
n Evangelisten laddar för gudomlig partiledarutfrågning  n Superhjältar lyfter Disneys aktie  
n Lax och verkstad i samma fond  n Därför landar Pikettys förslag rätt i skattedebatten
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KINAS NÄSTA STEG
... men en fastighetskrasch hotar i kulisserna
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innehåll

Den pågående ekonomiska omställningen  
har väckt nytt hopp om Kina. Trots bromsande 
tillväxt och hårdnande konkurrens ser utländ-
ska företag fortfarande enorma möjligheter,  
däribland den svenska klädjätten H&M, som  
nyligen invigde sin 200:e butik i landet. 

”Under ledning av Xi Jinping tror och hoppas 
jag att våra liv kommer att bli bättre.”
Zheng Wu, 25-årig journalist i Peking, om Kinas president.  10

10 Ny lyster hos jätten i öst
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Vi ropade nog  
”ni hao” för tidigt
Var det mättnad eller lättnad vi kände 
när Kina började bromsa in och vi kunde 
rikta blickarna mot nya spännande till-
växtmarknader? 

Vi hade hunnit lära oss att säga ”ni 
hao” (hej), och plötsligt såg det ut att 
räcka. Våra barn skulle troligen klara sig 
utan helgkurser i mandarin.

Och för oss som ibland färdas på 
E4:an norrut från Stockholm framstod 
det kinesiska kulturcentrumet Dragon 
Gate i Älvkarleby som ett stendött bevis 
på att ryktet om Kinas kommande världs-
herravälde var överdrivet – ”Noll hotell-
gäster på tio år”, som Expressen konsta-
terade i en rubrik förra sommaren.

men en BnP-tillVäxt på närmare 8 pro-
cent är trots allt mer än de flesta länder 
mäktar med, och nyligen chockade 
Världs banken med prognosen att Kina 
går förbi USA och blir världens största 
ekonomi redan i år. 

Dessutom genomför landet just nu ett 
gigantiskt experiment, som Jenny Hede-
lin beskriver i detta nummer. Ledningen 
har lagt fram ett omfattande reformpaket 
för att få bukt med obalanserna i ekono-
min. Lyckas det blir Kina ännu starkare.

Demokrati och mänskliga rättigheter 
är fortfarande ingen paradgren, och där 
går utvecklingen – sett med västerländ-
ska ögon – i fel riktning. Men som Yiwei 
Wang, en av Kinas mest tongivande 
 akademiker, säger:

”Den västerländska modellen är inte 
den enda definitionen av demo-
krati.”

Helt klart är det dags att 
intressera sig för Kina igen. 
Och förresten: på Dragon 
Gates hemsida meddelas nu 
att hotellet öppnar  
i augusti.

PS. Trevlig sommar, alla 
läsare! Di Dimension 
är tillbaka den  
18 september.

Henrietta Westman

6 Korståg mot valfloskler
Britta Hermansson pratar allvar med parti- 
ledarna i Equmeniakyrkans utfrågningar.

”Lillen” sjunger 
 ut från cellen 
Inte bara Italiens maffia 
håller andan.58

Martin Blomgren
analyserar en amerikansk
framgångssaga.46

BörScaSe. ”Det är svårt att 
vara  pessimist när man ser 

vilka odödliga 
tillgångar Disney 
sitter på,

och vad bolaget 
har på gång de 

LKAB:s nya forskningsdirektör Monica 
Bellgran ser fram emot att sig an gruv- 

jättens många utmaningar, både ovanför och 
under markytan.

8

Att skapa avkastning med begränsat 
risktagande är filosofin för fondbolaget 

Norron. I porföljen finns norsk lax, svensk verk-
stad och obligationer.

44

Den franske ekonomen Thomas Piketty  
delar den ekonomiska eliten i två läger 

med sina teoerier om varför ojämlikheter upp-
står i ekonomin.  

50

Månadens rekommendationer i Di:  
Köp Elekta, Fenix Outdoor och Lundin 

 Petroleum. Sälj Doro. 

51
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världens 
viktigaste 

vägval
Reformer  

avgör Kinas  
framtid

10 SPECIAL  K I N A S  STO R A O M STÄ L L N I N G



Skuldkris, miljökaos och bromsande tillväxt har  
fått frågetecknen att hopa sig runt den kinesiska 
 ekonomin. 

Men det ambitiösa reformpaket som regeringen 
lade fram i höstas har väckt nytt hopp hos 
 befolkningen. Och för de flesta utländska bolag finns 
fortfarande enorma möjligheter. 

”Om man inte lyckas bygga en stor marknads
andel i Kina så spelar det ingen roll om man är stor 
på andra ställen i världen”, säger mätteknikbolaget 
Hexagons vd Ola Rollén.

Han är en av många personer som Jenny  Hedelin 
har intervjuat för att kunna ge en bild av den stora 
 omställning som pågår i landet.

Hongkong / Peking / SHangHai / SHenzHen
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X
”Hade utvecklingen  
i Kina inte varit så 
 obalanserad, så kon-
centrerad till landets 
storstäder, hade många 
problem varit lösta.”
Zheng Wu, journalist bosatt i Peking.

i Jinping talar om ’den kinesiska dröm
men’, men för många människor i Kina är 
det svårt att förverkliga några drömmar”, 
säger min kollega och vän Zheng Wu när 
vi ses över en middag en fredagskväll  
i Peking. 

”Vi kan inte ens vara säkra på vad  
vi har på tallriken. Varje gång jag äter  
på restaurang funderar jag på om oljan  
i mina nudlar är rännstensolja eller om 
köttet är preparerat med otillåtna till
satser”, säger han, och vi kan inte låta bli 
att skratta åt denna absurditet.

Kina är ett hårt samhälle. Och dyrt. 
Sådant vi i Sverige i princip tar för givet, 
som ren luft, rent vatten och tillgång till 
natur och säkra livsmedel, är en lyx för 
majoriteten av den kinesiska befolk
ningen. Mot den bakgrunden ter sig 
ledarnas tal om att bygga ”ett harmoniskt 
socialistiskt samhälle” som en ihålig slo
gan från ett kommunistparti som kämpar 
för sig legiti mitet. 

Tack och lov är de flesta kineser, inklu
sive den 25årige Zheng Wu, utrustade 
med en beundransvärd framtidstro. 
Zheng Wu kommer från en enkel lant
brukarfamilj i Shandongprovinsen i östra 
Kina. Efter hårda studier har han fått 
jobb som reporter på en av de stora 

 statligt kontrollerade dagstidningarna.
”Du har allt det där som jag själv vill 

ha: ett bra jobb, en egen bostad, familj, 
möjligheten att då och då kunna resa 
utomlands”, säger han och rangordnar 
samtidigt platserna han drömmer om  
att besöka: Japan, Israel, Europa och 
Australien. 

Känner ansvar för föräldrarna
Zheng Wu tjänar drygt 6 000 kronor  
i månaden efter skatt. Eftersom han är 
statligt anställd har han blivit folk bokförd 
i Peking, vilket är en stor fördel. Till skill
nad från stadens många miljoner mig
rantarbetare har han tillgång till samma 

sociala förmåner som infödda Pekingbor, 
och därmed en viss grundtrygghet. 

Ändå känner Zheng Wu en gnagande 
oro för framtiden. Mest oroar han sig över 
att hans föräldrar, som bor kvar på lands
bygden, börjar bli gamla. De får bara 80 
kronor var i pension per månad, och 
Zheng Wu räknar med att han måste 
bidra med en stor del av kostnaden om de 
skulle behöva sjukvård. 

”Det känns som en enorm börda att 
behöva spara, inte bara för egen del, 
utan även för att eventuellt behöva 
stötta sina föräldrar. Och då har jag 
ändå en  syster. Du kan själv tänka dig 
hur det känns för alla i Kina som är 
ensambarn.”

I Zheng Wus drömmar ingår inte ens 
att köpa en lägenhet i en stad som Peking.

”Priserna är alldeles för höga för 
sådana som jag. Och även om jag kunde 
köpa en bostad så skulle jag ständigt oroa 
mig för mina föräldrars hälsa”, säger 
Zheng Wu, som hyr en liten lägenhet till
sammans med en kompis för ungefär 
5 000 kronor i månaden.

Förslaget att slå sig ned i en mindre 
stad, där levnadskostnaderna är lägre, 
avfärdar Zheng Wu direkt. Trots att han 
egentligen tycker att livskvaliteten  
i Peking är sämre på grund av smogen, 
de höga priserna och all stress. 

”Men det är trots allt i storstäderna 
som de intressanta jobben finns. Och 
även om bostäderna i de mindre städerna 
är billigare så finns det ingen bra infra
struktur, inget bra serviceutbud. Jag 
skulle inte stå ut”, säger han.

”Hade utvecklingen i Kina inte varit  
så obalanserad, så koncentrerad till stor
städerna, hade många problem i det här 
landet varit lösta.”

Hoppas mycket på nya reformerna
Som alla kineser jag har talat med har 
Zheng Wu stora förväntningar på det 
ambitiösa reformpaket som den kine
siska partitoppen överraskade världen 
med i höstas. 

Till de mest efterlängtade åtgärderna 
hör en fortsatt utbyggnad av landets 
 pensions och sjukvårdssystem, att det 
ska bli lättare för jordbrukare att sälja, 
hyra ut eller pantsätta sin mark samt att 
migrantarbetare i mindre städer ska få 
större sociala förmåner. 

Planen är att minska de stora sociala 
och geografiska obalanserna i ekonomin 
genom att öka hushållens inkomster och 
styra om urbaniseringen till mindre 
 städer. Detta ska, hoppas ledarna, sätta 
fart på privatkonsumtionen så att  
den ekonomiska tillväxten blir mindre 
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beroende av export och investeringar. 
Genom sin uppmärksammade anti-

korruptionskampanj, beskriven som den 
mest aggressiva sedan Mao Zedongs 
dagar, har president Xi Jinping samtidigt 
lanserat sig som en folkets man. Pressen 
rapporterar då och då om presidentens 
besök på enkla restauranger i Peking och 
att han ledigt fl anerar runt i smogen utan 
ansiktsmask bland sina undersåtar mitt 
i stan. Ett pr-trick som uppenbarligen går 
hem. 

”Det signalerar jämlikhet, att han är 
beredd att dela folkets svårigheter. Folket 
gillar den här administrationen, och jag 
med. Under ledning av Xi Jinping tror 
och hoppas jag att våra liv kommer att bli 
bättre”, säger Zheng Wu.

***
NÄR DETTA SKRIVS ligger smogen som ett 
grått dis utanför fönstret, och när jag 
 kollar dagens luftkvalitetsindex är det 
225, vilket ska jämföras med WHO:s 
gränsvärde på 25 för en enskild dag. 

Förra månaden stängde myndig-
heterna i staden Jingjiang, norr om 

Shanghai, av kranvattnet på grund av 
plötsligt och dramatiskt ökade vatten -
för oreningar – sannolikt kopplade till 
stadens stora textil- och skeppsindustri. 
Ungefär samtidigt publicerades en statlig 
rapport som visar att 20 procent av 
 landets jordbruksmark är förgiftad. 

Situationen är påfrestande. Den 
på verkar vardagen på så många sätt för 
den som är medveten om riskerna: i stän-
digt stängda fönster, i att aldrig kunna 
använda kranvatten ens till att koka 
pasta, i att man varje gång man ger sina 
barn grönsaker och frukt undrar hur 
 nyttiga de egentligen är. 

Utlänningar får miljöbonus
Under mina snart tre år i Kina har  landets 
mardrömslika miljöproblem märkbart 
förvärrats. Vissa utländska storbolag 
erbjuder nu sina utsända till landet en 
”miljöbonus” för att kompensera för de 
miljörisker som de tvingas hantera i sina 
dagliga liv. 

Och precis som många andra oroshär-
dar i den kinesiska ekonomin har den 
katastrofala miljö situationen sin bak-
grund i en en utbredd korruption och 
politik som, alldeles för länge och till 

DEN NYA LANDSFADERN. Xi Jinping, som utnämndes till president i mars förra året, har lanserat sig som en man av folket. Han gör besök på enklare 
restauranger i Peking och går på stan utan ansiktsmask trots luftföroreningarna.  F O T O :  A P

REGERINGENS STORA REFORMPAKET
 ■ Det kinesiska kommunistpartiets mäktiga 

centralkommitté presenterade i november 
2013 ett omfattande reformpaket som, om det 
omsätts i handling, kan få enorma konsekven-
ser för Kinas ekonomi. Några viktiga punkter:
ºFokus ska inte längre enbart ligga på tillväxt, 
utan hänsyn ska även tas till exempelvis miljö-
skydd. Skatter på till exempel bensinslukande 
bilar, lyxartiklar, fastigheter och naturtillgång-
ar ska införas.
ºStaten ska fokusera på makrostyrning 
och skapa ramverk, resten ska skötas av 
mark naden. Privata företag ska ges samma 
rättigheter som statliga företag. Privat och 
utländskt ägande ska få gå in i statliga företag. 
ºFinanssektorn ska fortsätta avregleras, 
 privata banker tillåtas och in- och ut� ödet 
av kapital ökas. Konkurslagstiftningen ska 
 stärkas och � nansiella institutioner ska få 
 likvideras.
ºAllt ägande ska respekteras och 
äganderätten stärkas. Böndernas rätt till 
 marken ska skyddas.
ºMigrantarbetare ska ges möjlighet att 
bli stadsbor och omfattas av bostads- och
 välfärdssystemet.
ºDe sociala försäkringssystemen byggs ut.

