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Ekonomin imponerar men ...

Utvecklingen i Asien är både ekonomiskt 
och säkerhetspolitiskt viktig för alla andra 
delar av världen inklusive Europa. Detta 
därför att världsmakten USA:s möjligheter 
att agera, bl a i Europa, beror av den grad 
man är bunden vid engagemang i Asien. 
 Förhållandet mellan USA och Kina ut-
gör vår tids viktigaste säkerhetspolitiska re-
lation. Det som nu sker under de närmaste 
decennierna är ett globalt maktskifte som 
redan påverkar mycket. Skälet till detta skif-
te är den ekonomiska tillväxten i Kina som 
sedan början av 1990-talet överträffar den 
årliga tillväxten i de flesta länder och defi-
nitivt de västliga ekonomiska stormakterna. 
Mycket går tillbaka till att Deng Xiaoping 
1978 började införa marknadsekonomiska 
reformer med konkurrensutsättning. För 
närvarande är Kina världens näst största 
ekonomi efter USA, som rimligen kommer 
att passeras inom något decennium. Här 
måste man observera att köpvärdet av den 
kinesiska valutan är avsevärt högre än den 
nominella växelkursen.1 Reellt kommer så-
ledes Kinas ekonomi att passera den ame-
rikanska innan detta framgår av de siffror 
som bygger på de officiella växelkurserna. 
 Kinas ekonomiska tillväxt har under det 
senaste decenniet varit över 10 % per år. Det 
kan också uttryckas som en nära tredubb-
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ling från millennieskiftet. Kinas utveckling 
har nu gått så långt och de interna lönerna 
nått en sådan nivå att internationella före-
tag börjar flytta tillverkning från eller inom 
Kina till nya låglöneregioner. En anledning 
till den snabba utvecklingen är den mycket 
höga investeringsandelen av BNP (40 %). 
Många interna högteknologiska företag har 
också bildats i Kina. Svenska Ericssons svå-
raste konkurrent är det kinesiska företaget 
Hue, som utgör ett exempel på Kinas nya 
högteknologiska företag. 
 Landet har omfattande teknisk och veten-
skaplig utbildning som ger praktisk ekono-
misk avkastning vilket indikeras av en stor 
mängd patent. Samtidigt har utbildningen 
högt professionellt anseende vilket indikeras 
av att kinesiska vetenskapliga verk ofta cite-
ras. 
 Frågan blir naturligtvis om utvecklingen 
kommer att fortsätta. Viktigast är då den 
politiska stabiliteten. Här hamnar man lätt 
i cirkelresonemang eftersom politisk stabi-
litet i sin tur i hög grad förutsätter fortsatt 
ekonomisk utveckling. Bland hoten mot 
fortsatt ekonomisk tillväxt ligger sedan lång 
tid en latent rädsla för inflation. Det är ock-
så vanligt att länder som genomgår indu-
strialiseringsprocess efter något decennium 
får minskad utvecklingstakt efter hand som 
de kommer högre upp på utvecklingskur-
van. Invändningen mot detta resonemang 
är att trots allt är Kina i många avseenden 
fortfarande ett uland. I inlandet med dess 
till övervägande del lantsortbefolkning är 
konsumtionen fortfarande låg. De ökande 
klyftorna mellan det mest utvecklade öst-

