
 

 

 

 

Kinas åpne dører:  

 
Direkte utenlandsinvesteringer og politisk stabilitet i Kina 1978 -2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Lars-Martin Kristensen 

 

 

Masteroppgave i historie 

Universitet i Oslo 

Våren 2006 

 

 

 

 



 

 

Forord 

 

 

 

Å skrive masteroppgave ved Universitet i Oslo har på mange måter vært en positiv opplevelse. 

Ikke minst fordi så mange personer har vært tilgjengelig for innspill og diskusjon i forbindelse 

med arbeidet. Først og fremst vil jeg takke min veileder Alf Johannson for mange gode og 

konstruktive tilbakemeldinger. Min takknemlighet går også til Marte for hennes irriterende 

aktverdige korrekturlesning og store tålmodighet, samt mine foreldre for uunnværlig 

økonomisk støtte. Dype takk også til Nordic Industrial Park, ShangHai ZhaBei Business 

Promotion Center, Axel, Anders og alle andre som har holdt meg med selskap under uttallige 

kaffepauser, og ikke minst til Annette for all støtte. 

 

 

 

                                             

 

                                  Lars-Martin Kristensen 

                                   Oslo, 29.april 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2



Innholdsfortegnelse 

 

Kapittel 1 …………………………………………………………………….5 

• Innledning…………………………………………………………….5 

• Hva er direkte utenlandsinvesteringer?.................................................5 

• Historisk bakgrunn som premiss……………………………………...7 

• Hvordan måle politisk stabilitet i Kina?...............................................9 

• Tilnærming: metode og teori………..………………………………12 

• Metodiske utfordringer…………………….……………………….15 

 

 

Kapittel 2 - Regional ulikhet, sosiale konflikter?....................................17 

• Innledning………………..………………………………………...17 

• Geografi………………………..…………………………………..17 

• FDI og regional fordeling………………………………………….19 

• Markeder og regional ulikhet..…………………………………….23 

• Special Economic Zones…………...………………………………27 

• Politisk legitimering………………...……………………………...33 

• Nordic Industrial Park i Ningbo……………………………………35 

• Sosial konflikt? Politiske implikasjoner……………………………39 

 

Kapittel 3 –FDI i et eliteperspektiv………………………………………42 

• Innledning………………………………………………………….42 

• Sonefeber………………………………………………………..….42 

• Guanxi og korrupsjon – smøremiddel i en byråkratisk maskin?.......47 

• Et sammenbrudd for sentralmakten?.................................................50 

• Klasser i et klasseløst samfunn…………………………………….52 

• Den intellektuelle eliten og demokratibevegelsen ………………...56 

• Et ubrukelig eliteperspektiv?............................................................59 

 

Kapittel 4 – Arbeidsliv …………………………………………………...62 

• Innledning………………………………………………………….62 

• Viktige trekk ved kinesisk arbeidsliv ……………………………..63 

 3



• Det kinesiske arbeidslivet og FDI……………………………………66 

• Innføringen av vestlige management -teknikker og teknologisk  

      utvikling i industrisektoren…………………………………………...68 

• Urolighetenes kjennetegn og beveggrunner………………………….72 

• Sentralmyndighetens rolle – små bandasjer på store sår?....................75 

• Politiske implikasjoner………………………………………………..77 

• Press utenfra…………………………………………………………..79 

 

Kapittel 5 – Oppsummering i et utviklingsteoretisk perspektiv…………..82 

• En alternativ tilnærming? ......................................................................85 

Liste over forkortelser………………………………………………………..87 

Kilde og litteraturhenvisning………………………………………………...88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4



Kapittel 1 - Innledning 

 

Kinas økonomi vokser hurtig. De siste tiårene har landet gått fra å være et relativt isolert og 

svært autoritært regime, til å bli en av motorene bak globaløkonomien. Fortsatt sitter 

kommunistpartiet med makten, men mange begynner å spørre seg hvor dypt den gamle 

marxistiske retorikken egentlig stikker. Også den akademiske interessen for Kina har økt 

kraftig. Det kan være mange grunner til dette. For det første har det blitt lettere for forskere å 

drive feltarbeid. Samtidig har behovet for informasjon om landet blitt viktigere, ettersom 

utviklingen i Kina i stadig større grad påvirker resten av verden. For det tredje har 

moderniseringsbølgen som fulgte i kjølevannet av Deng Xiaopings maktovertagelse i 1978 

fortonet seg som en meget interessant historisk prosess. Under Deng har Kina åpnet seg for 

omverdenen blant annet innenfor områder som handel, utdanning og turisme. Den økende 

bevisstheten rundt Kina har også tydelig gjenspeilet seg i vestlig media og i den politiske 

debatten forøvrig. 

 

Denne oppgaven vil ta for seg de politiske effektene av de økte direkte 

utenlandsinvesteringene som Kina har mottatt i perioden 1978 og frem til 2000. 

Hovedproblemstillingen som ligger til grunn for denne oppgaven er: hvordan har direkte 

utenlandsinvesteringer påvirket Kinas politiske stabilitet? 

For å begrense problemstillingen vil jeg konsentrere meg om effekten utenlandske direkte 

investeringer har hatt på Kinas politiske stabilitet, og behandle landets velferdsøkning bare i 

tilfeller hvor den kan kobles til denne typen investeringer. Med denne problemstillingen 

mener jeg at det vil være mulig å si noe om gyldigheten til ulike økonomiske teorier i en 

kinesisk kontekst, og mer generelle antagelser om sammenheng mellom økonomisk vekst og 

politisk endring. Før jeg kan gå i gang med å svare på dette spørsmålet er det imidlertid på sin 

plass å presentere disse teoriene, bakgrunnsmateriale, kilder og metode, samt avklare noen 

grunnleggende begreper. Til sammen vil dette utgjøre første kapittel. 

 

Hva er direkte utenlandsinvesteringer? 

  

Direkte utenlandsinvesteringer kan enkelt forståes som kapitalinvesteringer foretatt på tvers 

av nasjonale grenser i et kommersielt henseende. Der hvor ulike former for lån, både 

bilaterale og gjennom internasjonale organisasjoner, var den største kilde til kapital for 

utviklingsland på 1970-tallet, ble direkte utenlandsinvesteringer (Foreign Direct Investments -
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FDI) stadig viktigere utover 1980-tallet og erstattet delvis disse typer lån.1 Denne typen 

investeringer fra utenlandske aktører i et vertsland har derfor blitt en stadig viktigere 

bestanddel av den internasjonale økonomien, ikke minst for vertslandene. Økningen i FDI 

reflekter slik også den tiltagende graden av internasjonalisering vi har sett i produksjons- og 

handelssystemene de siste tiårene. Denne trenden har vært med på å sette et økt fokus på 

effektene av FDI en bred sosio - politisk kontekst. 

 

Mottakere av disse investeringene har hovedsakelig vært land som allerede var i gang med sin 

økonomiske vekst, og en svært liten del tilfalt landene med aller lavest bruttonasjonalprodukt 

(BNP). Kina har vært en av de store vinnerne i kampen om å tiltrekke seg FDI, og har klart å 

utnytte dette til å bygge ut industrisektoren, og drive landets økonomiske vekst fremover. En 

stor del av investeringene har skjedd gjennom såkalte Joint Ventures (JV’s), selskaper hvor 

eierskapet er delt mellom en kinesisk og en utenlandsk part. Blant annet som et resultat av et 

mer fleksibelt lovverk, ser vi nå en økende tendens til at stadig flere selskaper blir fullstendig 

kontrollert fra utlandet. I den forbindelse har Kinas inntreden i World Trade Organization 

(WTO) i 2001 spilt en avgjørende rolle. 