Källa: Frédéric Cho Advisory AB

FAKTA
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varje pris, har prioriterat en hög BNP-
tillväxt. 

När jag frågar Tao Wang, flitigt citerad 
Kinaekonom på UBS i Hongkong, om 
vad hon ser som de mest akuta pro- 
blemen för president Xi Jingping och 
 premiärminister Li Keqiang är hon tyst 
en lång stund.

”Det är en mycket, mycket stor fråga 
– jag skulle nästan kunna skriva en bok 
om vart och ett av problemen”, säger hon 
med en suck.

Under årets första kvartal misslycka-
des nästan samtliga 31 provinser med att  
nå sina tillväxtmål, trots att myndig-
heterna på centralregeringens direktiv 
redan hade skruvat ned ambitionerna för 
att kunna lägga större fokus på miljö-
hänsyn och på att få kredittillväxt och 
överkapacitetsproblem under kontroll. 

Under de senaste 20 åren har den 
 ekonomiska tillväxten framför allt drivits 
av export och statligt initierade låne-
finansierade investeringar. Det har skett 
på bekostnad av konsumtion, både 
offentlig och privat. 

I  dag omfattas runt 95 procent av 
befolkningen av någon form av grund-
läggande sjukförsäkringsskydd, men det 
sociala skyddsnätet har fortfarande 
enorma brister. 

Många kineser lever med en konstant 
oro för att gå i personlig konkurs om 
någon i familjen till exempel skulle drab-
bas av livshotande sjukdom. Det är en  
av flera anledningar till den ohälsosamt 
höga sparkvoten. Privatkonsumtionen  
är bara runt 35 procent av BNP, att 
 jämföra med omkring 70 procent i USA. 

Finanskrisen förvärrade problemen
Den ekonomiska politiken har gynnat 
statliga bolag på bekostnad av Kinas 
 privata sektor, vilket har lett till felaktiga 
och slösaktiga investeringsbeslut. 

Det har i sin tur skapat överkapacitet 
och fallande avkastning. Kinas struktu-
rella problem fördjupades i samband 
med finanskrisen 2008, då den dåva-
rande regeringen införde ett rekordstort 
stimulanspaket på över 4 000 miljarder 
kronor för att rädda BNP-till växten, job-
ben och inte minst partiet. 

Baksmällan ser vi i dag. I form av en 
företagssektor med en snabbt växande 
skuldsättning och en ekonomi som brom-
sar – trots att utlåning och investeringar 
fortsätter att växa klart fortare än BNP. 

Enligt Gavekal Drago nomics gick 
uppemot 20 procent av bolagen i Kinas 
tunga industrisektor med  förlust under 
2013 och många är skyhögt belånade. 

Många bedömare är överens om att 
det officiella målet att ekonomin ska växa 
med runt 7,5 procent 2014 blir svårt att 

nå. Och enligt en av Kinas mest inflytel-
serika tankesmedjor kan tillväxten 
mycket väl bromsa in till runt 5 procent 
under de närmaste åren.

”Den största utmaningen för rege-
ringen är att behålla en relativt hög till-
växttakt och samtidigt minska skuldsätt-
ningen och driva igenom sina reformer. 
Det är en mycket svår balansgång”, säger 
ekonomen Tao Wang.

Tillväxten ska ned till 7 procent
Sedan Kinas tolfte femårsplan antogs  
i mars 2011 har regeringen siktat på att 

”Regeringens standard-
ursäkt brukar handla 
om att tio miljoner nya 
arbets tillfällen måste 
skapas varje år.”
Andy Xie, oberoende ekonom, anser att rädslan  
för massarbetslöshet och kaos är överdriven och 
att Kina snarare riskerar att drabbas av brist på 
arbetskraft.

KRITISK. Kinas regering är fixerad vid höga tillväxttal, hävdar den oberoende ekonomen Andy Xie, 
baserad i Hongkong. ”Många på höga positioner i partiet har mycket att förlora, eftersom de har 
varit de stora vinnarna på de senaste decenniernas BNP-rusning”, säger han. F O T O :  G r a h a m  U d e n
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Kvartal 1 2014: 7,4

Kinas BNP-tillväxt
Procentuell förändring jämfört med samma period
föregående år

KÄLLA: REUTERS ECOWIN

KÄLLA: VÄRLDSBANKEN

KÄLLA: VÄRLDSBANKEN

Stora skillnader inom landet

KÄLLA: IMF, PEKINGUNIVERSITETET, MCKINSEY.
* Prognos för 2014

Kina är snart i kapp
Andel av världens totala BNP 2011 i köpkraftsjusterade termer,
procent
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... men i dollar räknat är USA
fortfarande långt före
BNP 2012, miljarder dollar
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Fram till nyligen räknade de �esta 
bedömare med att Kina går förbi USA 
och blir världens största ekonomi 2019.
Men i maj släppte Världsbanken en ny 
rapport som visade att Kinas BNP,
i köpkraftsjusterade termer, var i 
hasorna på USA:s redan 2011. Enligt 
nya beräkningar kommer Kinas BNP att 
växa förbi USA:s redan i slutet av 2014.
Vilken ekonomi som är störst beror 
dock på vilken enhet som används. 
Räknat i dollar var USA-ekonomin 2012 
fortfarande nästan dubbelt så stor som 
Kinas.

Fram till nyligen räknade de �esta 
bedömare med att Kina går förbi USA 
och blir världens största ekonomi 2019.
Men i maj släppte Världsbanken en ny 
rapport som visade att Kinas BNP,
i köpkraftsjusterade termer, var i 
hasorna på USA:s redan 2011. Enligt 
nya beräkningar kommer Kinas BNP att 
växa förbi USA:s redan i slutet av 2014.
Vilken ekonomi som är störst beror 
dock på vilken enhet som används. 
Räknat i dollar var USA-ekonomin 2012 
fortfarande nästan dubbelt så stor som 
Kinas.

º Folkmängd: 1,37 miljarder*.
º BNP per capita: 7 333 dollar*.
º Arbetslöshet: 4,1 procent *.
º Snittlönen i Kina är cirka 4 000 kronor i 
månaden. Närmare 100 miljoner människor lever 
under Kinas fattigdomsgräns på drygt 200 kronor
i månaden. Inkomstskillnaderna är större än i USA.
º 95 procent av kineserna har ett grundläggande 
försäkringsskydd, om än otillräckligt. Eftersom 
befolkningen åldras snabbt beräknas landets årliga 
sjukvårdkostnader trefaldigas till 1 000 miljarder 
dollar fram till 2020.

fram till 2015 skruva ned BNP-tillväxten 
till 7 procent. Avsikten är att skapa en mer 
långsiktigt hållbar tillväxt, något som har 
visat sig vara lättare sagt än gjort. Till-
växten har visserligen bromsat in, från 
9,3 procent 2011 till 7,7 procent 2013, men 
obalanserna har ökat. Enligt analyshuset 
Capital  Economics är Kina nu mer bero-
ende av investeringar än vad någon 
annan större ekonomi har varit under de 
senaste 50 åren. 

”Kina har pratat om att ändra tillväxt-
modell i över ett decennium, ändå har 
ekonomin bara blivit ännu mer obalanse-

rad”, säger den oberoende ekonomen 
Andy Xie till Di Dimension i Hongkong.

Anledningen, konstaterar han, är 
regeringens fi xering vid höga tillväxttal.

”Regeringens standardursäkt brukar 
handla om att tio miljoner nya arbets-
tillfällen måste skapas varje år för att 
massarbetslöshet och samhällskaos ska 
kunna undvikas. Detta mantra repe teras 
kvartal efter kvartal. Men på grund av 
Kinas åldrande befolkning, som börjar 
leda till brist på arbetskraft, fi nns det 
ingen egentlig press på att skapa fl er jobb 
genom ytterligare stimulanser.”

Statistiken ger stöd åt resonemanget. 
Den offi ciella arbetslöshetssiffran är i  dag 
strax över 4 procent, en fullt acceptabel 
nivå. Enligt en färsk rapport skapades 
strax över 4,7 miljoner arbetstill fällen 
under de första fyra månaderna 2014, 
något mer än under samma period i fjol. 

Mäktiga särintressen trycker på
Samtidigt visar den senaste statistiken att 
migrantarbetarlönerna, som borde vara 
de första som drabbas av en ekonomisk 
inbromsning, fort sätter öka med över 
10 procent per år.
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Trots att den ekonomiska inbroms-
ningen alltså verkar gå relativt smärtfritt 
kvarstår kraven på stimulansåtgärder 
från särintressen i ekonomin, konstaterar 
Andy Xie.

”Det är särintressen som råkar vara 
mycket mäktiga och som motsätter sig  
de strukturella förändringar som nu är  
i antågande.”

Det är också en av anledningarna till 
president Xi Jinpings antikorruptions-
kampanj – att han vill bli av med några 
av sina värsta motståndare och därmed 
konsolidera sin makt.

”Antikorruptionskampanjen är själva 
utgångspunkten för ekonomisk reform  
i Kina. Xi Jinping vill ha folk runt sig som 
är positiva till förändring”, säger han. 

”Men många på höga positioner  
i partiet har mycket att förlora, eftersom 
de har varit de stora vinnarna på de 
senaste decenniernas BNP-rusning.”

***
EftEr trE dEcEnniEr av enastående 
snabb tillväxt är Kinas BNP per capita 
fortfarande bara en femtedel av USA:s, 
vilket betyder att tillväxtpotentialen är 
fortsatt stor. 

Den svenska klädjätten H&M har 200 
butiker i landet och planerar att öppna 
ytterligare ett uppemot 90 stycken under 
2014. Även Ikea expanderar kraftigt efter 
15 år i Kina, och har i dag 14 varuhus i 
landet.  

Den växande medelklassen är nyckeln 
också för Volvo PV, vars utsikter i Kina 
börjar ljusna. Volvobilarna på gatorna  
i kinesiska storstäder blir allt fler och är 
inte längre någon ovanlig syn. Att vara vd 
för Volvo PV känns mycket bättre i  dag 
än förra året, säger Håkan Samuelsson  
i ett samtal med Di Dimension.

”Vi har fått fart på Kina och är tillbaka 
och tjänar pengar, så nu känns saker och 
ting betydligt bättre”, säger han.

Håkan Samuelsson räknar med att 
sälja 80 000 bilar i Kina i år, vilket kan 
jämföras med 61 000 bilar i  fjol och 
42 000 bilar 2012.

”Försäljningstillväxten fortsätter, vi 
fortsätter att bygga ut vårt försäljnings-
nät och öppnar i fler städer.”

Familjebilarna är poulärast
För tre år sedan var ledningsgruppen 
övertygad om att de förlängda Volvo-
modellerna S80 L och S60 L, som körs av 
en chaufför och där ägaren sitter i bak-
sätet, skulle sälja bäst i Kina. Men så blev 
det inte, berättar Håkan Samuelsson.

”Vad som är glädjande är att 75 pro-
cent av alla Volvobilar som nu säljs i Kina 
är vanliga familjebilar, SC60, V40 och 

”En bonus är att våra 
pollenfilter, som från 
början inte alls var 
tänkta att rena luften 
från smog, har blivit  
en jättegrej i Kina.”
Håkan Samuelsson, vd för Volvo PV, konstaterar 
att den kinesiska försäljningen har tagit fart.

även V60 – en bil vi aldrig trodde vi 
skulle kunna sälja här. Men det har visat 
sig att allt fler medelklasskineser tycker 
att V60 är jättepraktisk, eftersom man får 
in både golfklubbor och barnvagnar eller 
vad man nu behöver få med sig. Så mark-
naden rör sig i vår riktning, mot traditio-
nella Volvovärden som säkerhet och 
miljö. En bonus är att våra pollenfilter, 
som från början inte alls var tänkta att 
rena luften från smog, har  blivit en  
jättegrej i Kina.”

”Marknaden normaliseras”
Med en marknadsandel på 37 procent, 
både i Kina och globalt, hör bilsäkerhets-
företaget Autoliv till de svenska bolag 
som är starkast på den kinesiska mark-
naden, efter 25 år i landet.

I fjol växte försäljningen i Kina med  
26 procent och Autoliv är i  dag det 
svenska börsbolag som har störst andel 
av sin totala omsättning i landet.  
Asienchefen George Chang, född och 
uppvuxen i Malaysia och numera statio-
nerad i Shanghai, tolkar den ekonomiska 
inbromsningen som att marknaden 
 håller på att normaliseras.

”Det är inte hälsosamt att växa som 
Kina har gjort under de senaste 20–30 
åren. Priset som landet har fått betala är 
väldigt högt. Ekonomin måste bromsa 
för att tillväxtmodellen ska kunna änd-
ras. Jag tror att en del av oss har haft orea-
listiska förväntningar på den kinesiska 
marknaden.”

Hur har marknaden förändrats under 
de senaste åren?

