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Abstract 

The outset of this study is to contribute to the literature concerning China’s increasing 

economic interest to engage in the African context, its economies and resource 

abundandce. The overarching research problem is that the approaches held by the 

respective African state entities may facilitate increasing development gains for the 

recipient state of this economic interest in principle. To adress this research problem the 

study is undertaken by conducting a comparative case study where three cases/states, 

with presumably diverging economic and political status, are likely to effect their 

overall state approaches differently. 

Research questions, which are addressed by the creation of an idealtype analytic matrix, 

concern whether the states of South Africa, Zambia and Zimbabwe take on a more 

‘permissive’ or ‘restrictive’ approach towards China’s economic interst and whether the 

approaches can be looked upon on both aggratege and case/area-specific levels.  

The main findings are that a clear tendency of the ‘permissive approach’ may be noted 

on a aggregate level for all cases. Further, the cases’ economic and poltical status does 

not necessarily effect this aggregate tendency but but rather the dynamics in case-

specific areas deemed relevant in this analysis. The desire to grasp the interest seems 

greater than internal dynamics.   
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1 Inledning 

Statens roll, utveckling och governance  

Utveckingsstaten och dess roll har obestridligen varit ett av de mest centrala fokusobjekten i studiet 

av politisk, ekonomisk samt social utveckling i modern tid. Oavsett perspektiv kring nivån av statlig 

inbladning och institutionell förändring, har staten som aktör kvar sin centrala roll i studiet av 

utvecklingsfrågor, internationella relationer och internationell politisk ekonomi (O’Brien & 

Williams, 2010:11-13, 526). Inte minst har frågor kring hur utvecklingsstater bör förvalta sina 

resurser, reglera exploateringen av dessa samt betydelsen och innebörden av utländska investeringar 

ständigt varit aktuella för att definiera utvecklingsvägen framåt. Avtrycken från de internationella 

finansiella institutionernas (IFIs) ekonomiska strukturanpassningsprogram (SAPs) som initierades 

som svar på de utvecklingsproblem som flera utvecklingsländer erfor, har onekligen satt spår i 

debatten; vad är utveckling, och hur kan den uppnås. Samspelet mellan statens, marknadens och den 

”sociala dimensionens” roll har bidragit till att forma uppfattningar kring staters förhållningssätt och 

staten som en aktör för utveckling genom tillvaratagande av sina resurser. Utveckling kan innebära 

att synsätt på aktörers roller och förhållningssätt omskapas och förändras då staters och andra 

aktörers agendor förändras med tiden och nya arenor för politik och ekonomi uppdagas. Nya 

problemområden och företeelser skapar förutsättningar för studiet av en värld i förändring.   

En betydande roll för Kina i den afrikanska kontexten  

Kina har under de senaste decennierna gjort ett allt större avtryck i världsekonomin och på den 

internationella politiska arenan. Landet har enbart under det senaste decenniet vuxit till att bli en av 

den afrikanska kontinentens mest betydande samarbetspartners också ekonomiskt. Vissa hävdar att 

det tilltagande samarbetet mellan Kina och Afrika (främst Söder om Sahara) inte är helt oväntat då 

en parallell god tillväxttakt under perioden upplevts som vida överstiger de mer ’avancerade 

ekonomiernas’ (Drummond & Liu, 2013:3-4).  Samarbetet, som enligt vissa växt explosionsartat 

bör enligt andra ses i ljuset av att utländska aktörer från väst varit dominerat i regionen historiskt. 

Kinas ökande intresse reflekteras främst genom ett tydligt utbytarförhållande där Kinas behov av 

råvaror ökar och Afrika har ett råvaruöverskott, en trend som verkar bestå baserat på genomgången 

empiri. Ökningen i antalet och omfattningen av samarbeten är som mest påtaglig sedan initierandet 

av högnivåforumet Forum for China Africa Cooperation (FOCAC) 2000 i linje med den kinesiska 

strategin för samarbetet med Afrika. Explicita uttalanden om partnerskap, handel och ömsesidig 

nytta ses som kärnan i de Sino-Afrikanska relationerna (Kopiński & Polus, 2011:189). Dessa 

utmärks av i synnerhet tre kännetecken; ”Utvecklingssamarbeten genom partnerskap”, handel och 

investeringar - områden som ständigt interagerar (Lagerkvist, 2012). Just handelssiffrorna talar sitt 



  
 

- 4 - 

klara språk; sedan 2013 har handelsflödet i Afrika totalt ökat med ca 20 % årligen (30 % i SSA) och 

redan 2009 blev Kina kontinentens största handelspartner med en omfattning 2012 om ca 200 

miljarder dollar (Drummond & Liu, 2014:4; White Paper, 2013:3). Sett över den afrikanska 

kontinenten finns det ett visst import-export överskott om (86/114 miljarder USD 2012) medan ett 

visst handelsunderskott kan iakttas i Afrika söder om Sahara (ibid). Den kinesiska oljeimporten 

kännetecknar utbytet och täcker drygt 30 % av Kinas totala oljeimport. De största mellanstatliga 

samarbetena, med oftast naturresursrika stater, har ofta tagit form av långivning med kopplingar till 

energisektorprojekt eller ekonomisk infrastruktur som tenderar att främja utveckling av 

naturresurssektorerna (se exempelvis Kaplinsky et al., 2007). Enligt Lagerkvist (2012) överträffade 

Kina världsbanken som internationell långivare till utvecklingsländer i sin helhet under 2008-2012 

med en långivning om totalt 110 miljarder USD. Långivningen har vidare ofta kopplingar till 

genomförandet av större investeringar som inbegriper kontrakterandet av kinesiska aktörer. 

Sammantaget uppvisar Kina med hjälp av en allt starkare privat sektor ett hett intresse för 

engagemang i den afrikanska kontexten.     

1.1 Att bemöta Kinas ekonomiska intresse  

Kinas ökande samarbete med afrikanska stater och närvaro i den afrikanska kontexten har varit ett 

ofta kontroversiellt ämne (Kaplinsky et al., 2007; Young, 2007; Zafar, 2007). Ofta så diskuteras 

motiv och incitament samt vilka effekter Kinas ökande intresse har, och vilka konsekvenser 

”samarbeten genom partnerskap” mellan den kinesiska staten och afrikanska stater får för den 

sociala, ekonomiska och politiska utvecklingen, lokala strukturer och ländernas 

naturresurshantering (se Kaplinsky et al., 2007). Det kinesiska intresset (främst statliga) tar ofta 

form av en expansiv politik för att gynna politisk, social och ekonomisk stabilitet på hemmaplan. 

Den tydligt tilltagande resurs- och marknadsorienterad ansatsen är en avvikelse från den tidigare så 

ideologibaserade (Juhlin Lagrelius, 2013:26).  

Forskningsproblemet som ligger till grund för denna uppsats tar avstamp från ovan ansatser att ett 

ökat kinesiskt ekonomiskt intresse, i synnerhet för råvaruimport och varuexport, får effekter på den 

lokala utvecklingen i flertalet av Afrikas länder. Det är således upp till de afrikanska staterna att 

förhålla sig till det kinesiska intresset, göra strategiska vägval också vad gäller dess resurshantering, 

om målet är att förflyttas upp längs den utvecklingsekonomiska trappan. Naturresurshanteringen 

hos de naturresursrika staterna i synnerhet och förvaltningen av den ekonomiska 

marknadspotentialen blir här viktiga dimensioner i det ökande samröret med Kina och kinesiska 

aktörer. Mot bakgrund av det ökande och betydande ekonomiska intresset, i synnerhet för 

naturresurser, är det också mycket lämpligt att ställa frågor kring hur mottagarstaterna för detta 

intresse förhåller sig till detta intresse de facto. Analyser av tilltagande kinesiska influenser, dess 
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instrument och mekanismer för att uppfylla sina mål talar endast om den ena delen av ekvationen – 

men inte om mottagarstaternas förhållningssätt. Särskilt staters naturresursinnehav kan bringa 

positiva och negativa effekter, speciellt om andra hyser intresse för desamma, och kan skapa enorm 

potential för genererande av statliga inkomster att förvalta landets utveckling.  

Sammantaget får de afrikanska utvecklingsstaternas förhållningssätt gentemot det kinesiska 

ekonomiska intresset – hur det bemöts – både kort och långsiktiga utvecklingseffekter som kan 

optimeras genom god förvaltning och tillvaratagande av det kinesiska intresset.  

Det grundläggande problem som uppsatsen sammantaget vill bidra till är således hur Afrikanska 

stater/regimer bemöter det kinesiska intresset för dessa staters ekonomier och resurser i syftet att 

främja dess ekonomiska och sociala utveckling?  

1.1 Uppsatsens syfte 

Syftet med denna undersökning är att åskådliggöra hur de tre staterna/fallen Sydafrika, Zambia och 

Zimbabwe hanterar/bemöter det ekonomiska intresset från Kina, med tungvikt gentemot 

investeringar och Kina som aktör. En analysmodell ger förutsättningar att åskådliggöra huruvida 

fallen är av mer tillåtande/restriktiv karaktär. Fallen antas representera tre ekonomiska 

regimkategorier varvid en förväntning är att bemötandet skiftar. Gemensamt för fallen är att Kina 

påvisat ett tydligt marknads- eller naturresursintresse för desamma och genom detta urval och 

analysmodellering kan de ofta monotona antagandena som tycks råda i debatten frångås. 

Avslutningsvis ämnar uppsatsen frångå de mest förekommande studierna av Kinas incitament och 

konsekvenser för Afrika – och istället studera mottagarsidan av intresset såsom görs i 

biståndssammanhang – då intresset motsvaras av ett lokalt intresse för generering av 

utvecklingseffekter. En avgränsning i studerad tidsperiod har gjorts till 2003-2013.  

1.2 Preciserade frågeställningar  

1. Hur bemöter Sydafrika, Zambia respektive Zimbabwe det kinesiska intresset?  

2. Med anledning av ovan, är det möjligt att utröna huruvida det finns indikationer som pekar på att 

staterna, som antas representera tre ekonomiska regimtyper, kan karakteriseras som mer 

tillåtande eller restriktiva i sina förhållningssätt?  

3. Samt är det möjligt att, utifrån använd analysmodell, dra både specifika men också mer generella 

slutsatser avseende staternas bemötande? 

1.3 Disposition  

(2)Teori och analysmodell; redogör för uppastsens centrala begrepp och teorteiska ansatser inför 

utvecklingen av uppsatsens analysmodell. (3) Metodavsnittet presenterar tillvägagångssätten för 

uppsatsens undersöknignsförfarande. (4) Analys och resultatredovisning redogör för respektive 

fallstudie utifrån framtagen analysmodell, och slutligen följer (5) Sammanfattande analys och 
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slutsatser för huvuddskligt resultat och slutsatser som anknyter till den övergripande 

problemformulering.  

2 Teori och analysmodell  

Avsnittet avser att på ett översiktligt sätt åskådliggöra resonemangen och tidigare påvisade 

teoretiska ansatserna som mynnar ut i operationaliseringen för denna studie, samt skapandet av 

analysmodellen. Efter introducerad analysmodell/analysramverk redogörs kort för de tre 

ekonomiska regimkategorierna som legat till grund för urvalsförfarandet. 

2.1 Centrala begrepp 

Här klargörs några av de mest centrala begreppen för uppsatsens övergripande problem och 

frågeställningar.  

- Tillåtande och restriktivt bemötande: Dessa begrepp är helt centrala i undersökningen i 

analysen kring hur staterna agerar. Tillåtande betyder i denna studie att en stat är öppen, 

välkomnande eller drivande gentemot ett fenomen, här Kinas ekonomiska intresse. Restriktivt är 

dess motpol. Innebörden av respektive begrepp klargörs i uppsatsens analysmodell (Tabell 2.1).   

- Ekonomisk regimkategorisering: De tre fall (stater) som valts ut för denna studie antas 

representera tre olika kategorier afrikanska stater ur ett ekonomiskt och politiskt perspektiv 

baserat på vissa teoretiska ansatser (se 3.2).   

- Ekonomisk och social utveckling: Uppsatsen undersökter fenomen som antas ha effekter på 

ekonomisk och social utveckling. Traditionellt ses utveckling/ekonomiskt utveckling som 

synonymt med ekonomisk tillväxt. Denna uppfattning har genom det liberalinspirerande 

tänkandet fått relativt gott fotfäste i dagens ekonomiska-politiska sfärer. Tillväxt (av 

bruttonationalprodukten) betyder en ökning av ett lands samlade produktion som antas leda till 

att de makroekonomiska vinsterna i ekonomin kommer medborgarna till del vis a vis förbättrar 

levnadsförhållanden (NE, 2013). Dock inbegriper det vidare utvecklingsbegreppet också social 

och politisk utveckling, varvid det första har större relevans för denna studie. Social utveckling 

innebär i sammanhanget att utvecklingsprocesserna måste sätta människans i centrum, processer 

som också avgörs av informella institutioner (ISS/ISD, 2014). ”utvecklingsstaten” antas ha 

intentionen att nå ökad social och ekonomisk utveckling för att öka inhemsk kapacitet att 

tillgodose medborgarenas behov och rättigheter.  