 

Kina har hatt en høy, selvstendig kapitalakkumulasjon, men dette betyr ikke at FDI har vært 

uviktig for nasjonaløkonomien. For et lokalområde har FDI ofte betydd økte overføringer fra 

sentralmyndighetene, større økonomisk frihet, og ikke minst tilgang til utenlandsk valuta og 

teknologi.2 Derfor har man også strukket seg langt for å legge forholdene til rette gjennom 

gunstige skattevilkår, mer fleksible arbeidstagerordninger og andre former for 

markedstilpasning. I en del tilfeller kan det se ut som lokalmyndighetene også har vært villige 

til å tolke lover og regelverk svært kreativt. Mange peker på betydningen gode rammevilkår 

har for utenlandske investorer.3 Samtidig må disse rammevilkårene oppfattes som stabile, slik 

at det blir mulig å sette opp troverdige utgiftskalkyler og langsiktige strategier. For å kunne 

tilby gunstige rammevilkår for utenlandsk kapital, har mange land av den grunn vært nødt til å 

foreta omfattende endringer av både offentlig og privat sektor. Disse endringene har hatt 

ringvirkninger også utenfor landets økonomiske sfære. 

 

                                                 
1 Harms  (2000), s.58. 
2 OECD (1996), s. 22. 
3 Harms (2000), Wu, (1999), Borner (et.al) (1995) 
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Historisk bakgrunn som premiss 

 

I Den Kinesiske utfordringen skriver Torstein Hjellum : Maoismens viktigste autoritet var 

sannsynligvis basert på de faktiske resultatene av den politiske praksis. 4 Her tenker Hjellum 

på hvordan det lyktes kommunistpartiet å etablere ro og orden etter perioden med borgerkrig, 

vinne maktkampen mot Chiang Kai Sheks Komintang og lede kampen mot de japanske 

invasjonsstyrkene. Det er vanskelig å tenke seg at kommunistpartiet ville hatt styrke til å 

gjennomføre dette uten en form for konsensus blant befolkningen, hvor man rekrutterte sine 

soldater og hentet forsyninger. Men Maos politiske ”bragder” hadde bleknet etter galskapen 

satt i gang av det store spranget fremover og kulturrevolusjonen, og ved hans død i 1976 var 

hans autoritet betydelig svekket.  Hua Guofeng, som hadde blitt utpekt av Mao til å overta 

ledelsen, manglet den politiske tyngden til å føre en allerede diskreditert politikk videre.5 Ut 

av kulden hentet man Deng Xiaoping - en politisk tungvekter som tidligere hadde vært en av 

Maos hovedmotstandere. Da Deng ble politisk reetablert på den femte partikongressen, 

markerte dette slutten på nærmere 30 år med ekstreme sosialistiske eksperimenter. Reformene 

som deretter ble satt i gang under Deng på slutten av 1970-tallet, innfridde forventningene til 

økonomisk vekst, og var dermed med på å legitimere den neste store reformbølgen i perioden 

1984- 88.6 Mot slutten av 1980-tallet fulgte en foreløpig stopp i reformprosessen blant annet 

som en følge av studentdemonstrasjoner, økt inflasjon og sosial uro.  Dette styrket den 

konservative fraksjonen av kommunistpartiet som mente at reformene hadde blitt drevet for 

langt. Samtidig vokste uroen i studentmiljøet i Beijing, hvor studentene inntok de motsatte 

standpunkt. Ved universitetene agiterte man for å drive reformene videre. Noen snakket til og 

med høyt om demokratiske reformer. Dette kuliminerte i Tai-An Mei- affæren i 1989 hvor de 

konservative ”hard-linerne” i partiet vant frem, og studentopprøret ble slått ned effektivt og 

nådeløst.7 Men studentene representerte på langt nær noe unisont folkelig krav mot 

myndighetene, og de konservatives seier skulle vise seg å bli midlertidig .8 Den videre 

utviklingen på 1990-tallet speiler myndighetenes balansegang mellom behovet for å drive 

reformene videre, og ønsket om den samme grad av politisk kontroll som tidligere, hvor 

perioder med sterk fokus på liberalisering ofte ble etterfulgt av en mer restriktiv periode. 

                                                 
4 Hjellum (1997), s.51. 
5 Muntee- Kaas (1996), s.18. 
6 Schell (et.al) (1999), s.303.  
7 Tai-An-Mei affæren er hva man også ofte referer til som demonstrasjonene på Den Himmelske Fredsplass. 
8 Hicks (1990), passim 
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Kinas reformpolicy illustrerer slik ikke bare utviklingens gradvise bevegelse vekk fra den 

planstyrte økonomien, men også hvordan kommunistpartiets ledelse var avhengig av en indre 

autoritet i kommunistpartiet, og en autoritet i samfunnet for øvrig for å lykkes med 

gjennomføringen av reformene.  

 

 At Kina har hatt suksess med sin strategi for å tiltrekke seg utenlandsk kapital i en 

internasjonal økonomi, som preges av en stadig større flyt av kapital og produksjonsmidler, 

må kanskje kunne sies å være et uttrykk for at landets økonomiske reformer har blitt sett på 

som attraktive og troverdige av utenlandske investorer. I så måte vil jeg tendere til å se den 

teknologiske utviklingen i tråd med synspunkter forfektet av den nyliberalistiske skolen. 

Videre finner jeg en prosentvis økning av BNP på gjennomsnittlig ni prosent de siste 20 år, 

som svært imponerende tall. Ingen andre land i verden kan vise til en tilsvarende vekstrate, og 

den politiske effekten av dette bør derfor absolutt være av interesse.  

 

Dette bildet av enorm økonomisk vekst bør i midlertidig nyanseres noe, av flere grunner. 

Kinas utgangspunkt i 1978 var nemlig kunstig lavt, fordi landets økonomi hadde vært 

skadelidende under et system som la store dempere på landets potensielle produktivitet. Den 

store økningen av jordbruksutbytte etter at bondebefolkningen gikk fra kollektivt jordbruk til 

husholdssystem9 i 1978, kan tjene som et eksempel på hvordan produktiviteten ble holdt nede 

under Maos regime ved at incitamentene for produktivitetsøkning praktisk talt var 

fraværende.10 Dereguleringen av jordbruket førte også til at sentralmyndighetene i større grad 

belønnet gode driftsresultater, hvilket gjør at en del av det offisielle tallmaterialet kan være 

betydelig overdrevet, særlig for starten av min periode. Dette vil også påvirke tallene som 

omhandler FDI. Videre er det slik at mange av de direkte utenlandsinvesteringene kom fra 

etniske kinesere bosatt i Hong Kong og Taiwan. Disse menneskene var i utgangspunktet 

tilbøyelige til å investere i sitt opprinnelige hjemland, hvor mange fortsatt hadde en godt 

utbygd kontaktnett.11 En del av investeringene kom også fra Kina selv, ved at man opererte 

med utenlandske stråmenn for å oppnå skattefordeler. Stråmennene var i praksis lite annet enn 

midlertidige oppbevarere av kinesisk kapital.12 Dette har likevel blitt regnet som en del av 

FDI. Utover 1990- tallet finner vi for øvrig at en stadig større andel av FDI kommer fra 

                                                 
9  Husholdssystemet innebar at en del av det produserte jordbruksoverskuddet kunne disponeres fritt for 
bøndene. 
10  OECD (1996), s.71. 
11  Zweig (1999) s. 54 
12 OECD (1996), s.22 
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Europa og USA.13 Derfor er det ikke bare mengden av FDI inn i Kina som har endret seg, 

men også utlandsinvesteringenes karakter.   