”Marknaden har blivit större och mer 
sofistikerad medan vår kundportfölj har 
blivit mer diversifierad och komplex. Det 
har gett oss ökade stordriftsfördelar. 
Olyckligtvis har det också inneburit att 
våra kunder förväntar sig sänkt pris, så 
utvecklingen har både inneburit större 
volymer och lägre priser.”

Sjukhusen stoppade sina inköp
För en hel del utländska bolag har även 
Xi Jinpings antikorruptionskampanj 
betytt nya utmaningar. Mest uppmärk-
sammat är fallet med den brittiska 
läkemedels jätten GSK, som av myndig-
heterna anklagas för att ha beordrat sina 
anställda i Kina att betala mutor till 
läkare, läkarsamfund och sjukhus för att 
öka försäljningen. 

Det Wallenbergägda medicinteknik-
bolaget Aerocrine, som utvecklar instru-
ment för att diagnostisera och behandla 
patienter med astma, är ett av de bolag 
som drabbades hårt när myndigheterna 
började nagelfara sjukhusens inköps-
processer för ett år sedan. 

”Sjukhusen stoppade alla nya inköp 
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”Under den andra 
halvan av fjolåret sålde 
vi i stort sett ingenting  
i Kina, från att ha haft 
en otroligt bra försälj-
ning mellan januari  
och maj.”
Scott Myers, vd för aerocrine, om hur bolaget 
drabbades av antikorruptionskampanjens 
effekter på kinesiska sjukhus.
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VÄLBESÖKT KLÄdKaLaS. H&M satsar hårt på den kinesiska marknaden. di dimensions fotograf var på plats när Kinachefen Magnus Olsson invigde den 200:e           Kinabutiken i Sanlitun, ett fashionabelt shoppingcentrum i Peking.  f o t o :  J o n a t h a n  B r o w n i n g
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eftersom de inte ville riskera några 
an klagelser”, säger bolagets amerikanske 
vd Scott Myers under ett besök i Shanghai. 

”Under den andra halvan av fjolåret 
sålde vi i stort sett ingenting i Kina, från 
att ha haft en otroligt bra försäljning 
 mellan januari och maj.”

Vad tänkte du när det hände?
”Hur säger man ’holy shit’ på 

svenska?” frågar han med ett skratt, 
men blir snabbt allvarlig.

”Det var en mycket svår tid. Vi har lagt 
ned så mycket tid, kraft och pengar på att 
bygga upp vår verksamhet och våra rela
tioner på den här marknaden.”

Scott Meyers bedömning är trots allt 
att Aerocrine måste vara kvar i Kina, med 
tanke på de luftföroreningar landet tam
pas med och den potential det innebär. 

”Så många människor, så mycket 
astma. Jag är övertygad om att Kina 
kommer att bli en mycket viktig mark
nad för oss inom de närmaste åren, men 
det kräver tid, pengar, och mycket hårt 
arbete.”

Klimatet hårdnar för svenska jättar
En färsk rapport från EU:s handels
kammare i Peking visar samtidigt att 
lägre tillväxt och hårdare konkurrens har 
 slagit hårt mot många europeiska bolag 
i Kina. I undersökningen vittnar bolagen 
för första gången om att deras vinstmar
ginaler i Kina nu är lägre än det globala 
genomsnittet. 

Värst verkar företag som är beroende 
av infrastrukturinvesteringar drabbas. 
I fjol krympte försäljningen för Ericsson, 
Volvo och Atlas Copco – tre av de fyra 
svenska börsjättar som har störst försälj
ning i Kina. Men även för kraftjätten 
ABB, det avgjort största svenska bolaget 
på den kinesiska marknaden, har klima
tet hårdnat.

”Marknaden är mycket konkurrens
utsatt, krävande och i snabb förändring. 
Efterfrågan kan ändras dramatiskt på 
mycket kort tid”, säger ABB:s Asienchef 
Chunyuan Gu till Di Dimension i Peking.

Kompetent konkurrens växer fram
Han tar statens investeringar i sol och 
vindkraftsindustrin som exempel. Sek
torn expanderade enormt när Kina lan
serade sitt över 4  000 miljarder kronor 
stora stimulanspaket i samband med 
finanskrisen, för att några år senare dras 
med stora över kapacitetsproblem.

”Det har varit stora utmaningar att 
anpassa sig till och de kräver stor flexi
bilitet. Samtidigt har den här typen  
av efterfrågevåg skapat många lokala, 
mycket kvalificerade konkurrenter”, 
säger Chunyuan Gu.

Inom segmentet transformationer och VÄLBESÖKT KLÄdKaLaS. H&M satsar hårt på den kinesiska marknaden. di dimensions fotograf var på plats när Kinachefen Magnus Olsson invigde den 200:e           Kinabutiken i Sanlitun, ett fashionabelt shoppingcentrum i Peking.  f o t o :  J o n a t h a n  B r o w n i n g
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distribution, som på ABB kallas Power 
Products, har inhemska konkurrenter på 
fem år skaffat sig en marknadsandel på 
80 procent. 

”Våra kinesiska konkurrenter har 
avancerat betydligt på senare år. Vi har 
fördelen av en lång historia att falla till-
baka på, men de nya kinesiska aktörerna 
har möjlighet att snabbt ta in på vårt tek-
nikförsprång utan att tyngas av samma 
utvecklingskostnader.”

Vilka är de största utmaningarna för 
 multinationella bolag som ABB i Kina?

”Att förstå marknadens behov och att 
utveckla produkter och tjänster anpas-
sade till dessa behov. En del av våra  
kunder har mycket specifika krav. Det 
räcker inte att kopiera produkter som 
man redan säljer i väst – det var model-
len för 20 år sedan”, säger Chunyuan Gu.

Tuffare för Ericsson
Även för den svenska telekomjätten 
Ericsson har det blivit tuffare att hävda 
sig i konkurrensen när teknikförsprånget 
till lokala aktörer som Huawei och ZTE 
krymper. I fjol avslöjade världens största 
telekomoperatör, China Mobile, vilka 
bolag som får vara med och bygga Kinas 
nya 4g-nät. Det är den viktigaste tele-
komaffären på marknaden och målet är 

”De nya kinesiska  
aktörerna har möjlighet 
att snabbt ta in på vårt 
teknikförsprång utan 
att tyngas av samma 
utvecklingskostnader.”
Chunyuan Gu, Asienchef för ABB, om de 
kinesiska konkurrenternas snabba avancemang 
på senare år. 
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uppe i slutet av 2014. 
Att Ericsson bara fick knappt 11 pro-

cent av affären blev en besvikelse. För-
väntningarna låg på mellan 15 och 20 
procent. Och Huawei fick hela 26 procent 
av China Mobile-affären. 

”Ericsson har fortfarande en stark 
position i Kina. Men den stora frågan just 
nu handlar om 4g-utbyggnaden som 
innebär stora intäkter men låga margi-
naler”, säger telekomanaly tikern Peng 
Zhai på Frost & Sullivan i Shenzhen.

”Om Ericsson vill behålla sin starka 
position måste bolaget offra en del av sin 
lönsamhet. Det gäller alla telekom-
leverantörer i Kina, även kinesiska aktö-
rer som Huawei.”

Får inte pruta på kvaliteten
Enligt Peng Zhai är den svåraste 
ut maningen för Ericsson just detta: att 
erbjuda kunder som China Mobile låga 
priser med bibehållen kvalitet.

”Om Ericsson lyckas med detta har 
bolaget goda chanser att öka sina vinster 
om några år, när det kan tjäna pengar på 
att leverera tjänster till den redan instal-
lerade hårdvaran”, säger han.

För mätteknikbolaget Hexagon har 
avancemanget på den kinesiska mark-
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MATRESA. Ikea har 14 varuhus i Kina. Även i Xujiahui, Shanghai, står svenska köttbullar på menyn.   F O T O :  J O N A T H A N  B R O W N I N G

”Hexagon gynnas 
av de reformer som 
planeras i Kina fram-
över, så jag räknar med 
en ganska bra tillväxt 
kommande år.”
Ola Rollén, vd för mätteknikbolaget Hexagon, 
är optimistisk trots att marknadsläget har blivit 
tu� are.
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ºNästa sida: Största hotet: byggbubblan

naden gått snabbt. För tio år sedan hade 
bolaget ingen försäljning i Kina, i  dag 
står den för 15 procent av Hexagons 
totala omsättning. 

Utvecklingen har drivits av de 
om fattande investeringarna i allt från 
bil- och fl ygtillverkning till motorvägar, 
järnvägar, fl ygplatser och bostäder 
– områden där Hexagons mätteknik 
används. Koncernchefen Ola Rollén 
medger dock att marknadsläget har blivit 
betydligt tuffare på senare år: 

”Det har bromsat rejält, vi växte två-
siffrigt för tre år sedan och växer nu med 
ensiffriga tal. Men samtidigt gynnas 
Hexagon av de reformer som planeras 
i Kina framöver, så jag räknar med en gan-
ska bra tillväxt under kommande år”, 
säger han på plats i Hongkong. 

”Vi ligger helt rätt i tiden för Kina och 
har rätt lösningar på de problem som det 
kinesiska samhället har. Men just nu 
befi nner sig landet i en omställnings-
period och då går tillväxten ned.”

”Viktigast i världen”
Ola Rollén rankar den kinesiska mark-
naden som den avgjort viktigaste i värl-
den på lång sikt. Att ha en stark position 
på världsmarknaden som helhet räcker 
inte, anser han.

JENNY
HEDELIN

jh@di.se  +861 86 21 11 03 44

”Kina är en så stor ekonomi och kom-
mer att ha en så stor påverkan på världs-
ekonomin framöver. Om man inte lyckas 
bygga en stor marknadsandel i Kina så 
spelar det ingen roll om man är stor på 
andra ställen i världen. Då missar man 
de konkurrensfördelar det innebär att 
vara stor i Kina.”

Ola Rollén tar den kinesiska vitvaru-
jätten Haier, en konkurrent till svenska 
Electrolux, som exempel. Bolaget 
omsatte under förra året 29,5 miljarder 
dollar, nästan dubbelt så mycket som 
Electrolux. Det betyder att Haier, på bara 
sju år, i det närmaste har lyckats för-
dubbla sin försäljning.

”Det fi nns uppemot 30 kinesiska 
Huawei i varje sektor som konkurrerar”, 
konstaterar Ola Rollén.

”Lyckas man inte i Kina, då riskerar 
man som bolag att vara historia om 
10–15 år.” n 
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Hongkong / Peking / SHangHai / 
SHenzHen

Ekonomerna ser tecken på att 
den stora omställningen av 
Kinas ekonomi verkligen har 
kommit i gång.

Men processen kommer att 
ta tid och riskerna är uppen-
bara. Överallt i landet står 
tomma bostadsområden och 
köpcentrum.

”En nedgång i fastighets-
byggandet utgör den största 
risken”, säger Tao Wang, Kina-
ekonom på UBS i Hongkong.

E
fter finanskrisen har skuld-
sättningen i den kinesiska 
företagssektorn ökat drama-
tiskt. Landets totala skuld-
sättning, exklusive stats-

skuld, beräknas nu ligga på närmare  
210 procent av BNP, upp från knappt  
130 procent 2008. För euroområdet var 
motsvarande siffra 168 procent under 
fjolåret och i USA var den 156 procent, 
enligt analyshuset Capital Economics. 

Men problemet är inte i första hand 
nivån på skulderna, utan att de växer  
så snabbt. Enligt kreditvärderingsinsti-
tutet Fitch Ratings i Peking har Kinas 
skulder i förhållande till BNP ökat med 
87 procentenheter sedan 2008. Öknings-
takten är nästan dubbelt så hög som den 
var i till exempel Storbritannien och USA 
innan finanskrisen bröt ut 2008.

Framför allt oroar skuldsättningen 
hos de lokala regeringarna och deras 
investeringsbolag. Sedan slutet av 2010 
har lokalregeringarnas skulder ökat med 
70 procent, till över 17 900 miljarder 
yuan eller 35 procent av Kinas BNP. 

största hotet:   byggbubblan 
VÄXANDE PROBLEM. Sedan millennieskiftet 
har Kina byggt fler bostäder än vad som 
finns i Storbritannien, Tyskland och Frankrike 
tillsammans. Lägenhetskomplexen på bilden 
uppförs i norra delarna av Peking.  

Jenny Hedelin (TeXT)
jh@di.se, +86 186 2111 03 44

JonaTHan browning (foTo)
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Regeringens upprepade försök att 
strama åt den traditionella bank- 
ut låningen har resulterat i en kraftigt 
 växande skuggbanksektor, där finansiella 
institut verkar utanför det reglerade 
banksystemet. Skuggbankerna, som 
 kännetecknas av dålig transparens och 
 skyhöga räntor, står för över 20 procent 
av Kinas totala utlåning och spelar en 
avgörande roll för bolag som inte får låna 
via vanliga banker. 

Charlene Chu, tidigare chefsanalytiker 
på Fitch Ratings i Peking, räknar med att 
Kinas skuldsättning ökar till 249 procent 
av BNP fram till 2017 – i bästa fall.