2.2 Utvecklingen av uppsatsens analysmodell 

Tidigare forskning inom för denna studie aktuella områden har till stor del centrerats kring just den 

ena sidan av ekvationen – nämligen Kinas roll; motiven, incitamenten, effekterna av intresset samt 
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konsekvenserna för de lokala förhållandena och strukturerna inom vilka domäner det kinesiska 

intresset på ett eller annat sätt gör sig gällande inom den afrikanska kontexten (Aning, 2010, 

Haifang, 2010; Hilsum, 2008). Det tycks dock finnas grund att påstå att det till viss del råder en 

frånvaro av studier och teoretiska ansatser som fokuserats vid just en jämförelse mellan 

mottagarstaternas/värdstaternas förhållning/hantering och bemötanden samt den inneboende 

dynamiken därinom. Detta ökar relevansen för denna studie. Likväl som det finns ett kinesiska 

intresse finns det ett ”Afrikanskt” utvecklingsintresse att engageras med Kina som partner för att 

främja utveckling. På ett övergripande teoretiskt plan kopplar denna studie således an till de 

diskussioner som förs kring huruvida den utveckling som nu sker kan ta form av en sorts ’ny-

kolonialism’ (se ex Alden, 2007; Lubieniecka, 2014:441). Inom den existerande litteraturen 

frambringas dock högst relevant empiri och flera aspekter som är relevanta i studiet av de Sino-

Afrikanska relationerna. Detta bidrar till förutsättningarna för skapandet av ett 

operationaliseringsverktyg som också tittar på bemötande-aspekterna.  

I utvecklingen av uppsatsens analysmodell nedan görs en genomgång av olika teoretiska ansatser 

för att utveckla de två ideltyper som tillämpas för att undersöka hur staterna bemöter Kinas intresse: 

Tillåtande respektive Restriktivt. Totalt är det sju teoretiska aspekter som utkristalliserar sig utifrån 

litteraturgenomgången, utifrån vilka sedan utvecklas indikatorer för att bedöma hur staterna ifråga 

inom respektive aspekt förhåller sig till de båda idealtyperna. De operationaliserade aspekterna och 

indikatorerna/kriterierna återfinns i analysmodellen som är sammanställd i tabell 2.1. Fört redogörs 

för de ökande samarbetenas dynamik innan aspekterna 1-7 utkristaliseras.  

Samarbetenas dynamik – förutsättningar och samverkansformer   

I litteraturen som diskuterar Kinas ökande närvaro i den afrikanska kontexten och i den debatt som 

funnits kring Kina som en av de ”nya” biståndsaktörerna har kritiska röster hörts då de kinesiska 

angreppssätten och modaliteterna skiljer sig från det mer traditionella biståndet (se Brautigam, 

2011). Det bör dock framhållas att i samarbetena med afrikanska stater är distinktionen mellan vad 

som kan karakteriseras som ”utvecklingssamarbete” och investeringar/handel högst svårdefinierad, 

svårdragen och abstrakt (Ling, 2010:13; Mawdsley, 2011:257). Detta hänger ihop med det faktum 

att modaliteterna för de kinesiska samarbetena i hög grad skiljer sig från de ”traditionella 

aktörernas” då de på ett övergripande plan inbegriper flera instrument och mekanismer och att de 

istället bör betraktas som ”partnerskapssamarbeten”. Exempelvis finns tydliga 

främjandemekanismer för handelsrelationer och affärer/investeringar med ibland 

investeringsmässiga konditionaliteter och bör således inte övergripande betraktas som ”bistånd” då 

flödena är svåra att avgöra (ibid).  
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Problematiken är således att inom ramen för de s.k. partnerskapssamarbetena inryms komponenter 

av karaktären utvecklingssamarbete, handel och investeringar på ett övergripande plan 

interrelaterande och där enskilda komponenter efterföljs av resterande. Mutesa (2011:168) 

framhåller att det inte är helt enkelt att avgöra när dessa komponenter/mekanismer tar formen av 

någon annan. Detta är noterbart inför fortsatt analys. Dessa områden vägleder i stort vilka 

frågeområden som denna studie tittar på.    

På det övergripande planet betraktas dessa ”partnerskapssamarbeten” som bidragande till en win-

win-karaktär av de Sino-Afrikanska relationerna vilka leder till ökad ömsesidighet och bör ses som 

uttryck för det globalt tilltagande Syd-Syd-samarbetet (Karumbidza, 2007; Naidu, 2007; Melber & 

Soiri, 2013; Mohan & Power, 2008). 
1
 Det existerar dock en objektiv ojämlikhet mellan afrikanska 

och kinesiska aktörer ifråga om förhandlingskraft och resurser, både vad gäller staterna och 

näringsliv. Enligt Keet (2011:28) behöver de afrikanska staterna på kort och medellång sikt bättre 

dra fördel av det kinesiska intresset (i synnerhet för naturresurser) för att jämna ut 

styrkepositionerna. Staterna bör således tillvarata intresset – men inte bli fullt ut beroende av 

detsamma. Exempel finns dock där förhållandena är mer jämna (se Angolas naturresurser-för-

infrastrukturprogram. Generellt framhålls att det erfordras en större kontinental enighet gentemot 

utländska aktörer såsom Kina för att tillgodogöra sig frukter av ”godare villkor” jämte strävan för 

ökat oberoende och självförsörjande (Keet, 2011:22-3). Realiteten är dock annorlunda där strikta 

bilaterala förhållningssätt gör sig gällande.  

1. Bilaterala avtal och samarbeten 

Trots att flertalet afrikanska stater/aktörer och kinesiska aktörer mött upp under gemensamma 

högnivåforum instiftade för att främja de Sino-Afrikanska relationerna förs samarbetena främst på 

bilateral nivå (ibid). Det är i synnerhet den kinesiska statsmakten tillsammans med statliga banker 

som är drivande i angreppssättet, med näringslivsaktörer närvarande (Drummond & Liu, 2014:4), 

och har resulterat i de högnivåforum - Forum for China-Africa Cooperation - som hållts sedan 2000 

(Lagerkvist, 2012).  

På den bilaterala nivån har otalet avtal och avsiktsförklaringar kring samarbeten och principer för 

sådana trätt i kraft, ofta i samband med ovan forum, men också vid bilateralt hållna 

samverkansformer eller upprättandet av gemensamma komissioner/arbetsgrupper (se FOCAC, 

2010; Ballim, 2013). Bland andra Alden & Alves (2009:16) menar att de bilaterala 

samverkansformerana hämmar en ökad kontinetal enighet gentemot utländska aktörer, vilket 

föranlett kritiska reaktioner. De framhåller att ”dörren till Afrikas resurser har öppnats” då 

                                                 
1
 Som bör ses i relation till det tidigare västdominerande angreppssättet med givare och mottagare där ofta 

givaren vinner något/mottagaren anpassar sig/konditionaliteter. Men också vad gäller den internationella 

strukturella maktordningen (O’Brien & Williams, 2010:341-2).  
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investeringskomponenter och främjandet av främst naturresursintresset avspeglas genom 

investeringsmässiga konditionaliteter i samarbetena kring exempelvis kontrakterandet av kinesiska 

aktörer vid infrastrukturprojekt.  

Sammantaget är det således av vikt att åskådliggöra hur aspekten vid fallen förhåller sig till 

bilaterala avtal, öppenheten inför avtal och samarbeten, samt huruvida samarbetsviljan resulterat i 

betydande samarbeten. Aspekten kompletterar aspekten om politiska förhållningssätt och 

policyansatser då resultat av förhållningar och samarbeten evidensbeläggs (se tabell 2.1).  

2. Policyansatser och uttryckta politiska förhållningssätt gentemot ”Kina som aktör” 

Hur staten väljer att bemöta Kina som aktör internationellt får avsevärda konsekvenser för flertalet 

områden. Detta blir en del av staternas utrikespolitik och i detta sammanhang en del av hur öppen 

staten är för det Kinesiska intresset på det politiska planet. Inte minst för huruvida staten väljer att 

ingå avtal och samarbeten med Kina (se aspekten) likväl som hur uppfattningen av Kina som aktör 

mynnar ut i politiska förhållningssätt och antagna/uttalade policys. Således blir det av största vikt 

att inom ramen för denna uppsats syfte åskådliggöra vilka politiska förhållningssätt och 

policyansatser som förekommer och bemöter Kina. Denna ansats knyter tydligt an till policynivån 

generellt och hur den inhemska politiska strukturen sätter ramar för förhållningen och samarbeten 

med Kina liksom åskådliggör policyval som gjorts för att främja tillvaratagandet av det kinesiska 

intresset genom upprättandet av incitamentstrukturer. 

Aspekten ämnar åskådliggöra huruvida indikationer givits gällande förekommande policyansatser 

och uttryckta politiska förhållningssätt gentemot Kina som aktör, och därmed indikera eventuella 

incitamentstrukturer och regleringar (tabell 2.1).   

3. Bilaterala handelsrelationer 

Som framfördes i inledningen har den Sino-Afrikanska handeln ökat väsentligt under senare år. 

Detta speglar inte bara den tilltagande kommersiella karaktären av kinesiska intressenters 

engagemang utan även det tilltagande ömsesidiga behovet som kan skönjas. Vissa hävdar att den 

ökade handeln, investeringarna och samarbetena med Kina gynnar kontinenten och andra varnar för 

att importökningar från Kina kan hämma den inhemska efterfrågan på lokalt producerade varor 

(Drummond & Liu, 2014-4-5). Kina är i flera fall den mest betydande internationella 

handelspartnern och sammantaget är Kina kontinentens största handelspartner. Mellan 2003 och 

2012 ökade omfattningen från en nivå strax under 20 miljarder USD per år till en omsättning av 200 

miljarder USD (White paper, 2013:3), en tillväxt som var högre för Afrika Söder om Sahara 

(Drummond & Liu, 2014:4). Afrikas handelsbalans totalt sett innehar ett överskott men flera länder 

erfar konsekventa underskott. Utbytet karakteriseras i stort som råvaror mot tillverkningsvaror, som 

ökar genom kinesiska investeringar inom utvinningsindustrierna och tilltagande marknader för 
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kinesiska produktionsvaror.  Sett till betydelsen av detta skeende är det av vikt att åskådliggöra hur 

fallen/staterna ifråga hanterar och förhåller sig till de påvisade 

handelsströmmarna/handelsrelationen samt eventuella förekomster av regleringar. Således kommer 

denna aspekt att undersökas (se tabell 2.1) då betydelsen av handelsrelationerna rimligen influerar 

bemötandet av Kinas ekonomiska intresse i stort.  

4. Acceptansen och närvaro av större/statliga kinesiska företag 

En avsevärd ökning av förekomsten av större (ofta multinationella) och statliga kinesiska företag, i 

synnerhet inom utvinningssektorerna, kan iakttas och ökar i takt med export/importpotentialen 

generellt. Förekomsten av dessa företag och de associerade investeringarna får ofta konsekvenser 

för lokala marknadsstrukturer (prisdumpningar, sviktande kvalitet, undermåliga 

arbetsförhållande)(O’Brien & Williams, 2010:192-3). Det afrikanska importbehovet ökar också i 

takt med efterfrågan för produktionsvaror då bitvis inhemska ogynnsamma 

produktionsförutsättningar råder, vilket också motiverar en ökad förekomst av kinesiska företag. 

Överlag återfinns företagsförekomsten dock primärt inom utvinnings- och infrastruktursektorerna 

men anpassas utefter landspecifika förutsättningar (Draper et al., 2011:110; Power, 2008).  

Med anledning av den inverkan förekomsten av kinesiska företag kan föra med sig är det värdstaten 

som bär ansvaret att reglera förutsättningarna för utländska företag (O’Brien & Williams, 

2011:193). Såldes kommer aspekten (se tabell 2.1) hur staten accepterar förekomsten av kinesiska 

större/statliga företag komplettera aspekterna kring kinesiska investeringar.  

5. Förekomsten av Speciella Ekonomiska Zoner (SEZ) 

Det ligger uttalat i Kinas strategi för Afrika att också etablera s.k. speciella ekonomiska zoner (olika 

definitioner förekommer) över kontinenten som nav för sina strategiska intressen och är oftast 

betraktade som finansiella/industriella nav med kopplingar ofta till utvinningsindustrier (Davies, 

2008). Detta då Kina sett egna utvecklingseffekter av sådana. Syftet med dessa zoner är att attrahera 

utländska företag/investeringar inom främst värde-kedjeproduktion inför import och export som 

stimuleras med extraordinära incitamentstrukturer såsom; låga tullavgifter, skattesatser, lättad 

arbetslagstiftning (Erasmus, 2011). Ofta hanteras råvaror genom arbetsintensiva produktionskedjor 

som faciliteras genom sänkta handelshinder (ibid:5). Konsekvenserna av sådana zoner är relativa 

och omdebatterade vilket föranleds också av dess omfattning och inriktning, samt möjliga 

spridningseffekter. Det är upp till aktuella stater att förhålla sig till inrättandet av sådana 

extraordinära incitamentstrukturer som dessa zoner utgör för att attrahera utländska resurser 

(Davies, 2008). Med anledning av statens roll att göra aktiva val med anledning av förekomsten av 

dessa extraordinära incitamentstrukturer, om det finns en tilltro till dess effekter, utöver lokala 
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förutsättningar blir denna aspekt av vikt i analysen av bemötandet av det kinesiska ekonomiska 

intresset (se tabell 2.1).  