 

Hvordan måle politisk stabilitet i Kina? 

 

Hvordan går man fra FDI til politisk stabilitet? Hvordan kan politisk stabilitet måles på en 

tilfredsstillende måte? Hvordan kan man være sikker på at det finnes et kausalforhold her? 

Mitt ståsted vil være at en slik sammenheng ikke nødvendigvis finnes.14 Derfor vil jeg som 

utgangspunkt la spørsmålet stå åpent.  

 For å finne en måte å måle politisk stabilitet på vil jeg operasjonalisere begrepet ved å velge 

ut tre felt som jeg mener er nøkkelområder i det kinesiske samfunnet. Disse nøkkelområdene 

er valgt fordi jeg mener de er så grunnleggende for det kinesiske samfunnets struktur at om 

jeg finner endringer som et resultat av FDI innenfor disse feltene, vil det også være mulig å si 

noe generelt om hvordan FDI har påvirket myndighetenes evne til å styre. Gjennom å støtte 

meg på godt etablerte teorier innenfor disse ulike feltene vil det bli mulig å sette opp 

hypoteser som kan bidra til å besvare min problemstilling. Mine tre utvalgte nøkkelområder 

vil bli diskutert separat, og utgjøre kapittel 2,3 og 4. Hvert kapittel vil ha sekundære 

problemstillinger som sammenlagt vil bidra til å belyse oppgavens overordna problemstilling. 

Disse vil føres sammen i kapittel 5, hvor jeg vil presentere min oppsummering og konklusjon.   

 

Nøkkelområdene vil her bli kort presentert:  

 

Regionale motsetninger 

 

Problemstilling for kapittel 2: 

Hvordan har den økende regionale ulikheten skapt av FDI forsterket, eller eventuelt svekket, 

myndighetenes evne til å styre? 

 

Det er først og fremst Kinas kystbyer, lokalisert i vest, som har utgjort de store vekstsentra i 

den kinesiske økonomien. Lønningsnivå og levestandard i disse områdene har vært betraktelig 

høyere enn hva man kunne finne for øvrig i landet, slik at det på mange måter kan være 

naturlig å snakke om et todelt Kina - et urbant og et ruralt - hvor de sosiale konfliktlinjene i 

                                                 
13 Wu (1999) 
14 Min klare for- dom har allikevel hele tiden unektelig vært at denne sammenhengen eksisterer. 
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stor grad faller sammen med de regionale. Jeg vil hevde at en del av dette har rent geografiske 

årsaker, men at dette mønsteret har blitt forsterket sosialt gjennom den spesielle statusen 

vekstsentra blir gitt i Kina. Gjennom såkalte SEZ’er - special economic zones -, områder hvor 

man har tillatt utenlandske firma å operere under relativt markedsvennlige betingelser, har 

kapital og teknologi strømmet inn i disse områdene. Investeringene fra utlandet viser en klar 

grad av regional konsentrasjon til SEZ’ene, og gjennom disse økonomiske frisonene har 

utenlandske firma sett muligheten til å knytte seg opp til det innenlandske markedet. På denne 

måten har SEZ-områdene blitt ”sluser” for FDI, og disse ”slusene” har vært svært lønnsomme 

å kontrollere.15 Gjennom å la lokale embetsmenn kontrollere SEZ’ene har myndighetene etter 

min mening styrket båndene til både internasjonal kapital og lokale kadere samtidig.  

 

Taperne i denne prosessen, de som hadde sin tilknytning til innlandsområdene, opplevde at 

deres materielle standard ikke kunne sammenlignes med velstanden som fantes i sonene, og 

forsøkte etter beste evne å av knytte seg opp til SEZ-systemet. Foreløpig har ikke dette lykkes 

på makroskala. I min periode har nemlig den regionale ulikheten økt i takt med veksten i 

BNP. Hva kan forklare dette? 

 

Autonomi 

 

Problemstilling for kapittel 3: 

 

Viser Kinas nye urbane middelklasse trekk som kan bygge opp under, eller eventuelt svekke, 

Jürgen Habermas’ tese om fremvekst av demokrati som en følge av nye, autonome, sosiale 

sfærer i det kinesiske samfunnet? 

 

Med dette mener jeg i hvilken grad individer er i stand til å være selvbestemmende, med 

muligheter til å ta valg og gjøre seg opp en selvstendig mening i offentlige og private 

sammenhenger. Utviklingen av autonome sosiale sfærer, utenfor direkte statlig kontroll, har i 

følge sosiologen Jürgen Habermas vært avgjørende for utvikling av demokrati.16 Statsviteren 

David Held beskriver det slik: The development of autonomous spheres of action become a (if 

not the) central mark of what it was to enjoy freedom and equality.17  Finnes det noen 

                                                 
15 Zweig (2002), s.23-48, passim 
16 Habermas (1991) s.68-82. 
17 Held (1996), s.30. 
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utvikling av denne autonomien innenfor Kina i min periode som kan spores til FDI?  Anders 

Opaker har i sin masteroppgave fra 2004, på bakgrunn av Habermas’ demokratiteori, gjort en 

analyse av fremtidsutsiktene for demokrati i det urbane Kina.18 Jeg vil bygge på enkelte deler 

av Opakers argumentasjon, men allikevel forsøke å la hans funn gå i en annen retning enn hva 

han selv har valgt. Først og fremst fordi Opaker selv ikke fokuserer på rollen direkte 

utenlandsinvesteringer spiller. Oppmerksomheten vil i denne oppgavens kapittel hovedsaklig 

ligge på Kinas nye eliter. Spesielt på hvordan disse elitenes avhengighet av nettverksbygging i 

et land med svake legalistiske tradisjoner svekker Habermas sin tese. Interaksjonen med 

utlendinger ser ut til å ha forsterket avhengigheten av uformelle, sosiale nettverk og dermed 

bidratt til å underbygge dette poenget. 

 

Ansettelsesforhold og arbeidsdeling 

 

Problemstilling for kapittel 4: 

 

Hvordan har FDI endret relasjonene mellom ansatte og ledelse på bedriftsnivå? Hvilke 

praktiske implikasjoner, om noen, har disse endringene hatt på landets politiske stabilitet? 

 

Arbeidsplassen er en viktig arena for sosialisering og selvrealisering. Makthierarkiet i det 

kinesiske samfunnet har tradisjonelt vært strengt med få muligheter til å knytte horisontale 

bånd.  Utenlandske investeringer har endret dette gjennom innføringen av en mer 

”gjennomsiktig” organisasjonskultur med større rom for private løsninger, hvilket er mer i 

tråd med internasjonale forretningsnormer. Ved en privatisering og internasjonalisering av 

arbeidslivet, er det naturlig å tro at sosial kontroll har blitt vanskeligere og utøve, og dermed 

gitt arbeidstakerne større frihet til å utvikle en gruppeidentitet.  Mindre sosial kontroll ser også 

ut til å ha gitt større sosial mobilitet i arbeidsmarkedet.19 Samtidig har landet som et ledd i sin 

økonomiske reformpolitikk vært tvunget til å kutte kraftig i de statlige subsidiene av lite 

produktive statseide bedrifter (SOEs). Dette har resultert i en økende arbeidsløshet i det 

kinesiske samfunnet, som pr. dags dato fortsatt utgjør et betydelig problem og en kilde til 

sosial uro.20 Samtidig har en enorm mengde mennesker fra innlandet søkt seg mot 

kystområdene på jakt etter arbeid. Hvordan har myndighetene forsøkt å løse dette problemet? 

