckling, som också kan sprida sig till de strukturellt missgynnade.  
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Slutsatsen blir att det kinesiska engagemanget på den afrikanska kontinenten, så som 

den ser ut idag, är av naturen ekonomisk, och bör inte betraktas på direkt basis som 

”bistånd”. 

Man kan självfallet vara kritisk mot det kinesiska engagemanget, dess orsaker, former, 

och konsekvenser, men man kan inte vara kritiskt genom att behandla det som en 

bedriven biståndsverksamhet.  
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