6-7: Politiska förhållningssätt/policyansatser mot samt tillströmningen av kinesiska 

investeringar 

När kinas alltmer betydande roll analyseras generellt, då specifikt vad gäller investeringar, bör 

värdlandets/mottagarlandets arv av investeringspolicys beaktas likväl som aktuella förhållningssätt 

(Draper et al., 2011:110ff). Detta då den afrikanska utvecklingen tydligt involverat de 

internationella finansiella institutionernas flertaliga liberaliseringsprojekt och 

omstruktureringsprogram – byggda på principer om stabilisering, privatisering och liberalisering av 

ländernas ekonomier för att generera tillväxt och välstånd (Cheru & Calais, 2011:236-7; Draper et 

al., 2010;110, Kragelund, 2010:217; Lubieniecka, 2014:438). Författarna hävdar sammantaget att 

det är dessa ekonomiska reformprojekt som också skapat de förutsättningar för kinesiska 

investeringar som idag ser dagens ljus där staternas antar alltför liberala principer/förhållningssätt 

måste skifta bort ifrån den s.k. Washington Consensus-uppfattningen, och anta mer strategisk 

karaktär. Cheru & Calais (2011:236-7) hävdar också att detta krävs för att inte farhågorna kring en 

’Neokolonialism på inbjudan’ ska realiseras i fallet Kina i Afrika. Även Världsbanken underkänner 

denna alltför enformiga liberala tankemodell (Lubieniecka, 2014:439). De kinesiska investeringarna 

spås fortsatt vara nära sammankopplade med det strategiska kinesiska intresset för naturresurser och 

föder in i det kontinentala mönstret om vart utländska resurser allokeras (Draper et al., 2011:109-

10; Rocha, 2007). Kinesisk data antyder att drygt 30 procent av FDI-flödet (Utländska 

direktinvesteringar) går till gruvsektorer, 19 procent inom finansiella strukturer och 16 procent 

inom konstruktion och infrastruktur (White paper, 2013:4-5). Effekterna av detta samt 

genomförandet av större företag kan tolkas annorlunda baserat på förhållningssätt (se Ayodele & 

Sotala, 2014; O’brien & Williams, 2010:206-7).  

Men anledning av denna diskussion, att staternas förda policys och angreppssätt påverkar 

förutsättningarna att nyttja det kinesiska ekonomiska intresset, blir det av vikt att åskådliggöra hur 

fallen uttrycker policyansatser och förhållningssätt gentemot kinesiska investeringar i syftet att 

tillvarata den inneboende potentialen att generera utvecklingseffekter genom investeringsflöden, 

tillväxt och effekter inom lokala marknadsstrukturer.   

Två aspekter blir här av vikt för undersökningen:  

1) Att åskådliggöra hur staten styrt och reglerat förutsättningarna för kinesiska investeringar vad gäller 

policys och incitamentstrukturer och öppenhet (6).  

2) Att åskådliggöra statens acceptansnivå för den reella tillströmningen av kinesiska investeringar som 

reella effekter av förhållningar på politisk policynivå (7).  
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Sammantaget ligger dessa teoretiska ansatser till grund för operationaliseringen av ett antal 

aspekter/jämförelsepunkter (frågeområden) och indikatorer i nedan analysmodell (tabell 2.1) som 

syftar till att åskådliggöra huruvida staterna/fallen intar mer tillåtande ellre restriktiva 

förhållningssätt i bemötandet gentemot Kinas ekonomiska intresse.  

 

Tabell 2.1 Analysmodellen: Idealtyper och analysmodellens struktur  

Bemötande (Polära dealtyper) Tillåtande bemötande Restriktivt bemötande  

Aspekter   Kriterier/indikatorer Kriterier/indikatorer 

1. Bilaterala avtal och samarbeten: 

tecken på samarbetsvilja, graden av 

öppenhet samt existensen av 

betydande samarbeten/projekt 

 

Verifikationspunker: 

avtalsexistens/ekonomiska 

samarbeten/avsiktsförklaringar/exemp

el på samarbeten/större projekt 

Det existerar 1) bilaterala 

avtal samt 2) större 

samarbeten som antyder 

om betydande 

samarbeten  

 

 

Det existerar 1) begränsningar vad gäller 

bilaterala avtal (frånvaro/tydliga begränsingar) 

eller 2) restriktioner vad gäller betydande 

samarbeten som sammantaget antyder om 

restriktioner 

 

2. Policyansatser och uttryckta 

politiska förhållningssätt gentemot 

”Kina som aktör” 

 

Verifikationspunker: 

Uttalade förhållningssätt/explicita 

policys/antydningar om regleringar 

Staten bedriver en i hög 

utsträckning öppensinnad 

politik och förhållning 

gentemot Kina som aktör. 

Existerande policys och 

incitamentstrukturer 

bedöms mycket 

välkomnande.  

Staten bedriver en i hög grad reserverad och 

sluten politik gentemot Kina som aktör. ingen/en 

i hög utsträckning restriktiv politik. Inga 

välkomnande policys eller incitamentstrukturer 

bedöms finnas.  

3. Bilaterala handelsrelationer: nivån 

av acceptans av handelsströmmars 

omfattning/diversifiering  

 

 
Verifikationspunker: 

Handelsdataexport-importstatistik, 

uttrycka handelspolicys/eventuella 

handelsregleringar  

Staten uttrycker en i hög 

grad öppen och 

accepterande förhållning 

med anledning av 

bilaterala 

handelsrelationer. 

Omfattningen/diversifieri

ngen bedöms betydande 

sett till gällande kontext.  

Staten uttycker en i hög grad restriktiv eller 

skeptisk förhållning med anledning av 

existerande/ej existerande handelsrelation med 

Kina. Omfattningen av existerande 

handelsrelation är inte nämnvärd eller betydande 

sett till dess kontext.  

4. Acceptansen och förekomsten av 

större kinesiska företag (statliga samt 

multinationella företag) 

 

Verifikationspunkter: 

Företagsinträde/uppskattad 

omfattning/närvaro/inriktning/diversif

iering/sektorer 

Staten har tillåtit en hög 

förekomst av större 

kinesiska företag/aktörer 

eller uttrycker en hög 

acceptansnivå för närvaro 

av dessa inom inhemska 

marknadsstrukturer  

Staten har varit restriktiv vad gäller tillåtandet av 

förekomsten av större kinesiska företag/aktörer 

inom inhemska marknadsstrukturer eller uttycker 

en hög nivå av skepticism  

 

 

5. Förekomsten av Speciella 

Ekonomiska Zoner  

 

 

 

 

Verifikationspunkter:  

Förekomst/planer/policys  

Staten har uppvisat ett 

öppet förhållningssätt till 

inrättandet av Kinesiska 

SEZs/uppvisat en positiv 

policyansats vad gäller 

förekomsten/inrättande 

av sådana zoner 

Staten ifråga har uppvisat ett restriktivt 

förhållningssätt till inrättande av kinesiska 

SEZ/uppvisat en skeptisk policyansats gentemot 

förekomsten/inrättandet av sådana zoner.  

6. Politiskaf örhållningsätt och 

policyaansatser gentemot kinesiska 

investeringar (främst FDIs) 

 

Verifikationspunkter: 

Existerande investeringspolicys med 

anknytning till kinesiska 

Staten har 

uttryckt/uttrycker en i 

hög grad öppensinnad 

politisk 

förhållning/policyansatse

r gentemot kinesiska 

investeringar 

Staten har uttryckt/uttycker en restriktiv/skeptisk 

politisk förhållning/policyansatser gentemot 

kinesiska investeringar 

(reserverad/återhållsam/regleringar) 
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investeringar/regleringar/antydningar 

om förutsättningar för kinesiska 

investeringar/uttalade förhållningsätt 

gentemot kinesiska 

investeringar/uttyckta förhållningsätt 

gentemot omfattningen/inriktningen 

på kinesiska investeringar  

(öppen/pådrivande/regleri

ngar) 

7. Acceptansen och förekomsten av 

tillströmningar av kinesiska 

investeringar främst FDIs) 

 

Verifikationspunkter: 

omfattning/diversifiering/inriktning, 

aktörer 

Staten har uttryckt en hög 

acceptansnivå gentemot 

tillströmningen av 

investeringar vilket 

resulterat i betydande 

sådana  

 

Staten har uttryckt en reserverad hållning 

gentemot kinesiska investeringar vilket resulterat 

i mindre betydande sådana  

*Tillåtande indikerar baserat på i ramverkt relevanta aspekter öppenhet/tillåtelser/positiv hållning/acceptans och 

betydande förekomst av fenomenet  

 

3 Uppsatsens metodavsnitt 

 

3.1 Jämförande fallstudie – metodval  

Detta avsnitt presenterar metodval samt angreppssätt vad gäller urvalsförfarande, validitet och 

reliabilitet samt material- och källanvädning. Studien är deskriptiv och är av karaktären jämförande 

fallstudie som till del kan anses vara abduktiv då en analysmodell används. Valet av metod 

motiveras utifrån uppsatsens ambition att vara jämförande av tre fall. De i särklass tydligaste 

elementen hos den jämförande fallstudiemetoden är studiet av ett eller ett fåtal fall vilket i detta 

sammanhang är staterna (de s.k. regimerna enligt nedan) dår kontexten innehar en betydande roll 

för den konceptuella förståelsen (Bennet & George, 2005:19,21). De aspekter som brukas i 

jämförandesyfte är också fler till antalet än jämförda fall (här 7 respektive 3) och bistår 

undersökningen med flera mätpunkter. Att endast välja ett fall för denna fallstudie ligger inte i linje 

med det uppsatta syftet att vara just jämförande och hade endast varit relevant vid ett annat syfte 

och då krävt ett delvis annat angreppssätt. Vissa hävdar att de statistiska och experimentella 

metoderna överlag är mer fruktbara än jämförande/komparativa metodiker (Lijphart, 1971). Jag 

ämnar dock framhålla att så inte är fallet vid denna studie. Tillämpbarheten för den statistiska 

metoden hade undergrävts då det råder uppenbara svårigheter att samla in rättvisande data statistiskt 

sett. Exempelvis kring investeringsflöden eller lokala företeelser som är kontextspecifika och som 

inverkar på betydelsen av data. Den valda metoden syftar istället till att fokusera vid flera 

distingerade koncept/aspekter som hade varit probmeatiska att kvantifiera, samt hade det funnits en 

risk att viss konceptuell förståelse gått förlorad (ibid:19). Den experimentella metoden bedöms som 

ej tillämpbar då den strider mot studiens syfte att vara jämförande av flera fall. En användning av 

denna metod förutsätter vidare ett urval av också kontrollfall. Det är osannolikt att det vore 

tillämpbart att finna ett kontrollfall i detta avseende utöver vid ett fåtal beröringspunkter. 
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Hermeneutiskt sett blir den jämförande fallstudien fruktbar när delarna (fallen) kan ses som delar av 

helheten (och uppvisa tendenser).    

Undersökningsförfarande 

Undersökningsförfarandet för att i linje med syftet svara gentemot uppsatsens problemställning 

centreras kring den analysmodell som utvecklats utifrån de teoretiska ansatser som redogjorts för i 

teoriavsnittet (2.1). Analysmodellen (tabell 2.1) har skapats för att bidra med en systematik och 

översiktlighet i studiet av de aktuella fallen och vilka förhållningssätt de tenderar att inta generellt 

samt inom de i analysmodellen presenterade områdena/aspekterna. Sammantaget bedöms detta 

angreppssätt bidra till en ökad pålitilighet och bärighet vad gäller studiens resultat (Essaiasson et al., 

2012:57-9,63). 

3.1 Polära idealtyper – analysmodellens element 

För att svara på de uppställda frågeställningarna, och därigenom bidra till att adressera denna 

studies övergripande problem blir det viktigt att skapa etn analytisk modell som skapar 

förutsättningar för genomförandet av bedömningen huruvida de undersökta staternas förhållningsätt 

kan karakteriseras som tillåtande eller restriktiva.  

Dessa förhållningssätt, restriktivt och tillåtande bemötande betraktas som polära idealtyper. Dessa 

idealtyper blir så att säga undersökningens analysinstrument (Essaiasson et al., 2012:141), och får 

därigenom ”agera måttstock” för staternas bemötandegrad. Då vi rör oss med två idealtyper rör vi 

oss med s.k. polära idealtyper: De är sina respektive motpoler (motsatta parallella poler på en linje 

med viss modifikation pga. kontexten). Positioneringen utefter denna idealtypskategorisering 

kännetecknas av att de är två renodlade extrembilder vilka inte behöver ha några klara 

motsvarigheter i verkligheten men agera som jämförelsepunkter med förankring i fenomen av 

relevans i verkligheten (ibid:139,142). Frågan blir då inte om fenonomenet ifråga är det ena eller 

andra, utan lika mycket hur fenomenen (och i slutändan fallen) positioneras och förhåller sig till 

varandra mellan polerna – längs den imaginära linjen. Detta ger vid handen vissa möjligheter att 

diskutera positioneringen som närmre eller längre ifrån respektive idealtyp.  