                                                 
18 Opaker (2004) 
19  Schell (et.al) (1999),  s.313.   
20 Yabuki (1996) 
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Hvilke politiske implikasjoner har endringene i arbeidslivet fått? Dette er spørsmålene som vil 

bli adressert i kapittel 4.  

 

Tilnærming: metode og teori 

 

For å kunne svare presist på problemstillingen er det nødvendig å avklare noen grunnleggende 

begreper. Når det gjelder stabilitetsbegrepet vil jeg legge til grunn at et regimes stabilitet 

baserer seg på de styrtes lydighet eller føyelighet i forhold til de styrende. Denne lydigheten 

kan oppnåes gjennom tvangsmakt, apati eller konsensus.21 Stabilitet kommer ofte fra en 

kombinasjon av disse faktorene, og vil her defineres som langsiktig maktutøvelse i tråd med 

overordna politiske målsetninger.  Langsiktig maktutøvelse henger ofte sammen med 

legitimitet, som her vil si oppnåelsen av den type konsensus eller stille samtykke (apati) som 

vi ofte knytter til stabilitetsbegrepet. Politisk legitimitet kan enkelt oppfattes som 

forestillingen om en moralsk rett til å styre, og vil derfor være avgjørende for landets politiske 

stabilitet .22  Legitimitet knytter seg altså til retten til å styre, mens stabilitet knytter seg til 

evnen til å styre. Disse begrepene er selvsagt gjensidig avhengig av hverandre, og selv om det 

er stabilitet som ligger til grunn for problemstillingen og ikke legitimitet, finnes det i praksis 

ikke alltid en klar demarkasjon mellom de to begrepene.  I denne oppgaven vil de brukes i 

tråd med sine definisjoner i den grad det er gjennomførbart. 

 

Direkte utenlandsinvesteringer (FDI) er i denne oppgaven definert som investeringer hvor et 

firma skaffer seg en substansiell kontrollinteresse i et utenlandsk firma, eller setter opp en 

subsidiær gjennom et utenlandsk firma. 23 Med ”substansiell kontrollinteresse” er det vanlig å 

forutsette en minimumseierandel på cirka ti prosent. Det eksisterer med andre ord en form for 

eierskapskontroll ved disse investeringene som vi ikke finner ved for eksempel 

porteføljeinvesteringer eller ved gjeldsoppkjøp.24  I denne oppgaven vil det taes som gitt at 

når det refereres til ”FDI” eller ”direkte utenlandsinvesteringer” så siktes det utelukkende til 

investeringer foretatt i Kina av utenlandske aktører, og ikke investeringer foretatt av kinesere i 

utlandet.25

 

                                                 
21 Østerud (1991), s.37-38. 
22  Hjellum (1997), s.48. 
23 Chen  (2000), s.6. 
24 Wu  (1999), s.3. “Subsidær” bør her forståes som investeringer i form av datterselskap eller lignende. 
25 Det er altså kun såkalt ”inward –FDI” som behandles i denne oppgaven. 
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Grovt skissert kan vi operere med to ulike utgangspunkt når det gjelder å vurdere effektene av 

FDI. Den delvis marxistinspirerte avhengighetsskolen ser på FDI som et ledd i en stadig 

utvidelse av markedskreftenes hegemoni, hvor nasjonalstaten må gi tapt til fordel for 

multinasjonale selskaper (MNS). Disse selskapene bruker sin markedsmakt til å etablere 

monopollignende tilstander, hvor lokale produsenter utkonkurreres, arbeidskraft utnyttes, 

mens verdiene som blir igjen i vertslandet overføres til en privilegert elite av befolkningen. 

Forholdet mellom investor og vertsland hviler her på et ikke-likeverdig forhold mellom de to 

partene. 

 

Den nyliberalistiske modellen derimot fokuserer på kunnskapsoverføring, og tenderer mot å 

se lavinntektslandenes økonomiske problemer som et resultat av mangel på investert kapital - 

ikke for mye av den. Her oppfattes økonomisk vekst som en dynamisk prosess hvor innføring 

av ny teknologi og management -modeller skal være med å hjelpe lavinntektsland ut av sine 

strukturelle begrensninger. FDI vil i følge nyliberalistene bidra til å fremme denne 

vekstprosessen. 

En oppgave som tar for seg FDI sin rolle vis á vis politisk stabilitet faller til dels inn under 

denne debatten, hvor de ulike skolene i praksis kan være svært vanskelig å skille fra 

hverandre.  I utgangspunktet ønsker jeg ikke å ta stilling til dette ordskiftet, men ønsker å 

konsentrere meg om å svare på min problemstilling ut i fra et så verdifritt ståsted som 

mulig.26 Der hvor disse modellene brukes eksplisitt eller implisitt vil jeg forsøke å gjøre rede 

for dette på forhånd. 

 
Teorien om konstitusjonell konkurranse hevder i svært grove trekk at stater konkurrerer med 

hverandre om å kunne tilby gunstige vilkår for investeringer. Denne situasjonen oppstår der 

hvor eierne av relativt mobile produksjonsfaktorer, som fabrikklokaler og arbeidskraft, krever 

et institusjonelt miljø til deres fordel. Gjennom nasjonale pressgrupper som opplever at deres 

velferdsøkning blokkeres av mangelen på investeringer, utøves press på samfunnsinstitusjoner 

som ikke er i stand til å tilby de ønskede rammevilkår. Gjennom dette presset kommer 

politiske endringer til som en følge av internasjonal konkurranse.27 Det finnes ulike versjoner 

og fasetter knyttet til denne teorien som ikke vil bli presentert her. Jeg ønsker derimot å si noe 

om hvordan økonomisk vekst og velferdsøkning har påvirket de kinesiske myndighetenes 

evne til å utøve makt. Dette fordi jeg mener det er viktig å ikke bare postulere en forestilt 
                                                 
26 Selv om forestillingen om verdifri forskning mer bør sees på som et ideal fremfor en gjennomførbar praktisk 
metode. 
27 Broner (1995), Voight  (1999), s.182. 
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kausalsammenheng mellom økonomisk vekst og politiske endringer, men også prøve å 

kartlegge mer konkrete tilfeller hvor denne sammenhengen er tydelig, slik teorien om 

konstitusjonell konkurranse legger til grunn.  

 

I kapittel 2 vil jeg på bakgrunn av Gunnar Myrdals modell for regional ulikhet gi en 

bedømmelse av konsekvensene av regional ulikhet. Myrdals teori hevder at regionale 

forskjeller forsterkes gjennom en økonomisk og sosial prosess, og at man derfor kan forvente 

en stadig voksende ulikhet.  Samtidig spår teorien at dette vil jevne seg ut etter som 

tilgjengelig kapital vil flyte til lavinntektsområder i jakten på nye markeder og rimelig 

arbeidskraft.28  Har vi sett noen utviklingstrekk som kan bygge opp under noen av disse 

scenarioene? Jeg vil her se nærmere på mønstre knyttet til konflikt og samarbeid i et regionalt 

lys. Til slutt vil jeg også se på hvordan dette har påvirket ulike politiske og sosiale prosesser i 

et bredere perspektiv.  