”Detta gäller om kredittillväxten brom-
sar in med 2 procentenheter per år och 
under förutsättning att BNP-tillväxten 
inte påverkas alls. Men det är ärligt talat 
ett orealistiskt scenario. Mer realistiskt  
är att Kinas skuldsättning fram till 2017 
har ökat till över 270 procent.”

Investeringstillväxten bromsar in
För att bromsa den vilda kredittillväxten 
har centralregeringen infört hårdare   
kontroll av skuggbankerna. 

Samtidigt begränsas utlåningen till 
sektorer som lider av överkapacitet, som 
fastighets sektorn. Det börjar nu få effekt, 
även om ekonomin i stort fortfarande 
lutar åt fel håll. Sedan 2011 har investe-

ringarnas andel av Kinas BNP-tillväxt 
ökat från knappt 48 till över 54 procent 
medan konsumtionens andel har krympt.  

”Kinas tillväxt är fortfarande djupt 
obalanserad. Ändå ser det ut som om 
något positivt kan vara på gång”, säger 
Qinwei Wang, en av Kinaekonomerna på 
Capital Economics, som brukar tillhöra 
det mer skeptiska lägret. 

Sedan Xi Jinping presenterade sin 
reformagenda i november har tongång-
arna runt den kinesiska ekonomins lång-
siktiga framtidsutsikter blivit påtagligt 
mer positiva. Enligt Qinwei Wang syns 
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”Jag tror inte 
att Kina  
står inför en 
omedelbar 
hårdland-
ning. Men det finns 
definitivt en risk för det 
längre fram.”
Tao Wang, Kinaekonom på UBS i Hongkong.

ÖVERHETTAD SEKTOR. Utbudet av både bostäder, kontor och köpcentrum är långt större än efterfrågan.  
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nu tecken på att det kinesiska ledarskapet 
på allvar försöker göra något åt landets 
ohållbara tillväxtmodell. 

”Privatkonsumtionen växer fort
farande relativt starkt, lönerna likaså. 
Samtidigt har tillväxten i landets investe
ringar fortsatt att bromsa in, vilket är en 
 välkommen utveckling. Men det kommer 
att ta tid”, säger han.

Omställningen är inte heller oproble
matisk. Kinas råvaruhungriga fastighets
sektor, den enskilt viktigaste tillväxt
motorn i ekonomin, visar nu tydliga 
svaghetstecken. 

Under årets första fyra månader föll 
den totala fastighetsförsäljningen med 
närmare 7 procent jämfört med samma 
period i fjol, medan priserna sjönk med 
närmare 8 procent. Antalet byggstarter 
rasade med över 20 procent. 

Kritisk punkt för byggandet
Tao Wang på UBS i Hongkong tillhör 
vanligen de mer optimistiska Kinaekono
merna. Men i likhet med många andra 
bedömare har hon den senaste månaden 
blivit alltmer oroad över situationen på 
fastighetsmarknaden. 

”Jag tror inte att Kina står inför en 
omedelbar hårdlandning. Men det finns 
definitivt en risk för det längre fram, 
och det är bubblan på fastighetsmark

naden som utgör den största risken  
i den kinesiska ekonomin”, konstaterar 
Tao Wang. 

I likhet med Capital Economics Kina
ekonom Mark Williams bedömer hon att 
fastighetssektorn börjar närma sig en 
 kritisk punkt. 

Men det är inte ett eventuellt prisfall 
som i första hand oroar ekonomerna. 
Hushållens skuldsättning är låg och de 
flesta bostadsköp betalas till stor del med 
kontanter. 

I  stället handlar skräckscenariot om en 
byggbubbla. På senare år har fastighets
byggandet ökat i ohållbar takt, så att 
utbudet av bostäder, kontor och köp
centrum nu vida överstiger efterfrågan.

Ödsliga bostadsområden och ekande 
tomma gallerior syns överallt i Kina, även 
i städer som Peking och Shanghai. 

Störst problem i mindre städer
Enligt en rapport från UBS i Hongkong 
höll runt 5,7 miljarder kvadratmeter 
bostadsyta på att byggas i kinesiska 
 städer i slutet av 2013, fem gånger så 
mycket som säljs på ett år. 

Störst är problemet i de mindre 
 städerna – en olycklig kombination av 
svag befolkningstillväxt och en statligt 
initierad byggboom.

”En mer ihållande och skarpare ned

Investeringsberoendet ökar
Andel av BNP, procent
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AVLÄGSEN DRÖM. De senaste åren har bostadspriserna i landets största städer stigit med runt 20 procent per år. Få människor har råd med en lägenhet.
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gång i fastighetsbyggandet utgör den 
största risken för Kinas ekonomi under 
de närmaste åren”, säger Tao Wang.

Mark Williams på Capital Economics 
håller med. Sedan millennieskiftet har 
Kina byggt bostäder i en omfattning som 
motsvarar hela Storbritanniens, Tysk
lands och Frankrikes bostadsbestånd till
sammans, och byggandet fortsätter att 
öka år efter år. 

”Bostadsinvesteringarna kan helt 
enkelt inte fortsätta i samma takt.”

Enligt Capital Economics sitter kine
siska fastighetsutvecklare i dagsläget 
med fem miljoner osålda fastigheter.

”Ett vanligt argument är att urbani
seringen kommer att få efterfrågan på 
nya bostäder att fortsätta öka. Men till
växttakten i urbaniseringen har redan 
nått sin topp och kommer att avta under 
kommande år”, säger Mark Williams.

Inte heller Ha Jiming, vice ordförande 
för Goldman Sachs i Peking, tror att urba
niseringen kan rädda Kinas fastighets
sektor. 

Dessutom, poängterar Ha Jiming, är 
priserna i storstäderna fortfarande för 
höga för de flesta migrantarbetare. De 
senaste åren har bostadspriserna i lan
dets fyra största städer stigit med runt  
20 procent per år. Samtidig hämmas 
efterfrågan av den demografiska utveck
lingen, påpekar han.

”I takt med att den del av befolkningen 
som föddes på 1950 och 1960talen går  
i pension och födelsetalen sjunker kom
mer efterfrågan på bostäder att falla”, 
säger Ha Jiming till affärsmagasinet 
Caixin.

”En kreditkris är extremt osannolik”
Oron för den finansiella stabiliteten har 
tilltagit efter rapporter om att andelen 
dåliga lån i banksystemet ökar, medan 
företag som har finansierat sig på obliga
tionsmarknaden nu tillåts gå omkull. 

I år förfaller över 2 300 miljarder 
 kronor i lån via företagsobligationer till 
betalning, varav 16 procent är kopplade 
till bolag i sektorer med överkapacitets
problem, beräknar analysföretaget Gave
kal Dragonomics. Samtidigt väntas över 
4 000 miljarder kronor i lån via olika trus
ter förfalla till betalning. 

Det innebär att många företag måste 
re finansiera sig, samtidigt som ekonomin 
i stort präglas av kreditåtstramning och 
lägre BNPtillväxt. 

Ändå är risken för en finansiell kollaps 
mindre än vad många tror, anser ekono
merna på Capital Economics. Kina har 
liten statsskuld, stort handelsöverskott och 
världens överlägset största valutareserv. 
Lägg därtill ett högt inhemskt sparande. 

Mark Williams pekar även på att 

reservkvoten i de stora bankerna ligger 
på 20 procent, mycket högre än i många 
andra ekonomier.

”Därför är en kreditkris i Kina extremt 
osannolik”, säger han.

Ytterligare en stabiliserande faktor 
som Mark Williams lyfter fram är att  
i stort sett alla pengar som flödar genom 
skuggbanksystemet förmedlas via de 
statligt ägda bankerna. Detta gör det 
möjligt för de kinesiska myndigheterna 
att lösa eventuella kreditproblem bakom 
kulisserna och därmed förhindra en 
 kedjereaktion.

”Om Kinas beslutsfattare känner sig 
tvungna så kan de alltid beordra ban
kerna att stötta de bolag eller finansiella 
produkter som de tidigare har medverkat 
till att finansiera.”

Fler konkurser att vänta
Under våren har flera kinesiska företag 
ställt in betalningarna på sina obliga
tionslån, och premiärminister Li Keqiang 
har flaggat för att det sannolikt kommer 
fler konkurser. 

Enligt Mark Williams är det ett sund
hetstecken.

”I  stället för att oroa sig över betal
ningsinställelser bör vi välkomna bevisen 
på att vissa företag nu har svårt att refi
nansiera sina skulder. Det är en nödvän
dig utveckling om kredit och investe
ringsbeslut ska bli mer disciplinerade.”

Charlene Chu, som numera arbetar för 
det amerikanska analyshuset Autono
mous Research, håller med om att det  
i Kinas finansiella system finns en mängd 
stabiliserande faktorer. Trots det är hon 

bekymrad över vad utvecklingen ska leda 
till.

”Jag har svårt att se hur Kinas kredit
expansion kan fortsätta utan att den 
finansiella sektorn förr eller senare får 
problem. Risken är att landet till slut sit
ter med skuldproblem som är mycket, 
mycket större än på andra håll i världen”, 
säger hon.

I likhet med de flesta andra makroana
lytiker applåderar den oberoende ekono
men Andy Xie den ekonomiska inbroms
ningen. Han välkomnar också utveck
lingen i Kinas fastighetssektor, även om 
den kan bli smärtsam på kort sikt när 
mindre framgångsrika aktörer tvingas 
bort från marknaden. 

”Kvaliteten på Kinas BNPtillväxt ökar  
i takt med att fastighetspriser och bygg
aktivitet går ned”, säger Andy Xie.

Fastighetssektorn beräknas stå för 
knappt 16 procent av Kinas BNP om 
relaterade branscher (som vitvaror, 
möbler, stål, cement samt byggmaski
ner) räknas in. När byggaktiviteten går 
ned försämras balansräkningarna i 
redan högt skuldsatta industribolag, 
vilket leder till att andelen dåliga lån i 
banksektorn ökar.

Rävsax för regionerna
 Även de lokala regeringarna står inför ett 
dilemma. En stor del av deras upplåning 
har skett med mark och fastigheter som 
säkerhet. 

Samtidigt stod markförsäljning under 
2013 för runt 25 procent av lokalrege
ringarnas intäkter. En byggkollaps skulle 
få stora negativa konsekvenser för deras 
möjligheter att återbetala sina lån och att 
färdigställa pågående infrastrukturpro
jekt. För att inte tala om möjligheterna att 
ta sig an nya projekt och uppfylla de ökade 
åtaganden för den sociala välfärden som 
regeringens reformplaner innebär.

I ett försök att stötta bostadsmark
naden uppmanade centralbanken i maj 
bankerna att skynda på sina bolåne
processer och att sänka boräntan till ”en 
rimlig” nivå. Flera lokalregeringar upp
ges också ha lättat på sina restriktioner 
för hur många bostäder varje person har 
rätt att köpa – restriktioner som infördes 
för fyra år sedan i syfte att få bukt med 
spekulation och skenande priser. 

”Kina står definitivt inför en lång rad 
risker just nu, det är det ingen tvekan 
om”, säger Yu Shao, chefsekonom på 
 Orient Securites i Shanghai och rådgivare 
till Kinas centralbank.

”Men jag tror inte att Kina kommer att 
uppleva någon hårdlandning, även om 
det här året är en utmaning. Vår regering 
har ganska klart för sig vad som måste 
göras”, säger han.

”I stället för att oroa  
sig över betalnings-
inställelser bör vi  
välkomna bevisen på 
att vissa företag nu har 
svårt att refinansiera 
sina skulder. Det är en 
nödvändig utveckling 
om kredit- och inves-
teringsbeslut ska bli 
mer disciplinerade.”
Mark Williams,  Kinaekonom på Capital 
Economics, ser det som ett sundhetstecken  
att kinesiska företag går i konkurs.
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Världsmästare i skuldökning
Kinas skulder i förhållande till BNP har stigit med 87 procentenheter sedan 2008.
Det är nästan en dubbelt så hög ökningstakt som i andra länder som sedan har hamnat i �nansiell kris.  

Skulder i procent av BNP

KÄLLA: FITCH, PBOC, IMF INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS
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optimist på lång sikt. Enligt Yu shao är den höga skuldsättningen hos kinas lokala regeringar och deras beroende av skuggbanksektorn det största 
bekymret för regeringen och central banken just nu. men han tror att de reformer som planeras kommer att lösa problemen.
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De flesta bedömare räknar med att 
BNP-tillväxten bromsar in till 7,3 procent 
i år, vilket skulle vara den långsammaste 
 takten sedan 1990. En djupare nedgång  
i fastighetssektorn skulle troligen öka 
pressen på Kinas ledare att lätta på pen-
ningpolitiken. 

Premiärminister Li Keqiang har dock 
upprepade gånger förklarat att kortsik-
tiga storskaliga stimulansåtgärder som 
skulle kunna öka skulduppbyggnaden 
inte är aktuella. I stället hävdar han att 
inbromsningen är under full kontroll. 

Premiärministern talar hellre i termer 
av att ”finjustera” ekonomin genom att 
strypa investeringarna inom sektorer med 
överkapacitet och i gengäld öka investe-
ringar som kan ge en mer kvalitativ – och 
mindre miljöpåverkande – tillväxt. 