Betydande drag hos de verkliga samhällsfenomenen kan åskådliggöras när en jämförelse görs 

mellan de faktiska fenomenen som observeras med de renodlade idealtyperna. En förutsättning för 

idealtypsanalysen är systematiska genomgångar av lämplig och relevant empiri (se exempelvis 

ibid:140-1). Idealtyperna som används i analysmodellen (tabell 2.1) inbegriper således flertalet 

aspekter som ligger till grund för respektive idealtyp och vad som karakteriserar de två för att fallen 

ifråga skall tendera mot någon av idealtyperna. I modellen iakttas dessa tendenser genom 

användandet av indikatorer. Dessa aspekter och indikatorer (frågeområden), som åskådliggjordes i 

teoriavsnittet, bidrar till den verklighetsförankring av fenomenen ifråga som är av vikt för studien 
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och bidrar till högre validitet genom att systematiken ökar förutsättningarna för att det som ämnas 

studeras faktiskt studeras (ibid:141-3). Analysmodellen (tabell 2.1) skapar mycket goda 

förutsättningar för slutsatsdragning inte bara i relation till de faktiska idealtypskategoriseringarna 

utan också med bärighet i verkligheten. Metodens pålitlighet stärks, som helhet, genom 

användandet av analysmodellen och de teoretiska ansatser som operationaliserats till de aspekter 

som inkorporerats i modellen. Modellen har hög bärkraft då den kan användas både under aktuell 

tidsperiod men även under andra.  För att fallen skall kunna bedömas som Tillåtande respektive 

Restriktiv i sitt bemötande görs en gränsdragning för när respektive idealtyp uppfylls. 

Analysmodellen bygger på 7 aspekter (frågeområden) som innehar en indikator för vardera 

idealtypen och för att bedömas som närmare någon av idealtyperna måste minst 4 indikatorer peka 

på en tendens.  Aspekterna har troligen olika tyngd i sammanhanget men den aggregerade 

sammansättningen ger en uppvisning av tendensen. Specifikt prekära resultat kommer att noteras i 

slutsatsdiskussionen.  

3.2 Urvalsförfarande och fallkategorisering 

Urvalsförfarandet för denna jämförande fallstudie baseras på en befintlig specificerad 

kategorisering av regimbildningar i den afrikanska kontexten som i sin tur föranleder ett tydligt 

urvalsförfarande och når ett gott mått av representativitet då de tre kategorierna fångar den 

diversitet regimbildningar som återfinns på kontinenten utifrån dess politiska och ekonomiska 

parametrar. Som presenteras nedan består dessa av 1) Pariaregimer, 2) Illiberala ekonomier och 

svaga demokratier samt 3) Demokratier med diversifierade ekonomier. Utifrån respektive kategori 

har ett fall – en stat/en regim – som anses representativ för respektive kategori genererats. 

Därigenom har tre lämpliga fall som ligger till grund för denna studie lokaliserats. Genom 

användningen av detta förfarande är intentionen att skapa högre validitet inför slutsatsdragningen då 

en tydlig specificering finns kring vilka typer av fall svaren på frågeställningarna ämnar adressera. 

Genom beaktandet av fallens antagna representativitet och teoretisk grund frångås också den 

godtycklighet som ibland kan återfinns i urvalsförfaranden av ibland tendentiös karaktär. Urvalet av 

de tre fallen har gjorts för att spegla de tre kategoriseringarna nedan (se tabell 3.1). Dels befinner de 

sig i en kontext söder om Sahara (SSA) och är dels inte Kinas största afrikanska handelsparterns 

vad gäller oljeråvaror.  

Diversifierade ekonomiska regimer  

Val av urvalsförfarande har föranletts av antagandet att de olika fallkategorierna bör uppvisa olika 

bemötande av Kina sett till de antaganden som finns för underbygganden av respektive 

kategorisering. Det är inte en lite komplex uppgift att uttala sig om en sammansatt afrikansk respons 

av det kinesiska intresset, och som Alden (2007:59) framhåller bidrar inte samhällsdiversiteten till 
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en lägre kompexitet. För att kunna urskilja mönster och tendenser blir det således av vikt att företa 

en kategorisering mellan ekonomier/regimer för att nå lite längre. Även om Alden inte har samma 

syfte som denna studie bidrar nedan kategorisering till ett fruktbart urval av fall.    

Tabell 3.1. Kategorisering av regimer: 

Regimtyp  Representativt 

fall 

 

1. Demokratier med diversifierade ekonomier  

 

II. Illiberala regimer och svaga demokratier* 

 

III. Paria regimer med råvarubaserade ekonomier* 

Sydafrika 

 

Zambia 

 

Sydafrika  

 

*Varav båda är innehar råvarubaserade ekonomier  

1. Demokratier med diversifierade ekonomier 

Ytterst få fullfjädrade demokratier likaså klart diversifierade ekonomier finns idag i Afrika. Detta 

delvis till följd av en historiskt stagnerad ekonomisk utveckling och outvecklade förutsättningar för 

exempelvis diversifierad export. Vid redogörelsen för kategoriseringen 2007 återfanns endast en 

stat som kan tituleras både demokrati och diversifierad ekonomi, Sydafrika – som också blir 

representativt val från denna kategori (fall 1)(ibid:70). 
2
 Länder såsom Botswana, Ghana, Namibia 

är en bit på väg men innhadde inte samma ekonomiska kapacitet. Urmärkande är att förekomsten av 

delvis striktare regelverk för utländska investeringar och lagstiftningar för sociala och 

arbetsrelaterade standarder och praktiker som tillsammans med ett stort mått ekonomisk utveckling 

ställer högre krav på utländska aktörer (Ibid:72).   

2: Illiberala regimer och svaga demokratier 

Denna kategori inrymmer regimer av stor bredd, alltifrån post-konfliktländer till stabila men svaga 

demokratier. Dock alla med råvarubaserade ekonomier. Exempelvis tenderar, trots uttalade 

demokratiska principer, post-konfliktregimer inbegripna i en återuppbyggnadsprocess karakteriseras 

av eliters kontrollbehov av statsresurser (ibid:66-7).  

Icke-post-konfliktregimer med råvarubaserade ekonomier som är svaga demokratier kan uppvisa 

liknande mönster, men med starkare rättsliga institutioner med tydligt styrande politiska krafter. 

Oavsett illiberal regim/svag demokrati betraktas Kina ofta som en strategisk partner som det är 

strategiskt att liera sig med för att skapa diversitet bland staternas partners (ibid:67).  Zambia 

omnämns som ett tydligt exempel i denna kategori, vilket föranlett valet av landet som fall 2.  

 

                                                 
2
 ”in fact, there is really only one state that fulfils in full the criteria of both having a diversified economy 

and being a democracy, inclusive of a well-represented and active domestic civil society, and that is 

South Africa”. (Alden, 2007:70). 



  
 

- 17 - 

1. Paria regimer med råvarubaserade ekonomier  

Paria (onåbara eller utstötta) regimer karakteriseras som ostabila, odemokratiska, auktoritära och 

högst tveksamma regimbildningar. Kina har genom sin ’policy of non-interferance’ vad gäller 

politik och frånvaro av traditionella konditionaliteter inom ramen för landets samarbeten banat väg 

för ökat samröre med dessa regimer. Detta för att främja sina intressen inom en kontext som inom 

råvaruindustrierna länga dominerats av väst och där länken till styret blir enkelt (ibid:60). Staterna 

ser samarbete med Kina som strategiskt då väst i flera fall fördömt lokala företeelser eller inrättat 

sanktioner som följd av tveksamma förehavanden. Initialt kontroller staten landets råvarutillgångar, 

främst energi- och mineralresurser, men eliten berikar sig ofta på bekostnad av landets utveckling 

(ibid:60-1). Zimbabwe (fall 3) är här ett tydligt exempel som framförs då landet vänt sig mot Kina 

efter västs sanktioner och som till skillnad från Sudan (det andra givna exemplet) inte är 

oljeexportberoende.  

3.3 Material- och källanvändning 

En stor diversitet textbaserade materialkällor har brukats för att möjliggöra denna studie. Material 

har inhämtats som täcker den övergripande litteraturen/nivån kring/av de Sino-Afrikanska 

relationerna, dess premisser och effekter. De teoretiska ansatserna som legat till grund för denna 

studies operationaliseringsarbete täcker denna nivå. Även material som relaterar till de kinesiska 

incitamenten, intressena och effekterna av närvaron bidrar här. Fallspecifikt material har inhämtats 

inför den jämförande fallstudien, för att bidra till frågeområdena som av analysmodellen påvisats 

och kan exempelvis gälla policys och politiska förhållningssätt och samarbeten med Kina. 

Internationella och inhemska nyhetsflöden har varit oumbärliga för att åskådliggöra politiska 

ställningstaganden, samarbeten och investeringsflöden. Metodologiskt bör noteras att det i 

litteraturen kring ”Kina i Afrika” förekommer källor av bitvis tendentiös karaktär, i synnerhet vad 

gäller kort- och långsiktiga effekter av samröret med Kina (se Young, 2007). Vid just staternas 

förhållningssätt tycks dock litteraturen vara mindre tendentiös då det rör sig om faktiska uttalanden 

och företeelser med tolkningar som kan sättas i relation till företeelserna.  Generell landspecifik 

information inryms inte i denna studie men läsaren hänvisas till referenslistan för inspiration där 

också viss rekommenderad läsning föreslås.  

4 Analys och resultatredovisning  

 

4.1 Sydafrika (Fall 1)  

1. Bilaterala avtal och samarbeten  

Indikationer tyder på att större bilaterala avtal vägleder övergripande samarbetena mellan länderna. 

Länderna har under flera decennier samarbetat men en ökning i intensiteten och omfattningen på 
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samarbetena, som faciliteras på statsnivå, kan iakttas (FOCAC, 2010). Den institutionella 

uppbyggnaden är mer rigorös och välutvecklad i Sydafrika vilket skiljer fallen från de andra två. 

Praxis är att de större samarbetena faciliteras på högsta nivå samt genom de bi-parlamentariska 

komissioner som upprättats där också ländernas parlament är representerade med ambitionen att nå 

ömsesidig representation (Ballim, 2014). Utmärkande för de bilaterala samarbetena är upprättandet 

av dessa gemensamma forum och arbetsgrupper/kommittéer för att övervaka gemensamma 

intressen inom exempelvis handels- och infrastruktur/energiområdena (se BRICS, 2013). Den 

sydafrikanska staten tycks ha varit mån om att sluta avtal med dess kinesiska motsvarighet då ett 

robust samarbete kan föra med sig ekonomiska och politiska frukter (CCS, 2007:102). Uttalanden 

har gjorts att staten uppfattar Kina som en mer jämlik politisk partner än vid samarbeten med 

väststater, men enligt vissa går de bilaterala politiska intressena och de kommersiella isär (Ballim, 

2014).  

Den bilaterala relationen har varit bitvis ansträngd men avtal ingicks 2006 för att etablera ”ett mer 

formaliserat strategiskt partnerskap” ämnat att övervaka implementeringen av gemensamma projekt 

och samarbeten samt öka samarbeten inom exempelvis ekonomi, jordbruk, teknologi, rättsväsende 

och militära områden. Under perioden 2004-2007 lades grunden för ett mer omfattande samarbete 

(CCS, 2007:109). Det ”strategiska partnerskapet” förstärktes under 2010 (benämnt ’Comprehensive 

strategic partnership) då länderna med anledning av den mellanstatliga kommissionen arbete 

signerade Beijing Deklarationen som innehöll 38 mellanstatliga samarbetsavtal vars inriktningar 

varierade från politisk dialog och gemensamma krafttag inom det internationella samfundet till avtal 

om investeringar och mineralexploatering. Ett flertal avtal mellan de privata sektorerna slöts också 

inom exempelvis järnvägs- energi- och byggsektorn (FOCAC, 2010; BRIC, 2013; South Africa, 

2010 info). Uttalat var samarbetet, som byggs kring dialog, med ambitionen om jämlikhet och 

ömsesidighet samt erkände det tilltagande utbytet mellan länderna som nu bedöms som robust 

(Ballim, 2014). ”Bistånd” tycks framförallt ges inom träning och högre utbildning med inriktning 

mot ungdomar samt inom jordbruks- och textilindustrin (BRIC, 2013 CCS, 2007:115).  

Vid utvärdering av aspekten görs bedömningen att statens förhållningssätt avseende bilaterala avtal 

och samarbeten är mycket öppet. Samarbetena framhålls som betydande men svåra att belägga 

effekterna av. Sydafrika ser Kina som en mer jämlik politisk partner till skillnad från traditionella 

samarbetspartners.  