 

Kapittel 3, som tar for seg autonomi, vil bygge på teorien til Jürgen Habermas om 

sammenhengen mellom fremveksten av en selvstendig middelklasse og en kritisk offentlighet 

som premissleverandør for demokrati. Dette betyr ikke nødvendigvis at Habermas sine tanker 

vil ikke bli fulgt tett, men det er allikevel han som har lagt det teoretiske fundamentet for mye 

av sekundærlitteraturen som vil bli brukt i denne delen av oppgava. Derfor oppleves det som 

feil å ikke gi en presentasjon av dette i kapittel 3. Særlig vil betydningen av autonome sosiale 

sfærer vektlegges, og hvordan disse kan knyttes til økonomisk vekst og dannelsen av nye 

sosiale grupper. 

  

Ansettelsesforhold og arbeidsdeling, tema for mitt 4. kapittel vil ikke ha et like klart teoretisk 

rammeverk. Tema berører mange fagfelt med ulik tilnærming til problemstillingen. Delvis vil 

dette kapittelet bygge på den marxistiske tanken om et grunnleggende motsetningsforhold 

mellom arbeid og kapital. I tråd med temaene Harry Braverman berører i sin bok Labor and 

Monopoly Capital –The Degradation of Work in the Twentieth Centry vil jeg her se på 

hvordan arbeidets natur endrer seg på bakgrunn av samfunnets sosiale og økonomiske 

rammeverk. Særlig vil jeg legge vekt på hvordan slike endringer i stor grad kan tilskrives 

moderne teknologi.    

 

                                                 
28 Smith ( 1992), s.103. 
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Metodiske utfordringer 

 

Metodologisk sett kan det utgjøre et problem at begge mine variabler, FDI og politisk 

stabilitet, er av en ikke-konstant karakter. Med det mener jeg at begge fenomen forandrer 

innhold og mening over tid. Det er derfor også naturlig å tro at de vil oppfattes ulikt av 

observatører på ulike tidspunkt, og at dette problemet av samme grunn også vil hefte seg til de 

kilder som brukes. Jeg vil bruke dette som et argument for historisk forskning på et felt som 

ser ut til å domineres av statsvitere og økonomer. Selv om en historisk tilnærming ikke kan 

fjerne disse problemene, tror jeg kanskje det kan være lettere å gjøre seg dem bevisst gjennom 

historisk metode. Med historisk metode mener jeg først og fremst en kontekstualisering av de 

aktuelle kildene, gjennom å se på deres ”ytre” og ”indre” egenskaper i tråd med den historiske 

fagtradisjon.29 Dette er selvsagt ikke en metode som er spesiell for historisk forskning, men 

innefor historiefaget har kildekritikk unektelig en sentral rolle. I mitt arbeid vil jeg 

hovedsaklig støtte meg på sekundærkilder, som oftest engelskspråklige. Oppgavens brede 

problemstilling krever relativt omfattende generaliseringer og bruk av allerede bearbeidet 

materiale. I stor grad er dette et helt nødvendig trekk i sammenfattende oppgaver som denne, 

da den empiriske virkeligheten er svært kompleks og problematisk å gripe i Kinas tilfelle. Å 

bruke disse kildene videre på en presis og ærlig måte vil av den grunn bli en utfordring. 

Denne utfordringen har her blitt taklet gjennom å sammenligne funn fra ulike fagfelt både 

med hverandre, og med det empiriske materialet som det har vært mulig å få tak i. Dette betyr 

for øvrig ikke at ansvaret for eventuelle feiltolkninger kan lastes andre enn forfatteren. Selv 

om sjangeren i denne oppgaven viker noe fra den klassiske historieforskningens fokus på 

primærkilder, tror jeg denne type tilnærming kan gi innsikter som i høyeste grad kan være 

fruktbare. Det er også verdt å merke seg en tendens til at artikler som publiseres innenfor 

forskningslitteraturen i liten grad motsier hverandre. I stedet bygges det ofte videre på andre 

forfatteres tidligere arbeider.  Fagfeltet kan derfor virke av en mer utforskende enn 

konfronterende karakter. Denne oppgaven faller i så måte inn i denne tradisjonen.  

 

Et annet potensielt metodisk problem vil være den sterke politiseringen man finner i enkelte 

av kildene som brukes. Avisen China Daily kan for eksempel være et nyttig redskap for å få 

innblikk i enkeltsaker innenfor mange felt, men kan samtidig vanskelig oppfattes som annet 

enn et talerør for det offisielle Kina. Dette er en problemstilling som selvsagt ikke gjelder 

                                                 
29 Kjellstadli (2000), s.180. 
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utelukkende for min oppgave. Å oppdage skjulte ideologiske føringer i en kilde kan være et 

problem selv for rutinerte historikere, fordi vi selv innehar bevisste og ubevisste ideologiske 

posisjoneringer. Men pendelen kan også svinge fra ideologisk ”blindhet” i en helt motsatt 

retning. Særlig i et land som Kina, med klare totalitære trekk, kan det være lett å avskrive 

tekster som ren polemikk, uten et reelt meningsinnhold. Som historiker Ottar Dahl  skriver: 

 

 The knowledge of the results is the historian’s particular privilege as against the actors’,   

who had to make their choices in a state of uncertainty. This may produce a  misleading sense 

of superiority in the historian regarding the objects of his study, as he “knows better”.30   

  

Videre fortsetter han: 

   

    Another important obstacle to such understanding (dvs: forståelsen av de historiske   

     aktørens premisser, min anmerk.)   is the antipathy of the scholar to the ideas he is  

     studying. This attitude may easily produce the preconception that only evil or stupid  

     persons really can have believed these ideas, and that they are therefore not really worth 

     understanding.31

 

At det finnes en ideologisk avstand mellom forfatteren og aktørene som her skal studeres, bør 

derfor anerkjennes og taes på alvor. Denne ideologiske forskjellen betyr, slik jeg leser Dahl, at 

vi bør være ytterst forsiktige med å felle dommer over våre studieobjekter, fordi slike dommer 

bidrar til å hindre forståelse fremfor å klargjøre.  Når jeg allikevel referer til f. eks 

kulturrevolusjonen som ”galskap”, er det fordi jeg mener det finnes en grense for denne 

historiske forståelsen som Dahl her legger til grunn, og at det ved enkelte tilfeller må være lov 

å komme med klare normative utsagn. Som hovedregel vil jeg på tross av enkelte unntak 

forsøke å holde meg til et så deskriptivt og nøytralt språk som mulig. I den grad det finnes en 

allmenn oppfatning av objektivitet og saklighet, vil jeg påberope meg denne som 

retningslinje. Videre velger jeg å adressere metodiske problemer fortløpende i teksten 

ettersom det skulle bli nødvendig.  

 

 

 

                                                 
30 Dahl (2004), s.94 
31 Dahl (2004), s.94/95. 
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Kapittel 2 - Regionale ulikhet, sosiale konflikter?

 

Innledning 

 

Hvordan har den økende regionale ulikheten skapt av FDI forsterket, eller eventuelt svekket, 

myndighetenes evne til å styre? 