Landets stålbolag har beordrats att 
minska sin årliga produktion med  
80 miljoner ton fram till 2018, motsva-
rande drygt 10 procent av Kinas totala 
stålproduktion under 2013. Men i de 
centrala och västra delarna av Kina vän-
tas investeringarna i stället öka – i nya 
miljöfrämjande infrastrukturprojekt,  
i utbyggd kollektivtrafik, energiprojekt 
samt i budgetbostäder för Kinas fattiga. 

Den 30 april meddelades att statliga 
China Railway Corp planerar att bygga 
ny järnväg för närmare 850 miljarder 
kronor under 2014. Det är tredje gången 
i år som bolaget justerar upp prognosen 
för årets järnvägsinvesteringar. 

Enligt Yu Shao på Orient Securities är 
Xi Jinping och Li Keqiang fast beslutna 
att få bukt med de strukturella problemen 
i ekonomin.

”Målet är att förändra Kina på i huvud-
sak två sätt: att öka de kinesiska hus-
hållens köpkraft, exempelvis genom att 
successivt bygga ut socialförsäkrings-
systemet. Samt att öka effektiviteten och 
avkastningen hos landets investeringar 
genom att tillåta marknadskrafterna att 
spela en större roll.” 

Marknaden ska få styra helt
I klartext betyder det att priset på allt från 
kapital till naturresurser ska bestämmas 
av marknaden, inte som nu av den kine-
siska staten och dess bolag. 

I maj publicerade superdepartementet 
NDRC en lista med 80 infrastruktur-
projekt i sektorer som tidigare har varit 
förbehållna staten, dit regeringen nu för-
söker locka privata investerare, både 
inhemska och utländska.

Men övergången till en ekonomi som 
drivs av marknadskrafter är inte okom-
plicerad, konstaterar Yu Shao.

Färsk statistik från NDRC visar att 
stålproduktionen fortsätter att öka, 
trots överutbudet, och i strid med rege-

ringens order. Samtidigt har överkapa-
citet och fallande avkastning i flera 
industriksektorer en avskräckande 
effekt på privata investerare. Dessutom 
är reglerna otydliga.

”Många är rädda för att investera, de 
är osäkra på hur de ska agera och vad de 
får göra. Därför befinner sig Kina just 
nu i ett slags tillväxtglapp som har upp-
stått i övergången från en tillväxtmodell 
till en annan.”

Enligt Yu Shao är skuldproblemen för 
Kinas lokala regeringar och deras bero-
ende av skuggbanksektorn – 30 procent 
av deras lån kommer därifrån – det 

största bekymret för regeringen och 
central banken. Men han understryker att 
läget inte alls kan jämföras med situatio-
nen i exempelvis Grekland.

”Grekland hade en enorm skuld men 
inget att betala med. Kinas lokalrege-
ringar har enorma nettotillgångar i form 
av vägar, fabriker och stora byggnader 
som de i praktiken har möjlighet att sälja. 
Så skuldsituationen i Kina är i grund och 
botten ett kassaflödesproblem”, säger 
han.

Regionala obligationer tillåts
För att lösa likviditetskrisen, få ned 
upplåningskostnaderna och öka trans-
parensen runt de lokala myndigheter-
nas skuldsättning kom NDRC för några 
veckor sedan med det uppmärksam-
made beskedet att landets lokalrege-
ringar ska ges tillåtelse att ställa ut egna 
obligationer, något som har varit förbju-
det sedan 1994. 

Beslutet gäller bara tio provinser och 
det tillåtna finansieringsbeloppet är 
mycket begränsat. Men enligt Yu Shao är 
det ett steg i rätt riktning.

”Detta betyder att de kortsiktiga lånen 
från skuggbanksektorn, där räntan ofta 
ligger mellan 10 och 20 procent, så små-
ningom kan ersättas med en mer lång-
siktig upplåning med räntor kring 5 pro-
cent”, förklarar Yu Shao. 

”Det kommer att ha stor betydelse för 
möjligheten att komma till rätta med den 
ohållbara skuldspiralen på lokal rege-
ringsnivå.”

Avgörande tid väntar
Yu Shao ser de kommande tio åren som 
avgörande för Kina.

”På två eller tre års sikt ser jag många 
risker. Men på längre sikt är jag mer opti-
mistisk. De reformer som nu är på gång 
kommer att lösa många av de problem 
som under 30 år har ackumulerats i eko-
nomin”, säger han.

Vad är den kinesiska centralbankens 
skräckscenario?

”Vår största skräck är att följande tre 
saker sker samtidigt: att fastighetsbubb-
lan spricker, att ett stort antal lokala 
regeringar tvingas ställa in betalningarna 
och att andelen dåliga lån i bankerna 
skjuter i höjden. Om detta inträffar sam-
tidigt så står Kina inför mycket stora pro-
blem.”

Hur stor är risken för ett sådant scena-
rio?

”Jag uppskattar den risken till runt  
10 procent.” n 

”Många är rädda för  
att investera, de är 
osäkra på hur de ska 
agera och vad de får 
göra. Därför befinner 
sig Kina just nu i ett 
slags tillväxtglapp  
som har uppstått  
i övergången från  
en tillväxtmodell  
till en annan.”
Yu Shao, chefsekonom på  Orient Securites  
i Shanghai, ser att övergången till marknads- 
ekonomi medför komplikationer.

finjusterar. Premiärminister Li Keqiang har 
inga planer på att lansera några nya storskaliga 
stimulanspaket utan föredrar att försöka styra 
investeringarna till rätt sektorer. f O t O :  N g  H a N  g u a N

ºSidan 30: Demokrati är ett förbjudet 
område
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SHANGHAI

Medan omvärlden har uppmärksammat 25-års-
minnet av massakern på Himmelska fridens torg 
1989 är händelsen metodiskt nedtystad i Kina. 
    Landets nya ledning har intagit en hård attityd 
mot så kallade oliktänkare. Censuren har skärpts 
JENNY HEDELIN
jh@di.se, +86 186 2111 03 44

FÖRBJUDET  OMRÅDE 

MAJ 2014. Turister samlas på Himmelska 
fridens torg i Peking i väntan på flagg-
halningsceremonin som hålls varje kväll. 

 F 0 T 0 :  J O N A T H A N  B R O W N I N G
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FÖRBJUDET  OMRÅDE 
och allt fler  fängslas för att de utgör en 
”fara för  statens  säkerhet”. 
   Enligt det beryktade Dokument 
 nummer 9 är det till och med förbjudet 
att prata om  demokrati.

RBJUDET  OMRÅRBJUDET  OMRÅRBJUDET  OMR DE 
och allt fler  fängslas för att de utgör en 
”fara för  statens  säkerhet”. 
   Enligt det beryktade Dokument 
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Jag tror att Kina en dag kommer att 
vara ett fritt och demokratiskt land 
och att vårt folk kommer att kunna 
bada i frihetens solsken. Jag beta-
lar ett pris för att ta oss i den rikt-

ningen, men utan minsta ånger. Länge 
har jag varit medveten om att när en 
självständig intellektuell person står upp 
mot en enväldig stat, blir steget mot 
 frihet ofta ett steg in i fängelse. Nu jag tar 
det steget, och den sanna friheten är 
så mycket närmare.”

Detta skrev den nu 59-årige kinesiske 
litteraturprofessorn Liu Xiaobo strax 
innan rättegången mot honom började 
i december 2009. Den 25 december 
samma år dömde en domstol i Peking 
honom till elva års fängelse för ”anstiftan 
till omstörtande av statsmakten och av 
det socialistiska systemet”.

I december 2008 undertecknade han 
tillsammans med över 300 andra intel-
lektuella ett politiskt manifest med krav 
på ökad demokrati i Kina, ”Charta 08”. 
Kort därefter blev han gripen och har 
sedan dess suttit fängslad. Under tiden 
befi nner sig hans fru, konstnären och 
poeten Liu Xia, i husarrest i en lägenhet 
i Peking, där hon enligt vännerna genom-
lider en djup depression. 

”Det enda vi vet är att Liu Xiaobo och 
hans familj har blivit djupt orättvist 
behandlade. Men hur han har det eller 
hur han mår är svårt att veta eftersom all 
information är blockerad av myndig-
heterna”, säger människorättsadvokaten 
Xu Weiguo.

”När det gäller hans utsikter att bli en 
fri man så har jag ärligt talat ingen 
aning.”

Går i klinch med makten
Att de kinesiska ledarna betraktar Liu 
Xiaobo som ett allvarligt politiskt hot är 
logiskt för de fl esta som vet hur landets 
politiska system fungerar. 

Hans rop på demokrati och fredlig 
politisk reform kan låta oskyldigt i väs-
terländska öron. Men kraven i manifestet 
”Charta 08”, att Kinas regering ska tillåta 
fl era partier och börja tillämpa maktdel-
ningsprincipen, går i direkt klinch med 
 landets auktoritära enpartisystem och 
maktutövande.

Desto svårare är det att förstå varför 
den 40-årige advokaten Xu Zhiyong 
under uppmärksammade former dömdes 
till fyra års fängelse i vintras, anklagad för 
att ha ”stört den allmänna ordningen”. 
Han hade förespråkat en lag som ska 
tvinga Kinas regeringstjänstemän att 
redovisa sina tillgångar offentligt. 

Genom organisationen New Citizen, 
som han grundade i maj 2012, har 
Xu Zhiyong engagerat sig i kampen för 

MASSAKERN PÅ HIMMELSKA FRIDENS TORG
 ■ En tändande gnista bakom protesterna 

på Himmelska fridens torg 1989 var när 
Hu Yaobang, en tidigare högt uppsatt politiker 
inom kommunistpartiet, dog den 15 april 
 samma år. Han hade kämpat för att öppna det 
politiska systemet och hade blivit en symbol 
för demokratiska reformer.

 ■ I slutet av april började tusentals studen-
ter marschera genom Peking mot Himmelska 
fridens torg för att kräva ett mer demokratiskt 
styre, pressfrihet, yttrandefrihet och ökade 
rättigheter för arbetare. 

 ■ Demonstrationerna pågick i sju veckor 
och samlade som mest uppskattningsvis 
en miljon deltagare. Tidigt på morgonen den 
4 juni beordrades pansarförsedda armé-
styrkor att öppna eld mot de obeväpnade 
 demonstranterna. Cirka 2 600 människor 
 dödades eller skadades.

FAKTA

senaste året, det är helt uppenbart”, säger 
han.

”Bara fem minuter innan du ringde 
blockerades mitt konto på Wechat (en 
kinesisk meddelande-app), och de 
senaste åren har alla mina telefonsamtal 
avlyssnats.” 

Ett av Xu Weiguo fall rör en man som 
i våras dömdes till 18 månaders fängelse, 
anklagad för ”anstiftan till omstörtande 
verksamhet”, för att ha publicerat bilder 
på nätet av massakern på Himmelska 
Fridens torg 1989. Mannen dömdes 
också för att förra året ha begärt tillstånd 
hos de lokala myndigheterna för att 
få organisera en fredlig protest på 24-års-
dagen av händelsen. 

”Under mitt arbete med brottmål och 
stämningar stöter jag ständigt på kine-
siska myndigheters maktmissbruk – det 
gäller allt från polis, domstolar och åkla-
garämbetet”, berättar Xu Weiguo.

”Dessutom använder Kina fortfarande 
tortyr för att tvinga fram erkännanden. 
Vad man som advokat får uppleva i det 
kinesiska rättsväsendet är helt osanno-
likt.”

Censuren har skärpts
Sedan president Xi Jinping kom till 
 makten har censuren i landet skärpts, 
 liksom kontrollen av så kallade olik-
tänkare. Universiteten förbjöds i april 
förra året att lära ut så kallade ”univer-
sella värderingar”, som pressfrihet och 
mänskliga rättigheter. 

För att se till att undervisningen 
bedrivs enligt myndigheternas direktiv 
uppges högt uppsatta tjänstemän på 
Kinas propagandamyndighet ha tillsatts 
som chefer på journalistprogrammen vid 
landets tio största universitet. Vidare 
måste kinesiska journalister från och 
med i år ta ett slags ideologisk examen, 
som bland annat inbegriper marxistiska 
värderingar, för att få och behålla hålla 
sina presskort. 

Sedan i höstas gäller dessutom en ny 
lag som säger att internet användare som 
medvetet skriver eller delar information 
som ”kränker Kinas nationella värdighet, 
är reaktionär, obscen, vidskeplig, bedräg-
lig eller nedsättande” kan dömas till upp 
till tre års fängelse. 

Myndigheterna har riktat in sig på 
ett antal infl ytelserika opinionsbildare 
på det numera Nasdaqnoterade Weibo, 
Kinas Twitter. En av dem är den tidigare 
så frispråkige och samhällsengagerade 
amerikansk-kinesiske affärsängeln 
 Charles Xue, med över 12 miljoner  följare. 
I april i år släpptes han efter nio månader 
i fängelse, anklagad för sexköp. 