2. Policyansatser och uttryckta politiska förhållningssätt gentemot ”Kina som aktör”  

Som nämnts i uppsatsens teoriavsnitt tyder indikationer på att det ofta rör sig om icke-koordinerade 

angreppssätt som företas i relationerna med Kina som statlig aktör, inte endast inom regionerna och 

de regionala ekonomiska gemenskaperna, utan också inom länderna. Sydafrika kan ses som ett 
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kontrasterande exempel där försök till en inhemsk koordinerad respons gentemot den kinesiska 

närvaron relativt tidigt blev utmärkande (Alden, 2007:76). Exempelvis har flertalet studier kring 

potentiella effekter över en ökad kinesisk närvaro, frihandelsområden, handel och bistånd 

genomförs, och dessa tycks ha fött in i politiska förhållningssätt gentemot Kina som aktör på det 

generella planet (ibid).  

Regeringsföreträdare har tidigt gjort uttalanden kring att man ser potentialen med ett ökat samröre 

med Kina ur ett politiskt och ekonomiskt perspektiv men att ett ökat samröre med kinesiska aktörer 

och en ökad närvaro av dessa i den afrikanska kontexten generellt innebär annorlunda utmaningar 

inom flertalet sektorer, vilket skiljer sig mot den tidigare så europeiska fokuseringen vid ett fåtal 

vilket kan resultera i utmaningen att sammanföra olika viljor (Alden, 2007:124; CCS, 2007:102; 

Ballim, 2014). 

Sydafrika är en av kontinentens mest välutvecklade ekonomier och har både en tung resursbas inom 

exempelvis naturresurser och finansiell sektor. Landet har således mer välutvecklade system och 

större hävstångskraft i internationella sammanhang. Lagstadgade policys och officiella uttalanden 

kan således antas vara av större vikt än vid mer illeberala regimer. Exempelvis har uttalanden gjorts 

att den bilaterala relationen mellan länderna – från båda sidor – åläggs ett strategiskt fokus och 

prioriteras – inom ländernas respektive utrikespolitik med ambitionen att öka diversifieringen inom 

samarbetet och skapa förutsättningar för att hålla hela produktionskedjor lokalt i Sydafrika (Brics, 

2013).   

Värt att notera är att den kraftigt tilltagande kinesiska textilexporten ”totalt körde över lokala 

producenter” (Alden, 2007:80) i takt med den ökade handeln runt 2003-2007. Detta nödgade staten 

att skriva en avsiktsförklaring med Kina där en överenskommelse kring viss kvotering temporärt 

skulle införas 2006 (CCS, 2007:120; Herman, 2011). Som ovan påvisats har relationerna 

stabiliserats, inte minst genom att Kina bjöd in Sydafrika att ansluta sig till BRIC-gruppen 2010 

vilket skedde 2011 (Hershovitz, 2010). 

Vid utvärdering av aspekten görs bedömningen att staten bedriver en öppensinnad politik och 

förhållningssätt. Det kommersiella intresset kan påvisas ha gått isär men existerande institutioner 

arbetar för att förebygga ytterligare negativa effekter.  

3. Bilaterala handelsrelationer    

Den Kinesisk-Sydafrikanska handelns omfattning har under det senaste decenniet ökat markant. 

Redan 2006 var Sydafrika Kinas näst största afrikanska handelspartner (18%) efter Angola 

(22%)(Alden, 2007:20). Kinesisk och Sydafrikansk handelsstatisitk uppvisar olika totala 

handelsomsättningar – Sydafrikansk handelsstaistik indikerar att handeln från 1995 har ökat från en 

aningen lägre nivå än Kina om 700 MUSD till att omsätta 8,8 miljarder USD 2006, med kinesiska 
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statistik indikerar en aning högre omsättning. CCS, 2007:111). Kina var då Sydafrikas 5:e största 

handelspartner. Ett visst sydafrikanskt handelsunderskott har påvisats som en följd av att landets 

värde-adderande produktionsindustrier ej kunnat konkurrera. (ibid). Antydningar är att det 

framförallt är inom gruv- och mineralsektorn, byggsektorn samt kraft/energi kinesiska aktörer till 

stor del återfinns (CCS, 2007:106).  

Flera äldre handelsavtal har avslutats för att istället ingå avtal med ”nya aktörer” för att säkra de 

utländska direktinvesteringarna (Blaine, 2013). 2012 gjordes officiella uttalanden från Sydafrikas 

president att handelsrelationen mellan Kina och Sydafrika (och Afrika generellt) var i ”obalans samt 

ohållbar”, där en omfattande råvaruexport i stort motsvaras av import av lågkvalitativa kinesiska 

tillverkningsvaror (Ighobor, 2013). Den kinesisk-sydafrikanska handels omfattningen har också 

ökat markant sedan 2006/2007. Kina var 2012/13 Sydafrikas enskilt största handelspartner (bortsett 

från EU) med en total omsättning av 140 miljarder USD medan Sydafrikanska källor hävdar att 

omsättningen 2011 var 166 miljarder USD (Ballim, 2014; Blaine, 2013).  

Vid en utvärdering av aspekten bedömns staten som accepterande och öppen vad gäller 

handelsströmmarna och dess omfattning. Noteras bör dock att kommersiella ambitioner bitvis inte 

gått ihop men ändå resulterat i en omfattande handelsrelation.  

4. Acceptansen och förekomsten av större/statliga kinesiska företag   

Sett till den internationella handeln mellan länderna ifråga samt den institutionella och finansiella 

robustheten för fallet är ett givet antagande att omfattningen och närvaron av kinesiska företag 

högst befogad. Sydafrika anses vara ett i allmänhet gynnsamt land att etablera ett finansiellt nav i 

vid verksamhet på kontinenten. Sydafrika har ett reglerat företagsklimat där multinationella företags 

närvaro delvis regleras annorlunda än i de två andra fallen (se exempelvis Alden, 2007:45 för ett 

tidigt exempel). Betydande exempel finns inom energisektorn där multinationella och statliga 

företag ingått joint ventures vilka föranletts av långa förhandlingar för att följa internationella lagar 

och regler (ibid). Dock har förhoppningarna ibland varit alltför högt ställda att ett ökat joint venture-

upplägg skulle underlätta för tillväxteffekter, effekter som istället blev att Kinesiska företag köpte 

upp eller utkonkurrerade inhemska byggföretag (Shaw, 2011). Större företagsuppköp har också 

skett inom den finansiella sektorn där en betydande affär var att Industrial and Commercial Bank of 

China övertog 20% av ägarskapet av Sydafrikas Standard Bank, landets största, med en omsättning 

om 5,5 miljarder USD (CCS, 2007:107). Betydande Sydafrikanska infrastrukturprojekt har under 

senare år attraherat flera kinesiska aktörer där ingenjörskontrakt i mångmiljardklassen varit aktuella 

(se VRESAP och COVEC-CREC, CCS, 2007:124).  

Vissa indikationer tyder på att det 2013 var 50 större kinesiska aktörer som bedrev verksamhet i 

landet (Ncube &Fairbanks, 2013) medan statliga sydafrikanska källor framhåller att det totalt rör sig 
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om hundratalet multinationella eller statligt ägda företag som uppskattas ha genomfört komulativa 

investeringar till en volym om 12 miljarder USD (Times, 2014). Sydafrikanska regeringsföreträdare 

har också utryckt en inspirerande känsla av statligt drivna företag (Ballim, 2014).  

Vid utvärdering av aspekten bedöms staten som högst accepterande och tillåtande av större/statliga 

kinesiska företag. Tilltagande handelsflöden och välkommande marknadsförutsättningar är 

bidrgande.  

5. Förekomsten av Speciella Ekonomiska Zoner  

Vad gäller ’Speciella Ekonomiska Zoner’ i Sydafrika så finns ett antal sådana eller liknande 

upplägg då utländska företag ofta väljer att förlägga ”nav” i landet till följd av gynnsamt 

företagsklimat och infrastruktur (se exempelvis Erasmus, 2011 för utförlig utläggning). Som 

påtalats i teoriavsnittet framhåller Davies (2008:135) att etablerandet av zoner av denna typ också 

ligger inom den kinesiska strategin för Afrika. Flera sådana zoner/upplägg har gjort sig gällande 

också i Sydafrika men värt att notera är att förhandlingskraften hos staten kan bedömas som större 

än hos resterande fall vilket exempelvis har resulterat i att det tidigare tilltänkta Coega-

området/zonen, som setts som en industriellt nav, skulle omvandlas till en enbart kinesisk SEZ, 

lades på is (ibid:135f). Detta då den sydafrikanska regeringen ej velat ge koncessioner (i 

sammanhanget förmånliga kontrakt eller tillstånd) eller ytterligare skattelättnader än de redan 

mycket gynnsamma sådana. Sydafrika innehar en Industrial Zone Development Act (2000) där 

områden pekats ut (Se Erasmus, 2011). Vid tidpunkten för denna studie återfinns ingen data som 

tydligt pekar på en specifik kinesiska zon.  

Vid utvärdering av aspekten bedöms staten som restriktiv i sitt förhållningssätt gentemot 

inrättandet av kinesiska speciella ekonomiska zoner. Detta indikerar oviljan att ge ytterligare 

extraordinära incitament till kinesiska aktörer än existerande incitamentstrukturer. Sett till statens 

antagna policys är det dock inte orimligt att anta att en sådan zon kan bli aktuell.  

6. Politiska förhållningssätt och policyaansatser gentemot kinesiska investeringar  

Återigen kan nämnas att förhållningssätten gentemot utländska aktörer i stort kan bedömas som 

öppet. Mer robusta strukturer, avsevärt mer välorganiserad och effektiv statsmakt och gynnande 

förutsättningar föranleder att Sydafrika åtnjuter en hög attraktivitet från utländska ekonomiska 

aktörer i allmänhet. Som tidigare påtalats finns också ambitionen hos makthavarna att anta en mer 

koordinerad approach inhemskt gentemot utländska investeringar och samarbeten (i detta fall 

gentemot Kina specifikt), och sett till dess relativt höga kapacitet tycks mer välgrundade beslut 

fattas (se också samarbeten). Så även i fallet utländska investeringar då mer utvecklade 

lagstiftningar och regleringar år på plats och utvecklas (se exv Wentworth, 2012). Sammantaget är 
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dock öppenheten för utländska aktörer stor och välkomnas inom flertalet områden, i synnerhet där 

jobbskapandet är mest optimalt (Brics, 2013).    

Exempelvis innehar Sydafrikas Konkurrensverk stor betydelse i sammahanget till följd av sin roll 

att granska alla större utländska sammanslagningar och uppköp, vilket har inneburit att staten 

alltmer eftersträvar en omfattande stringens vad gäller villkoren för sådana affärer principiellt för att 

motverka försämringar på arbetsmarknaden eller för lokal industri (Wentworth, 2012:7). Som 

framhållits tidigare påverkades den inhemska textilindustrin mycket negativt när exporten från Kina 

tilltog vilket medförde minskad inhemsk produktion  och ledde till en viss temporär kvotering av 

importflödet (se ovan samt CCS, 2007:103-5; Herman, 2011).  

Vid utvärdering av aspekten görs bedömningen att staten bedriver en öppensinnad politisk 

förhållning och policyansats gentemot kinesiska investeringar. Viss inhemsk skepticism finns men 

uttrycks inte nämnvärt i styrande policys utöver de regleringar och institutionella ramverk som 

finns.  

7. Acceptansen av tillströmningar av kinesiska investeringar  

Som redan framhållits är Sydafrika den ekonomi som kännetecknas av ett av kontinentens mest 

gynnsamma företagsklimat, och har således attraherat avsevärda investeringar från utländska 

aktörer. Traditionellt sett är det naturresurser med anknytning till bränsle/energi som attraherat de 

största utländska investeringarna på kontinenten, men Sydafrika är ett av de länder som innehaft 

störst tillgång till andra naturresurser/mineraler, såsom platina, angan och guld (Alden & Alves, 

2009:6). Detta, som historien uppvisat, har under sekel attraherat utländska intressenter. Trots att 

det framförallt är råvarubaserade industrier (och vidare industriell produktion) som drivit på landets 

utveckling så skönjas en alltmer tilltagande diversifiering och mer såsom servicesektorn (CCS, 

2007:101-2). Således tycks kinesiska aktörer återfinnas inom flertalet av landets sektorer (som 

påvisats ovan under samarbeten).  

2013/14 uppskattades att runt hundratalet kinesiska multinationella/statliga företag bedrev 

verksamhet i Sydafrika samt att den komulativa investeringsvolymen 2013/14 var 12 miljarder USD 

och ökar i betydelse (Times, 2014).  

Vid utvärdering av aspekten görs bedömningen att staten i hög grad intagit ett öppet 

förhållningssätt gentemot tillströmningen av olika typer av investeringar. Flödet bedöms som högst 

betydande och ökande i betydelse.  