 

I dette kapitlet vil jeg etter å ha gitt en kort oversikt over landets geografi og regional 

utvikling forsøke å forklare noen viktige samfunnsøkonomiske trender knyttet til regional 

ulikhet og FDI. Særlig er det de direkte utenlandsinvesteringenes viktige rolle i 

reformprosessen og som bidragsyter til den store økonomiske veksten som poengteres.  

Videre ønsker jeg å knytte dette til utviklingen av regionale forskjeller, hvor spesielt systemet 

med de økonomiske frisonene taes opp. Jeg vil også ta for meg en case – Nordic Industrial 

Park i Ningbo, i et forsøk på å se hvordan noen av disse geografiske og politiske faktorene gir 

seg utslag med tanke på lokalisering av FDI på bedriftsnivå.  Til slutt vil de politiske 

implikasjonene bli adressert for å kunne si hva denne trenden kan sies å ha hatt av betydning 

for landets politiske stabilitet. 

 

Geografi 

 

Eksistensen av store økonomiske og sosiale forskjeller mellom ulike regioner er selvsagt ikke 

unikt for Kina. At enkelte områder er mer geografisk disponert enn andre for urbanisering og 

økonomisk vekst trenger man kun et raskt blikk på verdenskartet for å bekrefte. Områder med 

strategisk tilknytning til kysten, større elver og rikt næringsgrunnlag peker seg ut med tanke 

på befolkningstetthet og økonomisk aktivitet. Bydannelser og urbaniseringsprosesser har sin 

spesielle dynamikk, og ser enkelt sagt ut til å ”suge til seg” ressurser fra nærliggende 

områder.32 Derfor opplever vi ofte at det innenfor samme land finnes forskjeller så store at 

man kan ha problemer med å se nasjonale fellestrekk overhodet. 

 

”Himmelen er høy og keiseren langt borte” heter det i et kinesisk ordtak. Og sammenhengen 

mellom den lange tradisjonen for sterk sentralmakt og Kinas 9,6 millioner kvadratkilometer, 

fristes man fort til å spekulere i. Samtidig er Kina verdens mest folkerike land, med cirka 1, 3 

                                                 
32 Yang (1997) s.9, Yu (2003) 

 17



milliarder innbyggere. Derfor er det vanskelig og la være å tenke seg hvilke enorme 

administrative utfordringer dette landet byr på.  

 

Kina illustrer slik poenget om regional ulikhet svært godt. Med sine millionbyer som Beijing, 

Qingdao, Tianjin, Guangzhou og Shanghai langs landets kystlinje, videre opp den livsviktige 

Yangtze-elven og frem til det forblåste slettelandskapet i Indre Mongolia har forutsetningene 

for næringsvirksomhet fra naturen side mildt sagt vært varierende. Jeg vil her anvende en mye 

brukt inndeling av Kina i tre overordna regioner: Kystregionen, Sentralregionen og 

Vestregionen. 33 Disse skillelinjene har både geografiske og sosiale forskjeller knyttet til seg. 

Gjennom å benytte meg av denne inndelingen håper jeg å kunne gi et enkelt, men presist, 

bilde av hva disse forskjellene består av. 

 

Kystregionen har gjennom hele min periode vært best utviklet, både med tanke på 

produktivitet, inntekt, befolkningstetthet og kompetanse. Det er også hovedsaklig i dette 

området det eksisterer en tradisjon for handel og kontakt med utlandet. De største elvene i 

Kina er alle tilknyttet denne regionen, og her finner man også et relativt godt utbygd 

transportnettverk, hvor særlig dypvannshavnene er av strategisk betydning. 

 Sentralregionen bærer med seg trekk typiske for Kystregionen med enkelte områder hvor 

veksten har vært betydelig. Særlig er dette tilfellet for områder med tradisjon for 

næringsvirksomhet eller tilknytning til større elver som fungerer som transportkanal. Men 

mange belter i Sentralregionen har også store likheter med den minst utviklede Vestregionen 

som hovedsaklig har vært preget av jordbruk og fattigdom. Inntektene til innbyggere i disse 

jordbruksområdene ligger langt under det nasjonale gjennomsnittet, og migrasjonen til kysten 

er betydelig. Vestregionen karakteriseres av større etniske forskjeller enn Sentralregionen og 

Kystregionen, som nesten utelukkende består av han-kinesere.    

Forenklingen med å dele landet i tre overordna regioner vil selvsagt ikke være i stand til å 

fange hele kompleksiteten i Kinas geografiske og økonomiske forhold, men det bør være nok 

til å gi en generelt riktig fremstilling av de geografiske forhold.  

Under region-nivå finner vi provinsene, til sammen 29 stykker, og under dem byer og 

landsbyer delt opp i distrikter, med sine lokale myndigheter. Som den minste administrative 

enhet finner vi danwei’ene – boenhetene som lenge var en viktig del av kinesernes 

                                                 
33 Se Grindheim (2002), s.9. og Yang (1997), s.6.  
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hverdagsliv, og som også i dag spiller en viss rolle. Til sammen utgjør disse administrative 

enhetene et komplekst og omfattende apparat. 

 

FDI og regional fordeling 

 

Kina har siden begynnelsen av reformperioden i 1978 gått fra praktisk talt ingen 

utenlandsinvesteringer, til å bli den klart største mottakeren blant utviklingsland innen 

begynnelsen av 1990-tallet. Om man tar utgangspunkt i tall fra Kinas statistiske årbok, og ser 

på tidsrommet mellom 1979 og 2000, blir denne trenden som vi kan se av tabell 1 svært 

tydelig. 

 

Tabell 1. Direkte utenlandsinvesteringer 1979 -2000 målt i millioner US dollar 

  
Kontrakt 
inngått FDI  Realisert  FDI   

År 

Antall 
Prosjekter 
 

Total Sum 
(a) 

Gj. sum%   Total sum (b) 
 

 

 

Prosent av 
total sum 
(a) 

      

1979-1982 922 60106, 5 1166 19,4
1983 470 17323, 7 636 36,7
1984 1856 26511, 4 1258 47,5
1985 3073 59321, 9 1661 28
1986 1498 28341, 9 1874 66,1
1987 2233 37091, 7 2314 62,4
1988 5945 52970, 9 3194 60,3
1989 5779 56001, 0 3392 60,6
1990 7273 65960, 9 3487 52,9
1991 12978 119770, 9 4366 36,5
1992 48764 581241, 2 11007 18,9
1993 83437 1114361, 3 27515 24,7
1994 47549 826801, 7 33767 40,8
1995 37011 912822, 5 37521 41,1
1996 24556 732773, 0 41725 56,9
1997 21001 510042, 9 45257 88,7
1998 19799 521022, 6 45463 87,3
1999 16918 412232, 9 40319 97,8
2000 22347 623802, 8 40715 65,3
2001 20549 522012, 5 37253 71,4

1979-2000 363409 6758461, 9 346637 51,3

Kilde: Tallene er hentet fra Kinas statiske årbok, gjengitt i Fung/Izaka/ Tong (2002). Alle tallene er i US 

millioner dollar. 
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Nøkkeltallene her er den realiserte totalsummen av FDI (b). Som vi kan lese ut av tabell 1 er 

økningen særlig markant i perioden tidlig på 1990-tallet. Mens den totale andelen av realisert 

FDI i 1990 utgjorde 3487 millioner US dollar, hadde summen økt til hele 37521 millioner 

innen 1996. Denne skarpe økningen henger sammen med en opptrapping av tempoet i 

reformeringen av den kinesiske økonomien, hvilket vil belyses fra flere sider utover i denne 

oppgaven. Kinas geografiske forskjeller gjenspeiler seg, som vi kan lese av tabell 2, tydelig 

når det gjelder fordelinga av FDI.  

