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Þingmannatillaga um norræna samræmingu á afstöðu Norðurlanda til 
Kínverska alþýðulýðveldisins  

Tillaga 

Flokkahópur hægrimanna leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að fram fari norræn samræming á afstöðu Norðurlanda til Kínverska 

alþýðulýðveldisins 

Flokkahópur hægrimanna leggur einnig til  

að Norðurlandaráð standi fyrir hringborðsumræðum varðandi sameiginlega 

afstöðu til Kínverska alþýðulýðveldisins, reynslu af þrýstingi, framferði og 

stefnum og yrði aðilum sem málið varðar á borð við Eystrasaltsríkin og ESB 

einnig boðið að taka þátt 

Bakgrunnur 

Þróun hagkerfa á Norðurlöndum er að miklu leyti háð því hvernig löndunum gengur 

að laða til sín erlendar fjárfestingar. Fyrst og fremst snýst það um að efla 

samkeppnishæfni Norðurlanda í alþjóðlegu hagkerfi. Beinar fjárfestingar eru þó ekki 

áhættulausar. Erlendir aðilar sem sýna mikilvægum auðlindum áhuga og vilja 

fjárfesta í þeim geta reynst óheppilegir út frá öryggissjónarmiði. 

 

Pólitísk þróun mála í Kína og framferði landsins gagnvart umheiminum einkennist af 

mannréttindabrotum, brotum á alþjóðarétti og vanefndum á alþjóðlegum 

skuldbindingum. Kínverjar notfæra sér efnahagslega burði sína til að öðlast aukin 

áhrif í öðrum löndum með því að kaupa farsæl fyrirtæki og fjárfesta í mikilvægum 

samfélagsinnviðum. Frægasta dæmið er verkefnið sem kennt er við belti og braut (e. 

Belt and Road Initiative) og teygir sig frá Kína alla leið til Evrópu. Einnig hafa 

Kínverjar sýnt öðrum heimshlutum mikinn áhuga, svo sem Afríku og 

Norðurskautssvæðinu. Vitaskuld er jákvæða fleti að finna á fjárfestingum Kínverja í 

öðrum löndum, svo sem hvað þróun og viðskiptum viðvíkur. En þær þýða það einnig 

að einræðisríki kann að öðlast mikil pólitísk ítök á alþjóðavettvangi sem hefur sýnt sig 

að ríkið og stjórnvöld þess eru reiðubúin að nýta sér. 
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Kínverskir nemendur við norræna háskóla og fjárfestingar frá Kína bera áhuga 

Kínverja vitni en einnig eru dæmi um iðnaðarnjósnir af hálfu Kínverja. Sænska 

öryggislögreglan, Säpo, tilgreindi Kína nýlega sem eina helstu ógnina við öryggi í 

Svíþjóð. Säpo nefnir meðal annars iðnaðarnjósnir Kínverja og aðra njósnastarfsemi 

sem mikla áhættuþætti. Nemendaskipti við Kína hafa rétt eins og viðskipti marga 

jákvæða þætti en Säpo bendir á að í skjóli þeirra geti njósnir þrifist.  

 

Sömuleiðis hafa sendiráð Kínverska alþýðulýðveldisins í mörgum löndum aukið 

starfsemi sína og sendifulltrúar farið fram með hótunum og reynt að hafa áhrif á gang 

mála. Í Evrópu hafa þessir fulltrúar verið nefndir „wolfwarriors“. Meðal annars má 

finna dæmi um óviðeigandi framferði og aðgerðir í Danmörku og Svíþjóð. 

 

Ekki er ólíklegt að í kórónufaraldrinum aukist hætta á að til dæmis fyrirtæki í ríkiseigu 

í miðstýrðum ríkjum vilji kaupa upp eða fjárfesta í atvinnulífi og innviðum í öðrum 

löndum. Í kjölfar efnahagskreppunnar 2008 urðu mörg evrópsk fyrirtæki skotmörk 

beinnar erlendrar fjárfestingar. Því hefur ekki linnt síðan. 

 

Frá árinu 2018 hefur verið unnið að því innan ESB að efla upplýsingaskipti á milli 

aðildarlandanna varðandi fjárfestingar. Í tengslum við yfirstandandi kórónukreppu 

hefur ESB gefið út viðmiðunarreglur varðandi beinar erlendar fjárfestingar og farið 

þess á leit við aðildarríki að þau nýti sér fyrirliggjandi regluverk eða að tekin verði upp 

ný löggjöf í löndum á borð við Svíþjóð þar sem reglur eru ekki fyrir hendi. Árið 2019 

tók ESB einnig sameiginlega afstöðu varðandi Kínverska alþýðulýðveldið. Þá hafa 

fleiri lönd einnig markað sér sérstaka stefnu er lýtur að Kína eða uppfært eldri stefnu 

sína. 

 

Í því skyni að bæta skilning á eigendafyrirkomulagi, kaupaðferðum og einkaleyfum og 

tækni keyptra fyrirtækja hvað varðar kaup Kínverja á fyrirtækjum og aðrar 

fjárfestingar þeirra vill flokkahópur hægrimanna sjá samræmdan norrænan 

samanburð á reynslu landa okkar af kínverskum fjárfestingum. 

 
Norðurlandaráð gæti fyrir sitt leyti axlað ábyrgð á því að miðla sinni þekkingu um 
samband norrænu landanna við Alþýðulýðveldið Kína og bera saman þær stefnur sem 
fyrir hendi eru, hafa verið settar eða sem til stendur að setja. Það er tillaga flokkahóps 
hægrimanna að Norðurlandaráð standi fyrir hringborðsumræðum varðandi 
sameiginlega afstöðu til Kínverska alþýðulýðveldisins þar sem einnig verði skipst á 
upplýsingum um reynslu af þrýstingi og framferði og stefnu. Aðilum sem málið varðar 
á borð við Eystrasaltsríkin og ESB verði einnig boðið að taka þátt. 
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Sameiginlegt norrænt notagildi tilllögunnar er fólgið í samnorrænni afstöðu til Kína 

sem styrkir getu okkar til þess að mæta þeim áskorunum sem frá Peking koma.  

 

 

Norðurlöndum, 30. september 2020 
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