Sammantaget, med hänvisning till ovan aspekter, tenderar fallet att ligga nära idealtypen 

’Tillåtande bemötande’. Detta motiveras utifrån att fallet indikerar tillåtande bemötande vid 6 av 7 

aspekter. Det restriktiva bemötandet utgjordes av frånvaron av kinesiska SEZ. 
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4.2 Zambia (Fall 2)  

1. Bilaterala avtal och samarbeten  

Zambia och Kina har en lång historia och indikationer tyder på att Kina under flera decennier varit 

en, om inte en av de större, frekvent samarbetspartner för den Zambiska staten. Källor hävdar att 

Kina vid år 2006 finansierat uppemot 40 större utvecklingsprojekt inom ramen för de Kina-

Zambiska relationerna, varpå flera ytterligare större bilaterala avtal slöts 2006/2007. Vissa var 

förlängningar av tidigare men avtal slöts också kring stöd till sjukhusbyggnationer, fotbollsstadier, 

malariakliniker, forsknings- och träningsinstitut och kompetenshöjande utbyten (Mutesa, 2010:168-

9). Kina har i nutid varit en stor långivare till den Zambiska staten och dess omfattning uppskattas 

till drygt 23 miljarder USD (ca 160 miljarder kronor) mellan åren 1960-2006. Landet var då (2006) 

den aktör som står utanför ”Parisklubben” som beviljat mest i lån och långivningen fortskrider 

samtidigt som skuldavskrivningar sker löpande (Cheru & Obi, 2010:170; Mutesa, 2010:168-9). En 

avsiktsförklaring mellan den Zambiska respektive Kinesiska regeringen 2013 kring att parterna 

önskade se ökade investeringar i Zambia. Zambiska regeringsföreträdare gjorde uttalandet att 

”…det är regeringens prioritet att skapa ytterligare arbetsmöjligheter genom värdeökningar inom 

den naturresurscentrerade näringen, i utvalda områden, för att accelerera den industriella 

utvecklingen” (ibid).  

Vid utvärdering av aspekten bedöms bilaterala samarbeten som högst förekommande och till del 

vägledande av de mellanstatliga relationerna. Samarbeten har ofta kopplingar till 

utvinningssektorerna och infrastruktur genom kinesiska långivning.  

2. Policyansatser och uttryckta politiska förhållningssätt gentemot ”Kina som aktör”  

Relationerna mellan ländernas regeringar tycks historiskt ha fortlöpt och upplevts som ömsesidigt 

av båda parter. Regeringen gav i de ekonomiska strukturanpassningsprogrammens kölvatten 

kinesiska företag fördelaktiga ekonomiska incitament att engageras sig inom främst landets 

utvinningssektorer, men enligt exempelvis Alden (2007:72-6) har allt mer kritiska röster höjts sedan 

2005/6 i debatten kring den tilltagande kinesiska närvaron i landet och dess effekter, och menar att 

trots den inhemska debatten kommer sannolikt den positiva policyansatsen gentemot Kina i 

allmänhet bestå. Från den Zambiska regeringens sida meddelade landets president 2007 att ”… 

Zambia välkomnar kinesiska investeringar, krediter och lån, trots inhemska politiska motsättningar 

och oro från väst över takten Kina tycks vilja öka de ekonomiska banden med Afrika” (CCS, 

2007:159).  

Zambia innehar en svag institutionell kapacitet och ett ej fullt fungerande rättssystem vilket skapar 

svårigheter att reglera och övervaka lagefterlevnaden. Vissa hävdar att den zambiska statens bitvis 

ökade kapacitet (om än låg) att hantera styrning och korruption har varit viktigt för att bidra till en 
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ökad tillämpning av lagstiftning och regleringar som styr kinesiska intressenters aktiviteter (CCS, 

2007:171). En delvis striktare hållning gentemot utländska aktörer i stort, och i detta fall gentemot 

Kina, kan skönjas genom initialt sett antagandet av den s.k. ZDA Act (Zambia Development 

Agency Act) 2006/7 som skulle ta efter den tidigare icke-koordinerade ansatsen vars enda syfte var 

att attrahera utländska investeringar, och nu fokusera vid utveckling på ett bredare plan (Kragelund, 

2010:211). Trots denna tilltagande reglerande ansats gentemot främst investeringar hävdas den vara 

alltför liberal och inneha låga kravskrivningar. Krav på att lokala aktörer skall involveras eller viss 

teknologitransfer genomföras inrymdes inte samt tenderade alltför tandlös vad gäller motverkande 

av kapitalflykt (Kragelund, 2010:211).  

Den inhemska kritiken som under senare år förekommit gentemot den kinesiska närvaron och dess 

skadliga effekter på lokala strukturer har använts också i politiska kampanjer från oppositionen som 

i sin tur spätt på kritiken ytterligare och genererat cykliska effekter (Kopiński & Polus, 2011:187-8). 

Noteras bör dock att den Zambiska staten bedöms ha givet relativt stort utrymme åt kinesiska 

intressenter för påverkansutrymme lokalt (genom kinesiska ambassaden, kinesiska 

handelskammaren och investeringscentra) vilket lokalt ökat de kinesiska intressenternas möjligheter 

att influera eliten om vikten av den kinesiska närvaron (Kragelund, 2009:9). Vid tidpunkten för 

denna studies materialinsamling påträffades ingen uttalad övergripande statlig strategi eller antagna 

policys som vägledande för förhållningen gentemot Kina som aktör. 2007 framfördes dock att 

relationen är starks och tycks prioriteras men att ingen koordinerad policyansats förekom (CCS, 

2007:162).  

Vid utvärdering av aspekten bedöms staten bedriva en öppensinnad politik och förhållning 

gentemot Kina som aktör. Noteras bör att staten genomfört ansatser att öka de reglerande 

styrinstrumenten för att motverka negativa konsekvenser av samarbetena. Ett visst begynnande 

policyskifte kan till viss del skönjas.  

3. Bilaterala handelsrelationer 

Handelsrelationerna mellan länderna går delvis långt tillbaka i tiden. Dock var det först under 

nittiotalet som handelsutvecklingen tog fart från en nivå om ca 22 MUSD till drygt 300 MUSD 

årligen. Denna ökning härrör enligt vissa till att 1) Kina erbjöd vissa skattelättnader för zambiska 

varor samt att 2) råvaruexporten från Zambia till Kina tog fart (Mutesa, 2010:170-1). Bidrgande 

anses också vara de tidvis gynnsamma kopparpriserna (CCS, 2007:163-4; Cheru & Obi, 

2010:170ff). Vad gäller balansen vid denna tidpunkt erfor Zambia ett visst export-import överskott. 

Detta trots ökande andel import. Då begränsningar i kapaciteten för diversifiering i inhemsk 

produktion fanns redan då tecken på att Kinas tilltagande export av tillverkningsvaror (omfattning 

och diversitet) och efterfrågan av dessa varor skulle leda till ett handelsunderskott (Mutesa, 
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2010:170-1). Handeln mellan de två länderna 2011 uppskattas till omrking 3,5 miljarder USD (ca 

kanppt 25 miljarder kronor)(Besilu, 2013).  

Vid utvärdering av aspekten bedöms staten vara i hög grad accepterande av de bilaterala 

handelsströmmarna och dess inriktning. Ett visst exportöverskott gäller till följd av råvaruexporten 

men en ökande import är att vänta.  

4. Acceptansen och förekomsten av större/statliga kinesiska företag  

Enligt vissa uppskattningar var antalet kinesiska företag ökade mellan 2000 – 2008 till drygt 500 

(Kamwanga & Koyi, 2009:20). Kinesiska investeringar (se nedan) görs framförallt av statligt ledda, 

policydrivna och publika kinesiska företag. Företagsnärvaron märks i synnerhet inom 

utvinnignsindustrin där ett flertal större ekonmiska aktörer återfinns. Det är också vanligt att de 

större företagen går ihop med inhemska eller köper upp existerande företag – vertikalt och 

horisontellt. Infrastrukturföretag ökar också. Den Zambiska regeringen hoppas att inträdena leder 

till ökat jobbskapande (Kopiński & Polus, 2011:185-7).  

Vid utvärdering av aspekten görs bedömningen att det funnits en hög acceptans för tillströmningen 

och närvaron av kinesiska ekonomiska aktörer, statliga och multinationella i synnerhet inom 

utvinningsindustrin och ökande inom infrastruktur.  

5. Förekomsten av Speciella Ekonomiska Zoner  

Det tycks finnas tydliga belägg för att påstå att den Zambiska staten varit högst uppmuntrande till 

initierandet och etablerandet av sådana faciliteter. Enligt studerat material tycks det finnas 3-4 

kinesiska ”zoner” av med varierande omfattning och inriktning. De två mest betydande i omfattning 

är den naturresursrelaterade/gruvrelaterade zonen i Kopparbältet (Chambeshi) som etablerades 

2007-2008 samt en sub-zon i Luska, varav den sistnämnda initialt endast genererade investeringar 

om 500 MUSD och den första betydligt mer. Det är i huvudsak den kinesiska staten och dess 

statliga investeringsbanker som dirigerar och faciliterar etablerandet och nödvändig infrastruktur, 

ett arbete som oftast genomförs genom kontrakterandet av kinesiska företag med finansiering av de 

”kinesiska utvecklingsbiståndet” (Kragelund, 2010:215-6). Den första zonen (en multi-facilitet zon) 

kallad China-Zambia Trade Economic and Trade Cooperation Zone etablerades i den region mest 

betydande för råvaruutvinning i Afrika och genererade initialt sett investeringsvolymer om 800 

MUSD (Mutesa, 2010). Zonen var den första “… foreign economic processing zone authorised by 

the Chinese government to be established in Africa” (Li, 2010:10-11) och var med de lokala 

myndigheternas tillåtelse dedikerat åt endast kinesiska aktörer, och var med sin omfattning 

väsentligt större än mindre land-specifika zoner i landet (Kragelund, 2009:211-6). I praktiken var/är 

det ett större kinesiskt gruvföretag som ansvarar för zonen och betraktar denna som ett utmärkt 

exempel på kinesiska multinationella företags ”Going out strategies” (Li, 2010:10-1) 
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Den initiala investeringsvolymen (800 MUSD) beviljades som statliga krediter till kinesiska företag 

som etableringsincitament och uppskattningar är att dryga femtiotalet företag etablerats i zonen som 

följd (Davies, 2008:135; Okeowo, 2013). 2012 uppskattades att inkluderat investeringarna i zonerna 

hade den kinesiska staten och andra aktörer investerat drygt 2,5 miljarder USD totalt i landet i nutid 

(ibid).  

2007 antogs den förordning som tillåter etablerandet av speciella ekonomiska zoner av olika typ 

(föregående lagstiftning var mer begränsad) och skapar möjligheter för den nationella regeringen att 

bevilja aktörer inom/med kopplingar till zonerna rigorösa skattelättnader. Detta i form av tull- och 

skattefri import av varor och kapital under fem år men fortsätter vanligtvis allteftersom med 

regeringens medgivande. Insynen i och transparansen kring zonerna är i stort också högst begränsad 

(Lagerkvist, 2012; Okeowo, 2013). 

Vid utvärdering av aspekten bedöms staten uppvisa ett öppet förhållnningssätt och positiva 

policyansatser gentemot förekomsten av kinesiska SEZ.  

6. Politiska förhållningsätt och policyaansatser gentemot kinesiska investeringar  

Fallet tycks uppvisa tydliga ansträngningar/ansatser att attrahera utländska investeringar för att öka 

inhemska spridningseffekter. Landet ansågs vid början av 1990-talet vara ett av de mer 

investerarvänliga i Afrika vilket föranledde kritik att staten var alltför ”extremliberal” (Kragelund, 

2008:8). Tydliga incitamentstrukturer har fortsatt prioriterats (se ovan) och tillsynes liberala policys 

antagits utan större invändningar 2007 (ibid:3). Landets policys gällande investeringar och 

utländska aktörer formulerades i mångt och mycket initialt av biståndsstrukturerna och bidrog 

tillsammans med 1990-talets privatiserings- och liberaliseringsvåg (och då låga/obefintliga 

tullskatter samt lokala vinstuttag) till förutsättningarna som ny möjliggör kinesiska investeringar 

(Kragelund, 2008:6-7,17).   

Flera ’Investment Acts’ och faciliteringscentra för investeringar (som senare förbyttes, se ”Kina 

som aktör”) bidrog tillsammans med den avreglerande gruv- och minerallagstiftningen (1995) till 

ett ökande kapitalinflöde (Kragelund, 2010:209-11; Mutesa, 2010:173). Viljan och den påvisade 

tendensen att fortsatt ge incitament till utländska investerare, däribland Kina, har fortsatt och både 

den zambiska staten, eliten och de kinesiska intressenterna betraktar utbytet som ömsesidigt 

gynnande (Mutesa, 2010:172-3).   