 

Tabell 2. Regional fordeling av FDI.  

 

 
Regional fordeling av 
FDI i Kina (%)    

Periode 1983-1985  1989-1991 1992-1994 1999 
Total 100 100 100 100 
Kystområdet total  92, 58 92, 05 88, 19 87, 80 
Guangdon  61, 14  42, 91 28, 93  29, 20 
Fujian 6, 67 10, 08 11, 19 10, 10 
Jiangsu 2, 25 4, 25  11, 27 15, 20 
Shanghai 5, 82 6, 56 8, 56 7, 10 

          Kilde: China Foreign Economic Yearbook, gjengitt i Chen/ Démurger (2002) også jamført med 

             tall fra Yu (2003). 

  

Om vi ser på tidsrommet mellom 1983 og 1994 kan vi lese at investeringen i Kystregionen 

utgjør et sted mellom 92,58 og 87,80 prosent i denne perioden.  Sentralregionen befinner seg 

et sted mellom 4,03 og 8,99, mens Vestregionen ligger et sted mellom 1, 89 og 5, 73 

prosent.34 Av provinsene i Kystregionen skiller Guangdong seg ut med mellom 61, 14 prosent 

og 29, 20 av FDI-totalen. Dette viser en sterk og vedvarende konsentrasjon av FDI til Kinas 

best utviklede områder.  

 

Parallelt med denne store tilveksten av FDI lokalisert i Kystregionen har også ulikheten i 

inntekt mellom regionene økt betraktelig. Her finnes det ulike matematiske modeller for å 

beregne regional ulikhet som både er omdiskuterte og som til en viss grad trekker i ulike 

retninger. De fleste ser allikevel ut til å være enige om at de regionale forskjellene har økt i 

løpet av reformperioden, særlig på 1990-tallet.35 Tallene som her legges til grunn i tabell 3 er 

utvalgte årstall hentet fra Zhang / Kanbur og baserer seg på regional ulikhet målt gjennom en 

                                                 
34  Selv om tallene for Sentral- og Vestregionen stemmer overens med tallene brukt her, er tidsseriene noe ulike 
og de er derfor ikke inkludert i tabellen for å unngå uklarhet. Se tabell 2.5 Yang (1997). 
35 Se for eksempel Cui (2003), Zang/Kambur (2003) , Démurger/Fournier/Shi (2005)  
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gini-koeffisient som er kalkulert på bakgrunn av befolkning veid per capita på provinsnivå 

med et urbant-ruralt skille.36  

 

Tabell 3. Regional ulikhet 1978 -2000 

 

 

 

 

                                                    

 

                                 

  

                        

Regional 
ulikhet  
År Gini – verdi 

1978 29,3 
1980 28,2 
1984 25,6 
1888 28,2 
1990 30,1 
1992 31,4 
1994 32,6 
1996 33,4 
1998 34,4 
2000 37,2 

   
             Kilde: Zang/Kanburi (2003) 
 

Når man operer med tall fra alle disse tabellene er det imidlertid viktig å ta noen forbehold. 

For det første førte reformene i jordbruket, initiert ved begynnelsen av Dengs periode, til en 

inntektsøkning som spesielt kom Vest- og Sentralregionen til gode. Samtidig hadde Vest- og 

Sentralregionen mottatt mer enn 60 prosent av de nasjonale investeringene under Mao- 

perioden, noe som utgjør en svært stor prosentandel om man ser det i sammenheng med 

folketall. 37 Videre vil den ”timelag” som knyttet seg til Mao-periodens investeringer og tiden 

frem til avkastningen på disse investeringene ble realisert, kunne gi utslag på tallene. Dette 

betyr at de umiddelbare implikasjonene av Dengs tidlige reformer til en viss grad kan ligge 

skjult når man tar for seg de første årene etter maktovertagelsen. Til slutt må man også her ta 

høyde for den allerede nevnte generelle tendens i Kina til å ”blåse opp” statistikk. Dette taler 

for at man bør være ekstra forsiktig med å slå fast sammenhengen mellom FDI og økt 

regional ulikhet, i det minste frem til effekten av reformene for alvor gjorde seg gjeldene i 

landets makroøkonomi mot slutten av 1980-tallet. Fra slutten av 1980-tallet anser jeg disse 

                                                 
36 Selv har jeg ingen forutsetning for å vurdere denne opplysningen, men støtter meg her utelukkende på 
informasjonen om den metodiske fremgangsmåten gjengitt i Zang/ Kambur (2003), tabell 5. Et urbant-ruralt 
skille bør forøvrig fra en generell synsvinkel være godt egnet til å gripe det utviklingsmønsteret jeg her er ute 
etter. Merk forøvrig også at gini-verdiene her er gjengitt med 100 som absolutt verdi, andre steder brukes også 
1,0. For en forklaring på beregning av slike verdier se Todaro (1989). 
37 Grindheim (2002), s.13. 
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problemene som mindre relevante, fordi trendene blir tydeligere og landet mer byråkratisk 

”gjennomsiktig”. Derfor vurderer jeg tallmaterialet fra 1990-tallet som mer pålitelig. 

 

Når det gjelder den merkbare nedgangen i FDI fra omkring 1997 bør denne sees i forhold til 

den kinesiske økonomien som helhet. Dette var en periode hvor veksten i BNP viste tegn til 

en mindre nedgang. En del av dette kan forklares gjennom den asiatiske finanskrisen i 1997. 

Dette var en krise i det asiatiske finanssystemet Kina i stor grad klarte å unngå de direkte 

effektene av. Krisen gav seg allikevel utslag blant annet gjennom at de andre asiatiske landene 

så seg nødt til å devaluere sin valuta. Dermed ble også Kinas internasjonale konkurransekraft 

svekket fordi verdien på RMB yuan økte i en komparativ sammenheng med de andre asiatiske 

nabolandenes valuta, hvilket i praksis gjorde FDI mer kostbart. Resultatet ble en noe dempet 

etterspørsel etter kinesiske varer og tjenester. 38 Samtidig utgjorde nabolandene over 

halvparten av FDI-totalen for Kina i denne perioden. Derfor er det naturlig å finne en viss 

effekt av denne krisen i tallene. 

 

Til tross for disse forbehold bør det finnes grunnlag for å slå fast to sentrale poeng. Kina 

mottok utover 1980- og 1990- tallet store mengder kapital fra utlandet. Det finnes 

fluktuasjoner i denne trenden, men vekstmønsteret er stort sett stabilt økende. Samtidig vokste 

de økonomiske forskjellene mellom regionene. Hvordan kan sammenhengen mellom disse to 

trendene forklares?  

 

I sin masteroppgave A Spatial Perspective of Uneven Development – a case study of China 

fra 2003 tar Chen Yu for seg de økende regionale forskjellene.39 Hun forklarer den regionale 

ulikheten delvis med innføringen av markedsreformer. Samtidig peker hun også på hvordan 

myndighetenes ressursallokering under Mao jevnet ut regionale forskjeller gjennom å 

favorisere Sentral- og Vestregionen. Dette, mener Chen, var med på å holde tilbake en 

naturlig dominans fra kystområdene. 