ra kustområdet och inlandet utgör i sig ett 
problem. En närbesläktad fråga är det nå-
got egendomliga fenomen som kallas ”Ja-
panska sjukan” som inte närmare definiera-
des. Man frågar sig om detta eller liknande 
fenomen kommer att drabba även Kina och 
då medföra att tillväxten minskar. Vidare är 
det oklart vad som händer när befolknings-
ökningen planar ut och genomsnittsåldern 
ökar för att sedan kanske följas av minsk-
ning av populationen. Utplaningen bedöms 
komma inom något decennium. Här påpe-
kades dock att många länder främst i Euro-
pa, men även Japan kommer att drabbas av 
sådana problem. I detta avseende är trenden 
gynnsammare för USA som bedöms komma 
att få en ökad  befolkning även framgent. 
 En källa till politisk oro kan också ut-
göras av folkgrupperingar där självstän-
dighetsrörelser kan uppstå. Här är Kina att 
anse som homogent eftersom Hankineserna 
utgör 93% av den samlade befolkningen 
och är väl sammanhållen utan klanbildning-
ar. De resterande 7% inrymmer flera små 
folkgrupper där benägenheten till motstånd 
är liten. Där finns dock undantag – Tibet, 
som nämndes under seminariet, och kanske 
även några turkiska stammar i väst. 
 Man bör dock notera att de hankinesiska 
dialekterna skiljer sig åt avsevärt – skillna-
den är minst lika stor mellan dialekter som 
mellan språk inom de germanska eller latin-
ska språkområdena i Europa.
 Ett hot mot utvecklingen i Kina är, liksom 
i de flesta andra länder, de växande ekolo-
giska problemen. Den ”råvaruhunger” som 
karakteriserar Kina kan då ses som ett kan-

Tabell 1: Ekonomiska förhållanden

      EU USA Kina  Övr Asien
BNP 2010, Miljarder USD
- Konv växelkurs   16,1 14,6  5,7 10,4
- PPP     15,1 14,6 10,1 14,7
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ropa tillsammans och Kina har globalt den 
största personalstyrkan. 
 Kina framhäver dock gärna sin låga sats-
ning på militära resurser uttryckt i andel av 
BNP. Den starka ekonomin innebär dock 
att även en låg andel av BNP medger stor 
satsning på teknologiskt avancerad beväp-
ning. Kina har också avancerad teknik inom 
marin- och flygstridskrafterna med satelli-
ter, avancerade nukleära missiler, multippel-
stridsspetsar och avancerade konventionella 
vapen. 
 Armén är dock väsentligt mindre tek-
nologiintensiv och utgör den personalmäs-
sigt största delen av de kinesiska väpnade 
styrkorna. Markstridskrafterna utformas i 
stort för gränsskydd längs den mycket långa 
landgränsen och där eventuella motstånda-
re inte är teknologiskt högstående. Stora de-
lar utgörs därför fortfarande av motoriserat 
infanteri (understött av äldre stridsvagnar, 
med lastbilar som transportmedel), men den 
mekaniserade andelen (med pansrade for-
don för personaltransport) ökar. 
 Intressanta är tecknen på att Kina vill bli 
en maritim stormakt och agerar med en vad 
som synes vara ny maritim strategi. Den om-
fattande handel som Kina har med omvärl-
den, går i stor omfattning genom sund och 
passager som behärskas av andra makter. 
 Kinas marina resurser är än så länge ett 
stort antal jagare, fregatter och mindre pa-
trullenheter. Landet visar dock tydliga teck-
en på att vilja bygga upp kompetens för att 
i en inte alltför avlägsen framtid kunna ope-
rera med hangarfartyg2 samtidigt som man 
även bygger upp amfibiestridskrafterna. Bå-

ske omedvetet sätt att förlägga de växande 
ekologiska problemen till andra länder. Ett 
allvarligt problem som är svårt att ”expor-
tera” är dock den tilltagande vattenbristen. 
 Under seminariet gjordes inga försök 
att förutspå några ekonomiska trendbrott. 
Man nöjde sig med att visa på konsekven-
ser av nuvarande trend. Samtidigt tyder re-
gimens ökade nervositet och den hårdare 
kontrollen av befolkningen på att ökande 
inrikespolitiska problem kan befaras. 
 Viktigt är också att den nyss genomlid-
na finanskrisen har rubbat västvärldens tro-
värdighet som föredöme. Ledningen i Kina 
tror alltmera på sin egen förmåga och den 
egna auktoritära, styrmodellen. Kina upp-
träder med allt större självsäkerhet och ett 
nytt utrikespolitiskt beteende med inslag av 
arrogans. Man talar om Kinas återkomst 
i världspolitiken och återger ett citat från 
Mao: ”Kina har stått upp”. 