Den zambiska staten, med dess svaga institutionella uppbyggnad, upplevs som mycket toppstyrd 

och har begränsade möjligheter att reglera att potentiella spridningseffekter kommer befolkningen 

till del, trots att landet ibland framhålls som ett gott exempel. Detta föranleds av att de historiska 

investeringspolicyerna ej genomgått fullständiga/adekvata behandlingar vid ministerierna utan 

beslutats av ledarskikten för implementering vid ministerier som ej involverats full ut i 
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formuleringen (CCS, 2007:155-8; Li, 2010:10). Effekterna har blivit betydliga främst inom 

gruvsektorn där undermåliga arbetsförhållande iakttagits till följd av ovan policys och begränsad 

arbetslagstiftning (ibid). Kinesiska aktörer har tillåtits att ta större utrymme och makt i bland annat 

tidigare statliga företag och infrastruktur (järnväg, elförsörjning) vilket i vissa fall endast resulterat i 

kortsiktiga vinster för landet då makthavare/partianknuten elit dragit fördel av investeringarna 

(Karaumbidza, 2007:87-8,95). 

Den kinesiska närvaron och de förekommande skadeverkningar som observerats genom åren har 

infekterat den politiska debatten där kritiken använts som slagträ i debatten. Detta har 

uppseendeväckande nog resulterat i att Kina utövat politiska påtryckningar inför presidentvalet 

2006 då oppositionen var uppenbart ”radikalt kritiska” gentemot Kina som aktör (Cheru & Obi, 

2010:170; Kopiński & Polus, 2011). 

Landets investeringsklimat upplevs dock fortfarande som mycket liberalt och öppet för kinesiska 

intressenter i allmänhet. Trots att tilltagande arbete bara under de senaste åren iakttagits för att 

förbättra landets investeringspolicys för att optimera nyttan av utländska investeringar består det 

bitvis ojämlika utbytarförhållande råvaror-mot-tillverkningsvaror (Besilu, 2013). De tillsynes 

tilltagande striktare policyansatserna gentemot däribland kinesiska investeringar står i kontrast till 

de så länge aktuella inriktade på investeringsattraktion genom avregleringar (Besilu, 2013). 2013 

infördes också hårdare lagstiftning/mekanismer mot kapitalflykt/skatteflykt då endast en 

skatteinkomst från kopparexporten var 2 % av dess värde (Okeowo, 2013). Således kan göras 

antagandet att ett policyskifte är i görningen.   

Vid utvärdering av aspekten bedöms staten uttryckta öppensinnade förhållningssätt och 

policyansatser. Viss ökande reglering av/förekomsten av utländska investeringar föranleder viss 

försiktighet i utvärderingen att staten har en hög grad av öppenhet för kinesiska investeringar.  

7. Acceptansen av tillströmningar av kinesiska investeringar 

Som indikeras generellt var det i synnerhet mellan 2004-2007 som investeringstakten och 

investeringsvolymerna sköt i höjden. Det historiskt största investeringensprojektet med kinesiskt 

stöd är byggnationen av TANZARA-järnvägen 1970-75 (Alden, 2007:17).  

Det finns delvis spretande uppskattningar kring volymen och flödet av kinesiska investeringar. 2004 

uppskattar vissa att den totala volymen rörde sig om ca 600 MUSD men att det 2005 utlovades 

ytterligare 500 MUSD, och en ökande investeringstakt, men 2006 indikerar färre men mer 

omfattande investeringar (Blessing, 2008:92-3). Gällande följande år uppskattas att runt 140 företag 

investerat en volym om ca 570 MUSD vilket markant ökade den totala volymen i relation till andra 

utländska aktörer. Under åren efter 2006 blev Kina landets tredje största utländska investerare (efter 

Storbritannien och USA)(Kragelund, 2010:211ff). Kamwanga & Koyi (2009) å sin sida hävdar att 
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”FDI-innehavet” var lägre 2006 men dubblerades nästan vart år, men måste ses i relation till andra 

aktörer. 2010 var Kina den tredje största investeraren i landet och fortsatta att öka i betydelse. Enligt 

inhemska myndigheter hade kinesiska investerare bara de senaste fåtal åren investerat över 1 

miljard USD som lett till tusentals arbetstillfällen (ibid; Kopiński & Polus, 2011). Några av de mest 

omfattande investeringarna (2007) har gjorts inom den Speciella Ekonomiska Zon (se ovan) som 

etablerats i Kopparbältet (större runt 200 MUSD)(ibid).  

Vad gäller inriktningen på de kinesiska investeringarna i Zambia var uppskattningen att ca 70 % av 

dessa görs direkt inom eller indirekt i gruvsektorn/utvinningsindustrierna samt därmed relaterad 

verksamhet (Kragelund, 2009:212; se Kamwanga & Koyi, 2009:21). 89 procnt av de investeringar 

som utlovades mellan 2000-2009 var ämnade för utvinningsindustrierna (totalt 5,5 miljarder USD)( 

Kopiński & Polus, 2011:185-7). Som återgavs ovan genomförs investeringarna framförallt av större 

kinesiska statliga aktörer. 

En ökning gällande diversifiering kan dock iakttas då intresset speciellt för infrastruktur ökat, men 

också vad gäller vissa servicesektorer och produktionsindustrier (där hela produktionskedjor köpts 

upp vilket föranlett rapporter om undermåliga arbetsförhållanden)(Alden, 2007:72-76; Cheru & 

Obi, 2010:170ff; Kopiński & Polus, 2011:186). 2012 var Kina fortsatt den tredje största utländska 

investeraren i landet samt var Zambia det tredje största afrikanska mottagarlandet av kinesiska 

investeringar med en årlig investeringstakt om 2 miljarder USD (Besilu, 2013)  

Vid utvärdering av aspekten bedöms staten innehaft en hög acceptansnivå för tillströmningen av 

kinesiska investeringar. Viss diversifiering har skett men lejonparten återfinns inom 

utvinningssektorerna.  

Sammantaget, med hänvisning till ovan aspekter, ligger fallet närmare idealtypen ’Tillåtande 

bemötande’. Detta motiveras utifrån att fallet indikerar tillåtande bemötande vid 7 av 7 aspekter. 

Dock bör noteras viss försiktighet till följd av en till del ökande regleirng för att motverka 

skadeverkningar av kinesiska investeringar.  

 

4.3 Zimbabwe  (Fall 3) 

1. Bilaterala avtal och samarbeten   

Sett till fallets tillhörighet till den ekonomiska regimkategorin ”Pariastat” uppfattas ofta samröre 

med den zimbabwiska statsmakten som högst kontroversiell. Premisserna som ofta föreligger de 

bilaterala avtalen och samarbetena bedöms enligt vissa högst tveksamma (Chidavaenzi, 2013), och 

sätt som staten kan bruka för att kringgå de med väst ansträngda relationerna till följd av de 

sanktioner som riktats gentemot statsmakten internationellt. Statsmakten hävdar självt att de avtal 

och samarbeten/projekt som initieras med Kina är en del av en bredare policyansats att fördjupa 
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relationerna med den kinesiska ekonomin och därigenom bidra till inhemska utvecklingseffekter 

(ibid). Den zimbabwiska statsmakten (med den politiska eliten vid rodret) har bedömts som högst 

villiga att lägga ner stora offentliga resurser i att hålla god relation med Kina vilket resulterat i flera 

bilaterala samarbetsavtal inom exempelvis kommunikation, turism och gruvsektorn ingåtts – men 

som i realiteten inte genererat någon omfattande kinesisk respons 2007 (Alden, 2007:31,64). 

Intresset från kinesiskt håll har dock ökat markant under 2007-2013 då ytterligare bilaterala avtal 

ingåtts (kring service, sjukvård, arenabyggen och försvarsområdet), men som bedöms som 

tveksamma produkter av de ”fragmenterade och icke-koordinerade ekonomiska” ansatser gentemot 

Kina (Mambonidiyani, 2011). Tilltron till att större projekt och samarbeten kan gynna landets 

befolkning men vissa hävdar att statsmakten kompromissar politiken och aktivt väljer att bortse från 

tveksamma kinesiska verksamheter  (Chidavaenzi 2013).   

Information om avtalen och samarbetenas innebörd är begränsad men tydligast är ökningen av den 

kinesiska långivningen till staten. Två tydliga exempel gör sig här gällande. 2013 ingicks avtal 

mellan staten och den Kinesiska EXIM-Banken om lån uppskattat 319 MUSD för byggnationen av 

vattenkraftverk för stärkt vattenkrafttillförsel. Lånet karakteriserades som subventionerat med låg 

ränta och lång återbetalningsperiod och med konditionaliteten (implicit) att kinesiska aktörer skulle 

kontrakteras för byggnationen (Shoko, 2013). 2013 ansökte staten om finansiering om 10 Miljarder 

USD för sitt ekonomiska återhämtningsprogram för att tampas med den lokala stagnerande 

ekonomin med hjälp av lånesäkerhet belånades diamant- och naturresursfyndigheter (Zimbabwe 

Mail, 2013). Enligt Nelson (2013) har ändock en viss ekonomisk förbättring skett i landet vilket 

tillsammans med att landet nu kan belåna sina naturresursfyndigheter (främst nickel, diamanter och 

gult) ökat möjligheterna för landet att erhålla lån.  

Vid utvärdering av aspekten bedöms bilaterala avtal och samarbeten förekommande främst med 

koppling till långivning och utvinnigssektorerna och bitvis kringgått internationella sanktioner. 

2. Policyansatser och uttryckta politiska förhållningssätt gentemot ”Kina som aktör” 

Det mest märkbara tecknet på fallets öppensinnade och välkomnande förhållningssätt är den ’Look 

East Policy’ som antogs av den Zimbabwiska regeringen 2005 där en tydligt välkomnande 

policyansats gällande landets förhållning till Kina som aktör framgår (se exempelvis Alden, 

2007:31,77; Chanakira, 2011; Cheru et al., 2012; Chidavaenzi, 2013).  

Landet genomgick ett strukturanpassningsprogram på 1990-talet men kontroverser kring inhemska 

landreformer och oegentligheter i nationella val ledde införandet av internationella sanktioner. Detta 

fick avsevärd ekonomisk effekt (kollaps) och minskad ström utländska investeringar som följd. 

Ovan nämnda policy, som både kan anses ekonomisk som geopolitiskt, formulerades då regimen 

sökte nya biståndsgivare/partners mindre kritiska mot ”landets interna angelägenheter” (Alden, 
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2007:77).  Geopolitiskt har Kina i FN lagt in veto mot utökade sanktioner mot landet (Chamakira, 

2011). Statsmakten vill uttalat gå tillbaka till en svunnen tid och ta avstånd från väst: ”We 

[Zimbabwe] are returning to the days when our greatest friends where the Chinese. We look to the 

east, where the sun rises, and no longer to the west, where it sets” – Robert Mugabe (Alden, 

2007:64-5).  

Statsmakten har påvisats vara villig att lägga ner stora resurser på att attrahera och bibehålla det 

kinesiska intresset i hopp om investeringar och ekonomiska samarbeten (se Bilaterala avtal och 

samarbeten). Kritiker hävdar dock att stora andelar av landets diamant- och platinafyndigheter (som 

ådrar sig kinesiskt intresse) utlovats till kinesiska aktörer och genom varierande upplägg ”pantsats” 

för att möjliggöra statliga kinesiska lån då Kina upplevs som en god ekonomisk partner när väst 

vänt landet ryggen (Mambonidiyani, 2011). Kina har fått status som ’Favored Nation’ och åtnjuter 

därav vissa privilegier (Chamakira, 2011). Statsmakten anklagas också för att ha stängt ögonen för 

de missbehandlingar och problem som förorsakats av kinesiska investeringar då affärer med Kina 

ofta för med sig också vinster för makthavare och elit. Med statens goda minne har kinesiska 

aktörer bortsett från landets arbets- och arbetsgivarlagstiftning samt miljölagar. Ett häst- och 

ryttarförhållande har enligt vissa utvecklats där Zimbabwe är hästen och Kina ryttaren 

(Chidavaenzi, 2013). 

Vid utvärdering av aspekten bedöms staten bedriva en i mycket hög grad öppensinnad politisk 

förhållning och policyansats gentemot Kina som aktör.  

3. Bilaterala handelsrelationer   

Handelsrelationerna mellan de två länderna utmärks av en avsevärd ökning av handelns omfattning. 

Dock pekar källor på olika uppskattningar kring denna omfattning. Ofta överdrivs betydelsen av 

handeln mellan Zimbabwe och Kina av de statliga myndigheterna (Chanakira, 2011). 2009 var Kina 

landets fjärde största handelspartner med ett totalt handelsflöde som översteg 500 MUSD, där 350 

MUSD/5,6 % var del av landets totala export (Economy Watch, 2010; Mambonidiyani, 2011) 

Indikationer enligt Chanakira (2011) tyder på att handeln sedan dess ökat men rört sig om 4 % 

(import) och 3,5 % (import) men andra källor indikerar att Kina är den internationella handelsaktör 

som till och med 2013 ökat mest inom tillverkningsvaror och teknik, samt att Kina vuxit till att bli 

landets största importör av tobaksvaror samt ökar i betydelse vad gäller mineralsektorn (Zimbabwe 

Mail, 2013). Utmärkande är att kinesiska företag engagerats i vapenexport med Zimbabwe som 

uppköpare, en av flera aktörer som ”väst” inte officiellt exporterar vapen till (Alden, 2007:25).  

Vid utvärdering av aspekten bedöms staten i hög grad acceptera förekommande handelsströmmar. 