”Under de senaste två åren har det 
 funnits en tendens i Kina att frihets-

 jämlikhet och rättvisa lagar, vilket även 
det kinesiska ledarskapet säger sig efter-
sträva. Men medan Xu Zhiyong vill att 
samma lagar ska gälla hela befolk-
ningen, inklusive Kinas rika maktelit, är 
president Xi Jinpings antikorruptions-
kampanj betydligt mer selektiv när det 
gäller vems förmögenheter som ska 
synas i sömmarna. 

I sammanhanget kan nämnas att både 
nyhetsbyrån Bloomberg och New York 
Times sedan snart två år är censurerade 
i Kina efter avslöjanden om Xi Jinpings 
och den förre premiärministern Wen Jia-
baos  respektive familjeförmögenheter. 

”Värre under det senaste året”
Enligt advokaten Xu Weiguo är myndig-
hetsingripanden mot personer som 
uttrycker misshagliga åsikter den avgjort 
van ligaste kränkningen av mänskliga 
rättigheter i dagens Kina.

”Situationen har blivit värre under det 
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REGIMEN SLÅR TILLBAKA. ”Anledningen till att regeringen har trappat upp sin internetcensur är att den uppfattar sociala 
medier och oliktänkare som ett direkt hot”, säger Wu Qiang, professor i politik vid Tsinghuauniversitetet i Peking.                   
 F O T O :  J A M E S  W A S S E R M A N

CHARTA 08 – ETT
MANIFEST FÖR
ÖKAD DEMOKRATI

 ■ ”Vart är 2000-
talets Kina på väg? 
Kommer det att fort-
sätta ”modernisering-
en” under ett aukto-
ritärt styre, eller kom-
mer det att omfamna 
universella värden, 
ingå i de civiliserade 
ländernas huvudfåra 
och bygga ett demo-
kratiskt system? Det 
� nns inget sätt att 
undvika dessa frågor.”

 ■ Så heter det 
i inledningen till det 
politiska manifestet 
”Charta 08”, som 
när det gavs ut hade 
undertecknats av 
303 kinesiska intel-
lektuella och olik-
tänkande. 

 ■ I manifestet efter-
lyser de 19 föränd-
ringar för att förbättra 
de mänskliga rättig-
heterna i Kina, inklu-
sive ett oberoende 
rättssystem, 
förenings frihet och 
 avska� ande av 
enpartistyret. 

 ■ ”Charta 08” 
o� entliggjordes den 
10 december 2008, 
samma dag som 
FN:s deklaration om 
mänskliga rättigheter 
fyllde 60 år. Inom en 
månad hade omkring 
7 000 kinesiska 
 aktivister skrivit 
under manifestet.

FAKTA

FRI MEN FAST I KINA. Konstnären Ai Wei-
wei har släppts ut ur häktet men har inte 
fått tillbaka sitt pass. F O T O :  J A C K  M I K R U T

SYMBOL FÖR MOTSTÅNDET. Litteraturprofessorn Liu Xiaobo sitter fängslad sedan 2009 efter att ha 
krävt ökad demokrati i Kina. Han fick Nobels fredspris 2010.  F O T O :  T O B Y  M E L V I L L E
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beröva människor av politiska skäl, men 
anklaga dem för allt från sexbrott, finan
siella brott eller för att ha stört den all
männa ordningen. På så sätt rättfärdigar 
myndig heterna gripanden av personer 
som anses hota det politiska systemet”, 
säger Xu Weiguo.

Arbetslägren försvinner
Kinesiska myndigheter meddelade under 
fjolåret att man nu avvecklar de ökända 
arbetslägren dit fångar, ofta politiskt obe
kväma personer som petitionärer, reli
gionsutövare och aktivister, utan åtal har 
skickats sedan 1950talet för ”omskol
ning” i upp till fyra år. Avvecklingen av 
lägren har applåderats av det internatio
nella samfundet. Samtidigt vittnar kine
siska människorättsorganisationer och 
advokater om att ett ökande antal aktivis
ter i stället frihetsberövas på andra sätt. 

”Polisen har rätt att godtyckligt frihets
beröva personer som uppfattas som bråk
makare, även i avsaknad av en dom eller 
åklagarens godkännande, och polisen 
ställs sällan till svars för felaktiga frihets
berövanden” säger Xu Weiguo. 

”Även efter att de har släppts blir dessa 
människor ofta föremål för hårda restrik
tioner, som att de förbjuds röra sig utan
för sina hemstäder eller att de ständigt 
måste rapportera till polisen var de befin
ner sig.” 

Den världsberömda kinesiske konst
nären och människorättsförespråkaren Ai 
Weiwei är ett talande exempel. Det har nu 
gått snart tre år sedan han släpptes ur häk
tet på hemlig ort, där han tvingades till
bringa 81 dagar under  tortyrliknande for
mer och på oklara grunder. Men myndig
heterna har i skrivande stund for tfarande 
inte lämnat tillbaka hans pass, vilket inne
bär att han inte kan lämna Kina. 

”För kineser som vill ha yttrandefrihet 
och mänskliga rättigheter framstår Kina 
som ett fängelse”, konstaterar Xu Weiguo. 

”I min roll som advokat hör jag ofta 
vanliga människor säga att ’om jag hade 
möjlighet, så skulle jag redan bo utom
lands’. Så länge Kinas juridiska och poli
tiska system ser ut som de gör har landets 
myndigheter fortfarande många verktyg 
att ta till för att tysta demokrati  
för kämpar”, säger han.

Fler oliktänkade fänglas
I Kina fängslades under förra året över 
1  100 personer som anklagades för att 
utgöra en ”fara för statens säkerhet”, enligt 
statlig statistik. Det var en ökning med  
19 procent jämfört med 2012, och hittills  
i år tycks gripandena av så kallade oliktän
kande ha ökat ytterligare i takt med att 
spänningarna i samhället eskalerar. 

En terroristattack på Himmelska 

 fridens torg i Peking i oktober i fjol följdes 
av ett attentat på en tågstation i sydvästra 
Yunnanprovinsen i mars, och i slutet av 
april inträffade en explosion på en annan 
tågstation, i Xinjiangprovinsen i nord
västra Kina. 

I maj skedde ytter ligare ett terroratten
tat i Xinjiang med över 40 döda och när
mare 100 sårade som följd. 

Enligt Wu Qiang, professor i politik vid  
Tsinghuauniversitetet i Peking, är  risken 

för samhällsuppror ett hot som det 
 styrande kommunistpartiet tar på största 
allvar. 

”Anledningen till att regeringen har 
trappat upp sin internetcensur och hård
nat i sin inställning till oliktänkande är 
att den uppfattar sociala medier och 
 dissidenter som ett direkt hot”, säger  
Wu Qiang.

Under våren har en lång rad kinesiska 
aktivister och intellektuella, som har del
tagit i möten för att högtidlighålla 25års
dagen av protesterna på Himmelska 
 Fridens torg, fängslats. Wu Qiang berät
tar att han tidigare i våras varnades av 
universitetsledningen för att uttala sig  
i medierna om tragedin 1989.

”Risken för revolution i Kina är liten, 
men den finns definitivt. Det är detta som 
de kinesiska ledarna oroar sig mest för”, 
säger han.

Sanningen tystas ned
Massakern på Himmelska fridens torg  
i Peking den 4 juni 1989 är metodiskt 
nedtystad i Kina. I historieböckerna 
beskrivs händelsen inte alls, och de allra 
flesta kineser under 40 år är omedvetna 
om att den alls inträffade. 

När jag diskuterar saken med den tolk 
jag har använt till detta reportage, en 
kvinna i 40årsåldern, berättar hon om 
chocken hon kände när hon fick historien 
berättad för sig av en utländsk fotograf 
för ett par år sedan. 

”Jag kunde knappt tro att det var sant”, 
säger hon.

Di Dimension har dock talat med en 
person som var på plats på Himmelska 
Fridens torg den där natten mellan den  
3 och 4 juni 1989. I  dag är han en 48årig 
affärsman, då var han en av de  studenter 
som hade samlats på torget i en fredlig 
protest mot korruption och bristen på 
demokrati och åsiktsfrihet. 

I sitt hem förvarar han i hemlighet 
tusentals originalbilder från torget i form 
av fotonegativ, berättar han när vi ses  
på en restaurang i Peking. 

På negativen syns studenter med band 
runt huvudet som håller upp banderoller 
med slagord. Affärsmannens plan är att 
någon gång i framtiden smuggla ut nega
tiven ur landet och få bilderna framkal
lade och publicerade.

”Det var mitt i natten och vi satt allihop 
på torget, många av oss sov. Vi hade 
hungerstrejkat i flera dagar. Plötsligt 
slocknade all gatubelysning och längre 
fram såg jag  sittande människoskepna
der som plötsligt bara föll ihop, en efter 
en, samtidigt som man hörde dova, stud
sande ljud.”

Militären hade dödat studenterna med 
vapen utrustade med ljuddämpare, berät

”Risken för revolution  
i Kina är liten, men  
den finns definitivt.  
Det är detta som de 
kinesiska ledarna  
oroar sig mest för.”
Wu Qiang, professor i politik vid Tsinghua- 
universitetet i Peking.

KÄMPAR FÖR SIN SAK. Kinas petitionärer är 
personer som reser till Peking för att få upp
rättelse i konflikter med lokala myndigheter. En 
av dem är den tidigare polismannen Wu, som 
har kommit från Shanxiprovinsen för att kräva 
kompensation för de brännskador han ådrog 
sig i samband med en olycka. Petitionärernas 
klagomål vinner sällan gehör och många blir 
kvar i Peking i åratal. F O T O :  J O N A T H A N  B R O W N I N G
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VILL SE ETT ENAT EUROPA. Minxin Pei, känd Kinaanalytiker bosatt i USA, tycker att Europas länder borde inta en mer enad hållning gentemot Kina när 
det  gäller mänskliga rättigheter. ”Om Europa fortsätter att kompromissa kommer det i framtiden att vara mycket svårt för europeiska regeringar att stå 
upp för sina principer”, säger han till Di Dimensions reporter Jenny Hedelin i Shanghai.  F O T O :  M å r T e n  S v e M a r k

tar mannen. Till slut reagerade studenten 
intill honom.

”Han sa: ’Kom, vi springer – de dödar 
oss!’. Hade vi inte reagerat så fort skulle 
vi troligtvis inte ha levt i dag. Vi sprang 
för livet, in i de smala gränderna i 
bostadskvarteren där jag växte upp, och 
där gömde vi oss.”

All kritik censureras
Massakern på Himmelska fridens torg, 
som enligt kinesiska Röda korset krävde 
cirka 2 600 människoliv, är bara ett av 
många ämnen som är censurerade i den 
statligt kontrollerade pressen. Allt som 
kan uppfattas som kritik av centralrege
ringen är tabu, både i sociala medier och 
i tidningarna. Det säger chefredaktören 
för en dagstidning i Shanghai när vi ses 
över en kaffe.

”Alla nyhetsorganisationer i Kina är 
statligt kontrollerade, vilket betyder att 
rege ringen är vår chef ”, säger kvinnan, 
som har bett att få vara anonym.

”Vårt jobb är att försöka få staden 
Shanghai att se så bra ut som möjligt, pre
cis som en pravdelning i ett företag”, säger 
hon, och konstaterar att regeringen  efter 
att kontrollera all negativ information.

”Så ja, visst betyder det att vi inte kan 
publicera alla nyheter och berättelser vi 
stöter på. Det är något vi kinesiska jour
nalister måste lära oss att hantera.”

På vilket sätt kontrolleras man som 
journalist rent praktiskt?

”Det mesta handlar om självcensur. 
Jag vet att om jag publicerar vissa saker 
kommer både tidningen och jag att 
hamna i trubbel. Därför publicerar jag 
exempelvis inte artiklar som berör 
mänskliga rättigheter.”

När det gäller kontrollen av utländska 

journalister, som är registrerade som ut  
rikeskorrespondenter hos landets press
myndighet, finns andra strategier, säger 
chefredaktören. 

”Jag är fullkomligt säker på att ni står 
under kraftig bevakning via internet.”

Det finns alltså en anledning till varför 
jag själv, för säkerhets skull, väljer att 
skriva ett reportage som detta nu, när jag 
är på väg tillbaka till  Sverige efter snart 
tre år i Kina. 

Att uppmärksamma bristen på mänsk
liga rättigheter kan straffa sig. 

Har strypt importen av norsk lax
Den norska Nobelkommitténs beslut att 
tilldela Liu Xiaobo fredpriset 2010 har 
fått den norska laxexporten till Kina att 
rasa. Samtidigt har en lång rad norska 
politiker, affärsmän och journalister för
vägrats visum till Kina, medan Norges 
ambassadör i landet rapporteras ha ägnat 
ovanligt mycket tid på tennis banan. 

Storbritanniens diplomatiska relatio
ner med Kina präglades av iskyla efter 
den brittiske premiärministerns möte 
med Tibets andlige ledare Dalai Lama  
för två år sedan. Någon upptining kom 
inte till stånd förrän David Cameron 

”Han sa: ’Kom, vi 
springer – de dödar 
oss!’ Hade vi inte 
 reagerat så fort  
skulle vi troligtvis inte 
ha levt i dag.”
Kinesisk affärsman som var med om massakern 
vid Himmelska fridens torg under sin studenttid.
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gjorde avbön och lovade att det aldrig 
skulle upprepas. 