Kina säkerhetspolitiskt 
och militärt

Det kalla kriget är inte slut i Asien utan fort-
sätter med de förändringar och förtecken 
som där finns. Kina fäster således stor vikt 
vid de militära maktmedlen och utvecklar 
dessa i en riktning som bär mot status lik-
nande en supermakt. När det gäller styrke-
utveckling gäller att länderna i Asien inte 
skurit ner sina väpnade styrkor på samma 
sätt som man gjorde i Europa och USA vid 
det kalla krigets slut. Den militära personal-
styrkan i Asien är dubbel mot USA och Eu-

Tabell 2: Militära maktmedel 2010

      EU USA Kina  Övr Asien
- Pers i aktiv tj, 2010
  (miljoner personer)     2,0 1,5 2,1 3,9
- Andel av BNP, 2008   1,7 4,9 1,4 1,4
  (%) 
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de som naturligtvis i hög grad kan återföras 
till Kinas ökande ekonomiska styrka. 
 Att USA ägnar Kina stor och växande 
uppmärksamhet även militärt indikeras av 
en skrift, China Military Power, som ges ut 
sedan några år. Denna skrift utgör en direkt 
parallell till Sovjet Military Power som gavs 
ut under de senare decennierna av det kalla 
kriget. Den nuvarande China Military Po-
wer är dock väsentligt mindre propagan-
distisk och mera analytisk än föregångaren. 
USA ger också ut dokumentserien Global 
Strategic Assessment. Bl a där redovisas att 
USA har ett militärt övertag över Kina och 
att detta övertag är större än det ekonomis-
ka men att det reduceras om än inte i sam-
ma takt som det ekonomiska. 
 I USA uppfattas hotet från Kina långti-
från lika dominerande som hotet från Sov-
jetunionen under kalla kriget. I USA:s inri-
kespolitik ses hotet från ”Terrorismen” som 
mera allvarligt och överordnat. Uppgifterna 
i Afghanistan och Irak är långtifrån avslu-
tade och tar stor uppmärksamhet i anspråk. 
De tre krigens kostnader är tunga att bära 
för USA och gröper ur dess ekonomi. 
 Ur ett kinesiskt perspektiv upplevs i nu-
läget de närmaste gränskonflikterna Hon-
kong och Macao som lösta. Taiwan fram-
står då som olöst och Kina har ambitionen 
att ”på något sätt” införliva ön med fastlan-
det. Militära medel finns sedan länge i om-
rådet. USA patrullerar Formosasundet och 
hävdar fri sjöfart. 
 I olika omgångar har dock möjligheter 
getts för personliga kontakter mellan be-
folkningen på Taiwan och fastlandskina. 
Sedan några år har dessa kontakter åter 
tilllåtits enligt ett särskilt avtal som ing-
endera part vill riva upp. Kontakterna är 
dock rigoröst bestämda. Endast flygtran-
sporter tillåts och är noga reglerade. Att 
notera är att inga flygningar får gå direkt 
över Formosasundet. Flygningarna mås-

dadera tyder på en vilja till mera framskju-
tet uppträdande. Under senare år har också 
genomförts stora försvarsgrensgemensam-
ma övningar för att utveckla förmågan till 
samverkan mellan mark-, sjö- och flygstrids-
krafter.