Handelsomfattningen tycks öka i betydelse och inga restriktioner har iakttagits.  
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4. Förekomsten av större/statliga kinesiska företag 

Vad gäller den formella närvaron av kinesiska företag eller kinesisk-kontrollerade multinationaler 

tyder indikationer på att 1) det snarare rör sig om ’joint venture’ förfaranden med lokala 

företagsbildningar eller verksamheter mer knutit till de faktiska investeringarna än 

företagsetableringarna i sig själva, samt 2) att närvaron trots dessa upplägg tycks ha ökat sedan 

innan decennieskiftet. Formellt sett fanns det 53 större kinesiska företag i landet 2013 enligt 

registret hos den kinesisk-zimbabwiska handelskammaren (Chidavaenzi 2013).  

Vad gäller närvaron av större kinesiska företag i den zimbabwiska kontexten tyck dock närvaron av 

ANJI Investments tillsammans med Sino-Zimbabwe Holdings vid tidpunkten för genomgången av 

materialet vara det mest omfattande samarbetet. Upplägget med dessa två företagskonsortium 

bygger på ’koncessioner’ vad gäller diamantfyndigheter med direkt anknytning till den 

försvarshögskola vars uppbyggnad kinesiska staten stödjer (98 MUSD) (Chidavaenzi, 2013). Dock 

bör inte rollen för kinesiska företag förminskas i allmänhet. Detta då de tycks vara de kontrakterade 

partnerna för exempelvis de avtalade vattenkraftverken som nämndes ovan.  

Vid utvärdering av aspekten görs bedömnignen att staten uppvisar en hög acceptans för 

förekomsten av kinesiska företag. Vissa svårigheter finns dock i att bedöma omfattningen sett till 

landets bräckliga ekonomiska situation och investeringsmodaliteter i ett land som brister i 

transparans.  

5. Förekomsten av Speciella Ekonomiska Zoner  

Under den tidsperiod som studeras återfinns inga indikationer på planer eller förekomster av dessa 

zoner. Den zimbabwiska ekonomin är stagnerande och möjligen erbjuder de lokala 

marknadsstrukturerna inte alltför omfattande handelshinder eller barriärer vad gäller restriktioner 

och skattesatser för i detta avseende kinesiska aktörer. Frånvaro av förekomsten kan också vara att 

Kina ej betraktar Zimbabwe som ett möjligt nav.  

Vid utvärdering av aspekten görs bedömningen att specifika SEZ ej varit aktuella vilket antyder om 

ett visst restriktivt förhållningssätt. Bedömningen görs dock med viss försiktighet då inga 

diskussioner kring inrättandet av sådana zoner i Zimbabwe genomgåtts.  

6. Politiska förhållningsätt och policyaansatser gentemot kinesiska investeringar 

Som ovan nämnts (se ”Bilaterala avtal och samarbeten”, ”Kina som aktör”) vill staten tydligt ha en 

god relation med Kina för att främja investeringar och ekonomiska samarbeten inom flertalet 

områden, exempelvis inom ekonomisk infrastruktur (XINHUA, 2013).  

Det finns tydliga markörer för statens policyansats gentemot kinesiska investeringar utöver den 

antagna Look East Policy som redogjorts för samt den favoriserade status som innehas av Kina. 

Dessa är bland annat att staten tycks ha överseende med förbrytelserna vad gäller arbetsgivar- och 
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arbetslagstiftningen vid kinesiska investeringar samt att kinesiska investerare/aktörer inom 

gruvindustrin är undantagna gällande miljölagstiftning (Chidavaenzi, 2013). Det tidigare kravet på 

”Indignisation” av ägarskap inom den privata sektorn har uppluckrats och underlättat för utländska 

investerare (Zimbabwe Mail, 2013). Sammantaget indikerar detta aktiva policyval.  

Vidare riktas också kritik mot att regeringen och statseliten gör aktiva (policy)val att ingå joint 

venture samarbeten med kinesiska aktörer, vilket ökar statens makt över landets resurser ytterligare 

- en maktfaktor som för landets elit för med sig fördelar men också ger kinesiska aktörer större 

kontroll över landets naturresurser.  

Vid utvärdering av aspekten bedöms staten uttrycka mycket öppensinnade politiska förhållningssätt 

och policyansatser gentemot kinesiska investeringar. Aktiva policyval har gjorts under perioden 

kring hanteringen av investeringarna för att exempelvis undanta dessa från vissa regleringar.  

7. Acceptansen och förekomsten av tillströmningar av kinesiska investeringar  

Likväl som med fallet kring avtal och samarbeten mer generellt (se ovan) var kinesiska 

investeringar begränsade fram till mitten av förra decenniet. De mest betydande 

investeringarna/företagssamarbetena rörde sig om företagssamarbeten mellan den kinesiska 

privata/sektorn och inhemska statliga aktörer inom exempelvis kommunikation, energi och turism 

(Alden, 2007:65). 

Enligt zimbabwiska/kinesiska källor var Kina 2012 den största utländska investeraren i landet med 

investeringar godkända 2012 av den nationella investeringsmyndigheten med en volym om 668 

MUSD. Kinesiska investeringar representerade under året 72 procent av alla utländska 

direktinvesteringar (XINHUA, 2013b). Diamantproducenten Anjin Investments (se ovan), 

kromproducenten Zimbabwe Mining and Alloy Smelting Company (ZIMASCO), anges som 

betydande investerare samt ett antal energi- och byggföretag med intressen i Zimbabwe (Zimbabwe 

Mail, 2013; XINHUA 2013b). Dock framhåller andra källor att vad just gäller investeringar inom 

diamantindustrin så var dessa inte speciellt omfattande mellan 2010-2013 i form av 

direktinvesteringar utan rörde sig snarare om företagssamarbeten mellan den kinesiska staten och 

inhemska företag, en modalitet som för denna studie delvis försvårar uppskattningar (Chidavaenzi, 

2013).  

Vid utvärdering av aspekten bedöms staten i hög grad acceptera tillströmmningen av kinesiska 

investeringar som under perioden var kraftigt tilltagande.  

Sammantaget, med hänvisning till ovan aspekter, ligger fallet närmare idealtypen ’Tillåtande 

bemötande’. Detta motiveras utifrån att fallet indikerar tillåtande bemötande vid 6 av 7 aspekter. 

Dock bör noteras resonemanget kring frånvaron av SEZ.  
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5 Sammanfattande analys och slutsatser  

Syftet för denna uppsats har varit att bidra till nyanseringen av bilden av Kina i den afrikanska 

kontexten genom att belysa hur Afrikanska stater bemöter det tilltagande ekonomiska intresset från 

kinesiskt håll. Hur afrikanska stater förhåller sig till intresset förutsätts få både lång- och kortsiktiga 

konekvenser för utvecklingen lokalt och erbjuder stor potential för staterna att utvecklas genom att 

tillvarata möjligheterna som ges. Således har syftet varit att åskådliggöra hur ”mottagarsidan” för 

det kinesiska ekonomiska intresset de facto förhåller sig till detsamma, vilket har åstadkommits 

genom att titta närmare på de tre fallen Sydafrika, Zambia och Zimbabwe. Detta urval med 

förväntningen att staternas förhållningssätt antogs vara olikartade sett till ansatsen att de 

representerar tre ekonomiska regimkategorier och var i realiteten fall som representerade stater där 

Kina påvisat ett tydligt intresse för marknads- eller naturresurser. Frågeställningarna som har 

väglett uppsatsarbetet har syftet till att åskådliggöra hur de tre staterna bemöter det ekonomiska 

intresset, samt huruvida det finns indikationer som tyder på att de intar mer tillåtande eller 

restriktiva förhållningssätt gentemot Kina och dess intressen. Slutligen ställdes frågan huruvida det 

är möjligt att inte bara dra specifika men också mer generella slutsatser kring staternas bemötande.  

För att åskådliggöra hur de tre fallen bemöter det kinesiska ekonomiska intresset togs den 

jämförande fallstudiemetoden till hjälp då denna ansågs lämplig vid en studie av tre fall men där ett 

flertal jämförelsepunkter vägleder studien. De tre fallen, som vardera antogs representera en 

specifik ekonomisk regimkategori, genomgick analys utifrån en idealtypisk analysmodell som 

inbegrepp ett antal aspekter/jämförelsepunkter relevanta för att avgöra huruvida staterna intog ett 

mer tillåtande respektive restriktivt bemötande i ansatsen gentemot Kina.  

5.1 Övergripande resultat och slutsatser  
Sammantaget indikerar resultaten som framkom i Analys och resultatredovisningen (avsnitt 4) att 

de tre fallen på en aggregerad nivå i mycket hög grad tenderar gentemot idealtypen ’Tillåtande 

bemötande’ i förhållningssätten gentemot Kinas ekonomiska intresse. Slutsatsen är således att 

tendensen på en generell nivå är tillåtande bemötande vad gäller staternas förhållningssätt.  

Vid en dissaggregering av resultaten indikeras att; Sydafrika vid sex av sju aspekter som 

jämförelsepunkter är tillåtande i sitt bemötande. Dess restriktiva bemötande utgörs av frånvaron av 

kinesiska speciella ekonomisk zoner. Zambia är högst tillåtande i sitt bemötande där alla 

jämförelsepunkter indikeras tendera gentemot den tillåtande idealtypen. Dock bör noteras en viss 

ökad reglering inom flera domäner vilket på sikt kan leda till ett ökat restriktivt bemötande. 

Zimbabwe, slutligen, påvisas vara tillåtande i sitt bemötande vid sex av sju jämförelsepunkter. Den 

jämförelsepunkt/aspekt där ett restriktivt bemötande indikeras är densamma som i fallet Sydafrika. 

Genom denna dissaggregering indikeras att mönstret inte är helt i linje med förväntningen utifrån 
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den ekonomiska regimkategorisering som utgjorde grunden för urvalet av undersökningsfall; där en 

successivt mer restriktiv hållning kunde förväntas ju mer politiskt och ekonomiskt utvecklad fallet 

var. Som ovan kan skönjas är detta endast delvis fallet. Istället föranleds slutsatsen att skillnader 

vad gäller bemötandet på övergripande nivå inte nödvändigtvis avgörs av ekonomisk 

regimtypskategorisering, utan att effekterna av regimkategorins inneboende förutsättningar (hur och 

varför) först gör sig gällande på fallspecifik nivå när relevanta specificerade områden analyseras.  

Med anledning av dessa resultat och slutsatser är det dock relevant att framhålla vissa noteringar. 

De aspekter/jämförelsepunkter som analyserats genom analysmodellen är inte jämnviktiga och bör 

således inte skattas rakt av utan bör ses i sitt sammanhang och i relation till varandra. Sett till 

analysmodellen och det genererade resultatet tycks de två aspekter, som inbegriper politiska 

förhållningssätt och ansatser gentemot Kina som aktör och investeringar vara, tyngre än de andra 

och delvis vägleda förteeelserna inom resterande aspekter/jämförelsepunkter. Vad gäller de två 

indikationer på restriktivt bemötande som iakttagits kring förekomsten av Speciella Ekonomiska 

Zoner (Sydafrika och Zimbabwe) bör noteras att i det första fallet har en viss motvilja funnits men i 

det andra kan mycket väl orsaken vara att Kina inte har sett landet som tillräckligt strategiskt viktigt 

eller upplevt att de grundläggande förutsättningarna förekommit och därmed förminskar relevansen 

för denna aspekt i fallet Zimbabwe. Om så är fallet hade också Zimbabwe uppfyllt alla kriterier för 

att vara fullt ut tillåtande enligt analysmodellen vilket också delvis kunde förväntas utifrån dess 

ekoomiska regimkagorisering.  

5.2 Det övergripande problemet – bemötandet i perspektiv   

Resultaten och slutsatserna anknyter väl till den initiala övergripande problemställningen kring 

staternas bemötande och självfallet till den övergripande litteraturen kring ”Kina i Afrika” på flera 

plan. Resultaten indikerar att på en aggregerat nivå finns det en mycket tillåtande tendens gentemot 

Kinas ökande ekonomiska intresse som inte nödvändigtvis har att göra med ekonomisk regimtyp 

utan snarare kan attribueras (på det aggregerade planet) till staternas vilja att främja samt tillvarata 

möjligheterna som förväntas leda till b.la. ökade statliga inkomster, ökad kapacitet, ökad tillväxt 

och möjligheterna att skapa en ekonomiskt och socialt inkluderande utveckling. Resultatet indikerar 

här en mycket hög tilltro till att det kinesiska intresset kan föra med sig dessa utvecklingseffekter. 

Till syvende och sist handlar det dock om politiskt förutsättningar, kapacitet och förhandlingskraft 

för att hantera den enorma potential som det kinesiska intresset för med sig. Således är statens roll 

oumbärlig då den i de ofta förekommande bilaterala samarbetena sätts i första rummet i Afrika – 

och i Kina. Det blir således av vikt för vidare forskning att åskådliggöra ’graden av tillåtande 

bemötande’ inom de utpekade aspekterna för att åskådliggöra förutsättningar och möjligheter att 

förverkliga det så omtalade ”win-win” förhållandet.  
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