Norges regering, å sin sida, såg sig 
nödgad att ställa in sitt möte med Dalai 
Lama då han i förra månaden var på 
besök i Oslo. Samtidigt gick en av Norges 
rikaste män, Stein Erik Hagen, ord-
förande för Orkla och grundare av dag-
ligvarukedjan Rimi, ut i pressen och före-
slog att Kina skulle få Nobels fredspris 
”för att ha lyft hundratals miljoner män-
niskor ur fattigdom”. 

Enligt Minxin Pei, en av världens mest 
citerade politiska Kinaanalytiker, borde 
Europas länder inta en mycket mer enad 
hållning gentemot Kina, även i frågor om 
mänskliga rättigheter.

”Om Europa fortsätter att kompro-
missa kommer det i framtiden att vara 
mycket svårt för europeiska regeringar 
att stå upp för sina principer”, säger han 
när vi ses i samband med Stockholm 
China Forum i Shanghai. 

När det gäller risken för försämrade 
handelsförbindelser understryker Minxin 
Pei att Europa är Kinas viktigaste export-
marknad medan Kina är Europas näst 
viktigaste marknad. 

”Jag skulle våga påstå att Kina behöver 
västvärlden mer än vad väst behöver 
Kina. Så var det förr, så är det fortfarande, 
och så kommer det att vara under en 
 ganska lång tid framöver”, säger han.

Sju tabubelagda ämnen
Minxin Pei anser att den politiska atmo-
sfären under Xi Jinping är mer konserva-
tiv än den har varit någon gång tidigare 
under de senaste 20 åren. 

Han hänvisar till den skrivelse som 
partieliten i fjol under stort smusslande 
skickade ut till utvalda partimedlemmar 
och myndigheter, det hemligstämplade 
Dokument nummer 9, där hotet från 
 västerländska demokratiska ideal mot 
partiet och den kommunistiska ideologin 
tas på större allvar än tidigare. 

”Dokumentet består av sju ’nej’ som 
man inte får tala om i Kina, däribland 
västerländsk konstitutionell demokrati, 
det vill säga en begränsning av stats-
makten. Man får heller inte tala om så 
kallade universella värden, som utgör 
basen för västerländsk demokrati och 
mänskliga rättigheter, eller ifrågasätta 
kommunistpartiets historieskrivning.”

Hur ska man tolka detta?
”Man kan tolka det på tre sätt: som att 

Xi Jinping vet att om han ska bli betrodd 
med den politiska makten så måste han 
först lugna det konservativa lägret inom 
partiet, där den liberala falangen har en 
svagare ställning. Därför måste han 
marknadsföra sig själv som en konser-
vativ ledare”, säger Minxin Pei.

”Den andra tolkningen är att han i själ 
och hjärta är en konservativ ledare. För 
det tredje kan hans strategi vara att gå 
mycket försiktigt fram i politiska och ide-
ologiska frågor för att i gengäld kunna 
vara liberal när det gäller  ekonomiska 
reformer, vilket är mycket likt Deng 
 Xiaopings (Kinas ledare 1978–1997) 
strategi.”

Hur påverkar då det auktoritära en-
partisystemet och dess brist på transpa-

rens och fria medier det kinesiska sam-
hället? 

Minxin Pei, som sedan 1980-talet lever 
sitt liv i USA, är inte oväntat kritisk. Han 
anser att det begränsade infor-
mationsfl ödet leder till en ohälsosam 
samhällsutveckling. 

”Kina är i dag ett samhälle där män-
niskor är mycket dåligt informerade. Det 
är bra att de reser mer utomlands, men 
många kineser har otillräcklig kunskap 
om sin egen historia och om resten av 
världen. De tenderar därför att bete sig 
mycket chauvinistiskt, eftersom de tror 
att de har gjort så stora framsteg”, säger 
Minxin Pei.

”Censur bidrar till historisk okunnig-
het, till minnesförlust. Bland det mest 
skrämmande i det kinesiska samhället 
i dag är att över hälften av befolkningen 
förmodligen inte vet någonting om den 
stora hungersnöden i Kina, om kultur-
revolutionen, om massakern på Himmel-
ska fridens torg. Och ett land som inte 
känner till sin egen historia löper mycket 
stor risk att göra om samma misstag 
igen.”

Hur länge tror du att Kina kan behålla 
sitt nuvarande politiska system?
”Det kommer att bli allt svårare.”

Jag har hört så många gånger att demo-
krati inte är viktigt för kineser, och att det 
skulle bli kaos om landet införde demo-
krati.

”Huruvida det blir kaos eller inte 
beror på landets ledare. Om de motsätter 
sig demokratin när kraven på demokrati 
kommer, ja då blir det kaos. Men det är 
i så fall inte demokratins fel, utan måste 
skyllas på den gamla regimen”, säger 
Minxin Pei och tar Egypten som exem-
pel.

”Det är fel att beskylla Egyptens folk 
för det kaos som råder i landet i  dag. 
Egypten präglas av kaos eftersom Muba-
rak och hans regim har förstört landet 
och dess politiska system. Så om Kinas 
ledare vill undvika kaos måste de ta tag 
i reformerna medan saker och ting är 
under kontroll”, säger han. 

Men inte heller en kaotisk demokrati 
skulle vara någon katastrof, anser Minxin 
Pei. 

”Det är priset alla länder betalar efter 
decennier med ett auktoritärt styre. Titta 
bara på Indonesien – för tio år sedan var 
där kaos, nu är landet stabilt.”

”Man måste komma ihåg att det värsta 
kaoset i Kinas historia har rått då landet 
har styrts av en diktatur, inte under 
demokratiskt styre. Så det gäller att ha 
rätt perspektiv på saker och ting.” n

”Ett land som inte 
 känner till sin egen 
historia löper mycket 
stor risk att göra om 
samma misstag igen.”
Minxin Pei, en av världens mest citerade politiska 
Kinaanalytiker, om att censur bidrar till historisk 
okunnighet.

ºSidan 30: ”Ni i väst är väldigt naiva”.

FAKTA

DOKUMENT NUMMER 9
 ■ En skrivelse författad av den kinesiska 

 partieliten som under � olåret gick ut till 
 landets partimedlemmar. Dokumentet 
innehåller sju ”nej”. 

1. Man får inte förespråka västerländsk kon-
stitutionell demokrati. Att tala om detta är ett 
försök att underminera partiets ledarskap 
och systemet med socialistiska förtecken. 
2. Man får inte förespråka så kallade univer-
sella värden, som mänskliga rättigheter. 
Det ses som ett försök att försvaga den 
teo retiska grundvalen för partiets ledarskap.
3. Man får inte verka för civilsamhället. Det 
 anses vara ett försök att skapa motsättningar 
mellan partiet och massorna och att skapa 
en allvarlig politisk opposition.
4. Man får inte förespråka nyliberalism eller 
försöka ändra Kinas grundläggande ekono-
miska system.
5. Man får inte förespråka västerländska idéer 
om journalistik eller utmana Kinas princip 
om att medier och publiceringar ska lyda 
 under partiet.
6. Man får inte främja historisk nihilism, det 
vill säga att hävda att det kinesiska kommu-
nistpartiets revolution var ett misstag, att 
kalla den socialistiska vägen fel väg eller 
nedvärdera Kinas revolutionära föregångare. 
 Detta anses vara försök att underminera 
kommunistpartiets och det nya Kinas historia. 
7. Man får inte ifrågasätta Kinas reformpolitik, 
att landets ekonomi öppnas för omvärlden 
eller socialism med kinesiska förtecken.

Källa: ”Den kinesiska drömmen – utmaningar för Kina 
och världen” av Börje Ljunggren, Asienexpert och före detta 
Kinaambassadör.
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F
ör närmare 200 år sedan 
 liknade Napoleon Bonaparte 
Kina vid ett sovande lejon: 
”Låt henne sova, för när hon 
väl vaknar kommer hon att 

skaka hela världen.”
Farhågorna fick nytt liv i våras då 

Kinas president Xi Jinping besökte 
Frankrike. I ett tal konstaterade han att 
”det sovande lejonet har vaknat”, men 
försäkrade samtidigt att det är ett ”fred
ligt, trevligt och civiliserat” lejon som 
omvärlden har att göra med. 

Politiska bedömare är dock överens 
om att Kinas uppgång får långtgående 
ekonomiska och politiska konsekvenser, 
och att Xi Jinpings beslut att damma av 
Napoleons bevingade fras markerar en 
viktig förändring i Kinas utrikespolitiska 
ambitioner. 

Det kinesiska ledarskapet väntas inta 
en mer självsäker inställning i inter

nationella frågor, vare sig det handlar 
om territoriella dispyter med grann
länder eller om att mejsla ut sin roll på 
den internationella arenan. 

Sedan Xi Jinping formellt kom till 
makten i mars 2013 har han visat sig vara 
en mycket mer kraftfull och utåtriktad 

ledare än sina föregångare. Han har ofta 
en påtagligt nationalistisk ton i sina 
ut talanden, där Kinas renässans och den 
kinesiska drömmen står i fokus. 

Di Dimension har träffat Yiwei Wang,  
i Kina en välkänd debattör och professor 
i internationella relationer vid fakulte
ten för europeiska studier vid Renmin
universitetet i Peking, för att ta reda  
på mer om Kinas geopolitiska ambitio
ner och vad den kinesiska drömmen 
egent ligen innebär.

Strävar mot tre mål
Enligt Yiwei Wang handlar den kine
siska drömmen om att uppnå tre saker: 
nationell stolthet, nationellt välstånd 
samt en lycklig kinesisk befolkning.

”Efter åratal av imperialistisk för
nedring handlade den kinesiska dröm
men tidigare framför allt om att Kina 
skulle bli starkare än väst”, säger han. 

Peking

”Ibland är västvärldens förståelse för den kinesiska historien väldigt 
naiv. Ni vill väl men gör dumma saker.”

Det säger Yiwei Wang, en av Kinas mest tongivande akademiker  
och expert på internationella relationer. 

För Di Dimensions Jenny Hedelin förklarar han – och försvarar – de 
kinesiska ledarnas syn på den omvärld som de väntas få ett allt större 
inflytande över.

”NI I VÄST Är  
VÄldIgT NaIVa”

”Man kan säga att Kina 
strävar efter att skapa 
en kinesisk variant  
av den typiska ameri-
kanska drömmen.”
Yiwei Wang, debattör och professor i internatio-
nella relationer, om Kinas strävan mot en nationell 
identitet och förbättrad sammanhållning.
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VET SIN PLATS. Professor Yiwei Wang är expert på internationella relationer och har god insikt i hur den kinesiska regimen resonerar om mänskliga 
 rättigheter och omvärldsfrågor. Enligt honom måste alla nationer veta sin plats i samhällsordningen för att världen ska bli harmonisk. f o t o :  J o n a t h a n  B r o w n i n g
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”Men i dag, när Kina redan är på god 
väg att bli världens största ekonomi, 
handlar drömmen snarare om att sprida 
kinesiska värderingar, att utveckla något 
typiskt kinesiskt och att skapa en natio-
nell identitet och sammanhållning. Man 
kan säga att Kina strävar efter att skapa 
en kinesisk variant av den typiska 
 amerikanska drömmen.” 

President Xi Jinping har försökt lugna 
omvärlden med att framväxten av ett rikt 
och sammansvetsat Kina kommer att 
gynna alla. Men de nationalistiska ton-
gångarna har tillsammans med allt tal 
om Kinas renässans skapat oro i grann-
länderna. 

Förutom den pågående dispyten med 
Japan om Diaoyu-öarna (Senkakuöarna 
på japanska) i Östkinesiska havet är Kina 
indraget i tvister med Vietnam och Filip-
pinerna om gränserna i Syd kinesiska 
havet. 

Enligt Yiwei Wang handlar den stora 
oron hos grann länderna om att Kina ska 
försöka återskapa det traditionella 
tributsystemet som rådde under det 
kinesiska kejsar dömet, då Kina ansågs 
vara överordnat alla andra stater.

”Många av våra grannländer oroar sig 
för att Kina åter ska börja behandla 
 länder som Vietnam och Korea som små-
bröder”, säger han.

Mot bakgrund av de pågående kon-
� ikterna – vilka är landets geopolitiska 
ambitioner i den här regionen?

”Det är inte att återinföra tribut- 
systemet. Kina förstår att världen 
är totalt förändrad och att Kina numera 
är en nation bland andra. Snarare hand-
lar det om att skapa harmoniska relatio-
ner och en harmonisk värld.”

Och vad är då Kinas de� nition av en 
 harmonisk värld?

”I grund och botten handlar det om att 
ett stort land ska bete sig som stort, 
medan små länder ska vara stolta över 
det vackra i att vara liten. Detta är kopp-
lat till konfucianismens värderingar: Om 
barn inte respekterar sina föräldrar, om 
föräldrarna inte tar hand om sina barn, 
så skapas ingen harmoni. Då uppstår 
konfl ikter. Att veta sin plats i samhälls-
ordningen är avgörande för att skapa 
en harmonisk värld.”

Så Kina är inte ute efter att utvidga sina 
territoriella gränser?