Relationer med USA  
och omvärlden

Samtidigt med den kraftiga ekonomiska ut-
vecklingen i Kina har USA haft stora under-
skott i statsfinanserna och därför tagit upp 
lån – i stor utsträckning i Kina. Detta inne-
bär tillsammans med den mycket omfattan-
de handeln att kraftiga ekonomiska band 
har knutits mellan de två länderna. Detta 
ömsesidiga ekonomiska beroende minskar 
naturligtvis benägenheten till drastiska ak-
tioner. 
 Kinas relationer med omvärlden utgår i 
stor utsträckning från det faktum att USA 
har en mycket aktiv närvaro i Sydostasien. 
Den kanske viktigaste intressemotsättning-
en utgörs av Taiwan. USA samarbetar ock-
så med ett flertal andra länder: Japan och 
Sydkorea, där USA:s motiv i lika hög grad 
som  de i Taiwan är historiska och ideolo-
giska. USA har spelat en aktiv roll för att 
få en demokratisk ordning till stånd i des-
sa länder och ser sig som garant för dess 
fortsatta bestånd. USA:s stöd till Indien har 
också återaktiverats sedan närmare ett de-
cennium. 
 Kinas reaktion på detta är att man kän-
ner sig utsatt för inringning och man visar 
växande otålighet mot den amerikanska 
närvaron. Kina har också en historiskt be-
tingad stolthet – ”Mittens rike”. Kinas age-
rande tyder över huvud taget på anspråk 
som liknar Monroedoktrinen. Det finns en 
ökande grad av arrogans i det kinesiska be-
teendet. En arrogans och ett självmedvetan-
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bygga upp en kinesisk marinkår. En tredje 
ambition skulle vara att kunna uppträda 
i Indiska oceanen och i Stilla havet, vilket 
kan relateras till uppbyggnaden av hangar-
fartygsstyrkor, motsvarande de amerikan-
ska, för uppträdande i ett eller två avlägsna 
havsområden. 
 När det gäller framtiden kan man i den 
internationella debatten uppfatta fem sce-
narier: det första och fredligaste består i att 
de två länderna sammanjämkar sin politik 
beroende på det ömsesidiga ekonomiska 
beroendet. Det andra scenariot är att Kina 
utvecklas till ”ansvarsfull aktör”, det tredje 
att USA leder och utvidgar koalitionerna i 
Asien och det fjärde att Kina ”gör om reg-
lerna” för internationellt umgänge och sam-
arbete, vilket rimligen innebär att USA och 
dess partners tvingas till eftergifter. Det fem-
te scenariot utgörs av: hård konfrontation 
med inslag av stridshandlingar eller krig. 
 Det första, fredligaste scenariot, är kan-
ske inte så troligt. Det femte företräds av bl 
a den ansedda amerikanske historikern och 
utrikespolitiske rådgivaren och kommenta-
torn Robert Kagan som hävdar att så sto-
ra globala maktförskjutningar som den nu 
aktuella alltid leder till krig! En kombina-
tion av de mellersta scenariona 2, 3 och 4 är 
dock vad många internationella bedömare 
tror (eller hoppas) på – något vi gärna an-
sluter oss till.

Författaren är överingenjör (pensionerad) 
från FOI och ledamot av KKrVA. 

te gå över Honkong även om det inte är 
nödvändigt att landa där. 
 När det gäller Kinas agerande i övrigt sy-
nes det finnas generationsskillnader. Äldre 
nöjer sig med den stegvisa utveckling som 
Kina visat under senare år. En yngre genera-
tion vill däremot ha snabbare lösningar och 
vissa är mera extremt nationalistiska. Man 
ser då konspirationer: Väst försöker fördrö-
ja Kinas utveckling bl a genom att använda 
”Human Rights” som vapen för att komma 
åt och svärta ner Kina. Bland de nationalis-
tiska kretsarna minns man också de stora av-
trädelser av territorium som gjordes till Ryss-
land under slutet av 1800-talet – områden 
kring floden Amur – som bl a gav Ryssland 
möjlighet att anlägga staden Vladivostok. 
 I närtid är det dock mest det kinesiska 
agerandet i Sydkinesiska sjön som utgör 
orosmoment. Man markerar ett kinesiskt 
revir som bl a tar sig uttryck i anspråk på 
små obebodda öar. Dessa anspråk på ”kob-
bar” skulle ge ett löjligt intryck om inte am-
bitionerna och den militära styrkan bakom 
dessa var så imponerande. 
 Bakom det kinesiska agerandet kan anas 
ett strategiska maritimt tänkande som en-
kelt kan uttryckas i ambitioner relaterade 
till ökedjan Taiwan - Filippinerna - Borneo. 
Den först ambitionen är att uppträda med 
signifikanta styrkor i Sydkinesiska sjön fram 
till denna ökedja. En andra ambition skulle 
då vara att kunna uppträda framemot Fili-
pinerna och Indonesien. Här kan detta kan-
ske relateras till att man är i färd med att 

Noter
1.  Man börjar alltmer att samtidigt med den of-

ficiella kursen använda PPP – Purchasing Power 
Parity.

2.  Ett hangarfartyg har nyligen inköpts från Ryss-
land.