”Den kinesiska drömmen går inte ut 
på att återerövra allting som en gång 
i tiden tillhörde Kina. Då skulle världen 
kollapsa. Men samtidigt måste man 
 respektera historien, annars kan världen 
aldrig vara i fred. När det gäller Diaoyu-
öarna – även om de enligt historien till-
hör Kina, inte Japan – så kan vi tänka oss 
att förhandla med Japan om detta. Det 

GAMMALT Ö-BRÅK BLOSSADE UPP IGEN
 ■ Diaoyu-öarna  (på japanska Senkakuöarna) 

är en obebodd ögrupp i Östkinesiska havet 
och kontrolleras av Japan. Det rör sig om åtta 
små öar med en sammanlagd yta på knappt 
sju kvadratkilometer. 

 ■ 1969 konstaterades att stora fyndigheter 
av gas och olja kan � nnas under havet nära 
öarna, och efter det har Japans suveränitet 
över dem bestridits av både Kina och Taiwan. 
Bråket mellan Kina och Japan blossade åter 
upp 2012 när den japanska regeringen köpte 
och nationaliserade öarna.  

 ■ Under kinesisk-japanska kriget erövrade 
Japan Diaoyu-öarna, som formellt tillföll 
Japan 1895. Efter andra världskriget ockupe-
rades området av USA, som förvaltade öarna 
fram till 1972 då de återlämnades till  Japan. 

 ■ Kineserna hävdar att de upptäckte öarna 
redan på 1300-talet. De första dokumenterade 
kontakterna skedde först kring 1372 under 
den kinesiska Mingdynastin. 

FAKTA

Den omstridda ögruppen
heter Senkakuöarna på
Japanska och Diaoyu-öarna
på kinesiska.

enda vi ber om är att Japan ska erkänna 
historien, att det handlar om en terri to-
riell tvist, vilket Japan hittills inte har 
gjort. Så konfrontationen mellan Japan 
och Kina handlar om Japans ovilja till 
förhandling.”

De senaste åren har Kina förstärkt sin 
militära styrka, och budskapet från rege-
ringen låter i västerländska öron mer 
nationalistiskt än tidigare. Hur ska vi 
i väst tolka det?

”Att Kina ökar sin militära budget 
i takt med att ekonomin växer är bara 
naturligt. Som permanent medlem av 
FN:s säkerhetsråd förväntas Kina ta ett 
större ansvar vid exempelvis humani-
tära katastrofer. Dessutom har det 
utländska hotet ökat i och med USA:s 
militära tyngdpunktsförskjutning mot 
Asien.” 

”Men den största hotbilden fi nns 
på hemmaplan. Separatism, terrorism 
och fundamentalism är tre onda ting 
i dagens kinesiska samhälle mot bak-
grund av att vi har 56 etniska minoriteter, 
20 miljoner muslimer och 100 miljoner 
kristna. Att behålla den inhemska sociala 
stabiliteten är en enorm utmaning för 
Kina.”

Finns det något i Xi Jinpings ambitioner 
som västvärlden bör oroa sig för?

”Under lång tid har den amerikanska 
drömmen varit den enda drömmen för 
världen, vare sig du vill bli rik, lycklig 
eller leva i en fri demokrati. Detta har 
i stor utsträckning präglat världens 
 värderingar. Men nu börjar även den 
kinesiska drömmen ta form, och den 
utgör ett alternativ för många människor 
eftersom den inte anammar västvärldens 
universella värden. Detta är defi nitivt 
en utmaning för USA, även om det inte 
är Kinas intention.”

Skulle du säga att detta är ett poten-
tiellt hot mot västerländsk demokrati? 

”Det fi nns olika slags demokratier.  
I Kina anser vi att demokrati måste ha 

”Den största hotbilden 
fi nns på hemmaplan. 
Separatism, terrorism 
och fundamentalism 
är tre onda ting 
i dagens kinesiska 
samhälle.”
Yiwei Wang om att Kina förstärker sin millitära 
styrka.

TRIBUTSYSTEMET BEKRÄFTADE KEJSAREN
 ■ Redan under Zhoudynastin för 3 000 år 

 sedan betraktades det kinesiska riket som 
centrum i världen och den mest utvecklade 
 civilisationen, överlägsen alla andra. Kinas 
 kejsare såg sig som härskare över hela världen 
och ansåg sig därmed ha mandat både att 
 styra över det kinesiska folket och att vara ett 
föredöme för folk i grannländer som Vietnam 
och Korea. 

 ■ Att dessa folk anslöt sig till tributsystemet 
var en bekräftelse på att de accepterade 
 kejsaren. Genom att årligen överlämna gåvor, 
tributer, erkände dessa folk kejsarens anspråk 
på att styra över ”allt under himlen”. 

 ■ I gengäld � ck tributländerna handels-
utbyte och kejsarens beskydd. Exempelvis 
skickade Kina i slutet av 1800-talet trupper 
för att slåss när Frankrike attackerade 
 Vietnam och när Japan anföll Korea. Kina 
förlo rade dock båda krigen och tvingades 
bland annat att överlämna ön Taiwan till  
 Japan.  Taiwan återlämnades till Kina efter 
 Japans  förlust i andra världskriget 1945.

FAKTA
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”Varje människa  
kan ha en egen åsikt, 
det är inga problem. 
Men man kan inte  
ägna sig åt aktiviteter 
för att ändra Kinas 
politiska system. Per-
soner som Liu  Xiaobo 
och Ai  Weiwei är ute 
efter att förråda våra 
ledare och själva styra 
landet.”
Yiwei Wang om Kinas inställning till yttrande- 
frihet.

vissa  förutsättningar. Den västerländska 
modellen är inte den enda definitionen av 
demokrati.”

Men tror du att Kinas uppgång kommer 
att vara ett hot mot det som vi i väst upp-
fattar som demokrati? 

”Om du anser att västerländsk demo
krati är den enda formen av demokrati 
så är det hegemoni. Vi måste omdefiniera 
begreppet demokrati så att det får en bre
dare och mer diversifierad betydelse.”

I det svenska samhället är yttrande- 
friheten en grundläggande mänsklig 
 rättighet. Hur ser du på det?

”Kina tar också hänsyn till det, vilket 
finns formulerat i våra 24 socialistiska 
kärnvärden.”

Ändå avtjänar fredspristagaren Liu  
Xiaobo elva år i kinesiskt fängelse för att 
ha uttryckt sina åsikter offentligt.

”Han sattes inte i fängelse på grund av 
vad han yttrade, eller för sin politiska 
övertygelse. Liu Xiaobo sitter i fängelse 
eftersom han organiserade aktiviteter 
som hotade statens säkerhet och landets 
sociala stabilitet. Men personligen ogil
lar jag honom mycket, eftersom hans 
 strävan handlar om att göra Kina mer 
västinfluerat, ungefär som Indien.”

Även om de styrande ogillar hans 

 politiska övertygelse, ska han inte ha rätt 
att uttrycka den?

”Varje människa kan ha en egen åsikt, 
det är inga problem. Men man kan inte 
ägna sig åt aktiviteter för att ändra Kinas 
politiska system. Personer som Liu 

 Xiaobo och Ai Weiwei är ute efter att för
råda våra ledare och själva styra landet, 
vilket är ett stort misstag.”

”Västerlänningar, särskilt européerna, 
anser att Liu Xiaobo och Ai Weiwei repre
senterar frihet och yttrandefrihet, att de 
representerar det civiliserade samhället. 
Samtidigt betraktas den kinesiska rege
ringen med misstro, alla akademiker och 
kinesiska universitet anses inte tänka 
fritt. Det är fullständigt fel”, säger Yiwei 
Wang, som kallar det ”ett stort misstag” 
att ge Liu Xiaobo Nobelpriset.

”Det bidrog till att bromsa Kinas demo
kratiprocess, samtidigt som bilden av väst 
här i Kina kraftigt försämrades, särskilt 
bilden av Nobelpriset. Efter att Liu Xiaobo 
tilldelades fredspriset har väst världens 
möjligheter att påverka Kina försämrats. 
Ibland är västvärldens förståelse för den 
kinesiska historien väldigt naiv. Ni vill väl 
men gör dumma saker.”

Undviker att ta ställning om Ukraina
Nyligen träffade Kina ett historiskt gas
avtal med Ryssland värt cirka 400 miljar
der dollar. Men trots sina goda relationer 
med Putins Ryssland har Kina hittills inte 
visat några som helst ambitioner att ta en 
aktiv roll i Ukrainakrisen.

Historisk ÖVErENskoMMELsE. i slutet av maj skrev rysslands president Vladimir Putin och kinas ledare Xi Jinping under ett  avtal om gasexport 
värt omkring 400 miljarder dollar.  F O T O :  A l e x e i  D r u z h i n i n
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”Detta är kontroversiellt i Kina. Vi 
tycker inte om Rysslands agerande. Men 
Kina fördömer ändå inte Rysslands 
annektering av Krim eftersom man måste 
ta hänsyn till den olagliga statskupp som 
Ukraina har gjort sig skyldigt till.” 

”Samtidigt har Kina förståelse för att 
Rysslands agerande kan vara en hämnd
aktion gentemot väst, särskilt mot USA. 
Västvärlden har trängt in Ryssland i ett 
hörn. I ett sådant läge bör Kina ta på sig 
rollen som medlare, i syfte att öka förstå
elsen för Ryssland. Men det ligger natur
ligtvis också i Kinas intresse att ha en bra 
relation med Ukraina eftersom Kina har 
stora investeringar där. Den territoriella 
integriteten måste respek teras.”

Vems parti skulle Kina ta i händelse  
av krig mellan Ukraina och Ryssland?

”Kina tar inte någons parti, det är 
 snarare en västerländsk mentalitet. Svart 
eller vitt, bra eller dåligt, demokrati eller 
diktatur – saker är aldrig så enkla.”

”Men Ryssland är viktigt för Kina av 
tre anledningar. För det första, Ryssland 
är världens näst största militärmakt. 
Utan Ryssland kan Kina aldrig stå upp 
mot USA, eftersom vår egen militärmakt 
i första hand är fokuserad på inhemska 
hot.”

”För det andra gör den ryska ideologin 
världen mer diversifierad. För det tredje 
måste den internationella världs
ordningen bli mer balanserad, mer inklu
derande, mer rättvis och långsiktig. 

Dagens världsordning lutar för mycket 
till förmån för väst, särskilt USA.”

Vill se ett öppnare Nordkorea
Kinas relation till Nordkorea har länge 
kritiserats och fördömts av västvärlden. 
Tidigare i år presenterade FN en rapport 
som avslöjar att Nordkorea har gjort sig 
skyldigt till fruktansvärda brott mot 
mänskligheten. Yiwei Wang vänder sig 
emot beskrivningen av Kina som Nord
koreas enda allierade.

”Kina är definitivt Nordkoreas främsta 
handelspartner och energileverantör, 
men vi är inte dess allierade. Vi har 
undertecknat ett fördrag som säger att vi 
ska stötta Nordkorea om landet invade
ras utifrån, eftersom vi annars riskerar 

en amerikansk invasion av Nordkorea.”
”Men om Nordkorea skulle få för sig att 

självt gå till angrepp eller använda kärn
vapen gentemot någon utom stående, då 
kommer Kina inte att finnas till hands. Så 
långt sträcker sig inte vårt avtal, vilket 
betyder att vi heller inte kan kallas deras 
allierade. Avtalet mellan Kina och Nord
korea kan alltså inte jämföras med det 
avtal som Japan har med USA.”

Vilka är egentligen kinesernas känslor 
gentemot Nordkorea? 

”Vi ogillar regimen, dess ledare, deras 
politik, men framför allt ogillar vi deras 
kärnvapen. Många i Kina kritiserar vår 
regering för dess Nordkoreapolitik och 
tycker att den bör ändras. Samtidigt för
söker Kina förmå Nordkorea att följa 
Kinas exempel genom att öppna och 
reformera sin ekonomi. Men hittills har 
de nordkoreanska ledarna varit oroliga 
att förlora makten.”

Så hur borde Nordkoreafrågan lösas?
”Det finns ingen snabb lösning, situa

tionen är förvirrande. De nordkoreanska 
ledarna fungerar enligt en egen logik och 
anser att de blir behandlade orättvist av 
resten av världen, de känner sig otrygga. 
Därför måste vi vara försiktiga, inte alltför 
fördömande. Målet måste vara att göra 
världen bättre och mer förståelig, och det 
är detta som borde prägla de diplomatiska 
relationerna. Hellre än att utfärda sank
tioner bör Nordkorea uppmuntras att 
öppna och utveckla sin ekonomi.” n

”Västvärlden har trängt 
in Ryssland i ett hörn.  
I ett sådant läge bör 
Kina ta på sig rollen 
som medlare, i syfte  
att öka  förståelsen  
för Ryssland.”
Yiwei Wang om varför Kina inte fördömer 
Rysslands annektering av Krimhalvön.

TAR INGENs PARTI. Konflikten i Ukraina är kontroversiell i Kina, säger Yiwei Wang, fotograferad på sitt belamrade tjänsterum på Renmin universitetet  
i Peking. Ryssland är viktigt för Kina, samtidigt som landet också har stora investeringar i Ukraina. F O T O :  J O N A T H A N  B R O W N I N G
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