 

Når det gjelder FDIs rolle i denne utviklingen, ønsker jeg å trekke Chen Yus konklusjoner 

videre gjennom to påstander: 

 

                                                 
38 Chen/ Démurger (2002), .s. 9. 
39 Yu (2003) 
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1) FDI var forutsetning for markedsreformenes suksess. Den økonomiske veksten er ikke 

nødvendigvis utelukkende et direkte resultat av FDI, men kan også være et resultat av 

utenlandsinvesteringenes ringvirkninger i det økonomiske systemet som en helhet.40

 

 2) Bortfallet av gamle refordelingsmekanismer, samt en ny politikk som viste en klar 

favorisering av kysten, gjorde det mulig for den skjeve fordelingen av FDI å forplante seg til 

inntektsfordelingen mellom regionene. Slik har FDI bidratt til at de regionale forskjellene har 

økt i reformperioden. 

   

Markeder og regional ulikhet 

 

Med tanke på påstand nummer én vil jeg ta utganspunkt i Yu Chens oppgave fra 2002, 

Foreign Direct Investments and Manufacturing Productivity in China. Her taes 

sammenhengen mellom økt produktivitet og FDI opp som en generell trend. Som et 

gjennomgående mønster, konkluderer Yu Chen, i likhet med tidligere forskning på samme 

felt, at det generelt sett finnes en positiv korrelasjon mellom FDI og økt produktivitet i 

industrisektoren. FDI bør derfor ikke oppfattes som et substitutt for innenlandsk kapital, men 

heller som en stimulans til den.41  I utenlandske bedrifter finnes en høyere kapitalintensitet, en 

bedre effektivitet og et mer avansert teknologisk nivå enn hva tilfellet er i kinesiskeide 

bedrifter. Dette har sammenheng med at de utenlandske bedriftene som gjør FDI ofte er MNS, 

som nettopp spesialiserer seg på å utnytte sin globale kompetanse og ressurstilgang. Derfor 

har disse storselskapene ofte et høyt teknologisk nivå sammenlignet med lokale aktører. 

Utenlandsinvesteringer stimulerer - også blant annet gjennom den etterspørselen de skaper på 

det innenlandske markedet - til en helhetlig vekst i den industrielle sektoren. På denne måten 

er FDI med på å øke verdiskapningen i landet både gjennom de direkte konsekvensene av 

investeringene, og indirekte gjennom å stimulere til konkurranse, skape etterspørsel og som 

kilde til moderne teknologi. Disse effektene kan være vanskelig å tallfeste, men det finnes 

ingen tvil om at FDI har vært en svært viktig del av den økonomiske veksten i 

reformperioden. Selv om FDIs andel av totalinvesteringer i 1993 ikke utgjorde mer enn 19 

prosent, kan ikke den store betydningen FDI har hatt avskrives med disse tallene. 42  Som 

Dwight H. Perkins skriver i en artikkel for OECD: FDI’s importance, rather, is a direct 

                                                 
40  Se neste avsnitt. 
41 Chen/ Démurger (2002), s. 15 
42 Om man korrigerer tallene basert på den offisielle valutakursen, se OECD (1996) 

 23



source of foreign exchange and, even more, as a source of advanced technology, improved 

management techniques, and access to foreign markets.43

 

Også den siste faktoren Perkins nevner, tilgang til utenlandske markeder, har vært avgjørende 

for Kinas eksportorienterte økonomi. Utenlandsinvesteringene har i stor grad skapt denne 

markedsadgangen, gjennom å etablere kontakt og dialog med internasjonale foretak, hvor 

kineserne aktivt har fremmet sine interesser. 

 

 Men som vi kan lese av tabell 2 fordeles FDI svært ulikt mellom regionene. 

 Det finnes derfor også grunn til å spørre seg ikke bare i hvilken grad FDI påvirker Kinas 

totale verdiskapning målt gjennom BNP, men også søke forklaringer på hvordan FDI påvirker 

den regionale utviklingen i landet.  For å kunne gi en teoretisk forklaring på sammenhengen 

mellom FDI og økte regionale forskjeller, tar jeg her utgangspunkt i den svenske 

siviløkonomen Gunnar Myrdals sosialøkonomiske klassiker fra 1957, Economic Theory and 

The Under-developed Regions.  

 

 I følge Myrdal er det to hovedårsaker til regionale ulikeheter. Disse virker sammen. For det 

første har et utviklet område, som nevnt, en tendens til å trekke til seg ressurser både i form av 

menneskelig og finansiell kapital. Videre hentes mange av disse ressursene fra mindre 

utviklede områder. Denne tappingen av ressurser svekker igjen de mindre utviklede 

områdenes konkurransekraft i møte med et mer utviklet område når man ønsker å trekke til 

seg investeringer. Slik oppstår et mønster av ulikhet som et premiss for utvikling, hvor 

eksisterende forskjeller forsterkes over tid. Det var disse forskjellene mellom landets 

kystområder og innlandet som lå til grunn da man åpnet for utenlandsk kapital, og det var 

disse trekkene som systematisk ble forsterket gjennom myndighetenes politikk. 

 

Den store mengden tilgjengelig arbeidskraft i det kinesiske innlandet, hvilket var en følge av 

jordbruksreformene initiert på tampen av 1970-talllet og arbeidsledigheten knyttet til 

reformeringen av de statseide bedriftene, kan etter min mening ytterligere styrke Myrdals 

oppfatning. Den store arbeidsledigheten som fulgte av jordbruksreformene gav nemlig en 

situasjon hvor industriområdene på kysten kunne utnytte sitt allerede eksisterende 

teknologiske forsprang, uten å måtte bekymre seg for mye om pris og tilgjengelighet på 

                                                 
43 OECD (1996), s. 22. 
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arbeidskraft. Det var her fabrikkene som var i stand til å nyttiggjøre seg denne arbeidskraften 

fantes. På den måten var de minst utviklede områdenes konkurransekraft i utgangspunktet 

svekket i enda større grad enn hva Myrdals generelle tese postulerer, fordi de nye 

investeringene fra utlandet fra starten av 1980-tallet først og fremst var knyttet til 

arbeidsintensiv manufakturproduksjon.  

Myrdal går i midlertidig lengre i sin teori, og peker på at i områder hvor økonomien er godt 

utviklet vil denne strømmen av resurser etterhvert kunne skifte, og vi vil få det som i ny 

funksjonalistisk integrasjonsteori refereres til som en ”spill- over”-effekt.44

Med ”spill-over”-effekten menes det at de positive effektene av et områdes vekst vil forplante 

seg videre til underutviklede områder, og dermed på sikt øke også det underutviklede 

områdets verdiskapning.  En slik prosess antaes vanligvis å foregå på en av følgende to 

måter.45

 

1) Gjennom en direkte ”lekkasje” av kunnskap fra utenlandske bedrifter til nasjonale aktører. 

En slik ”lekkasje” kan for eksempel komme ved at man ”stjeler” ansatte med fagkunnskap, 

arbeidstegninger, forretningsideer og lignende bedriftene i mellom, eller i form av samarbeid 

enten uformelt eller formelt. 

 

2) Gjennom større effektivitet kan utenlandske selskaper bidra til å øke presset på 

innenlandske firmaer til å øke sin effektivitet.46 Dermed tvinges de nasjonale selskapene til å 

sette i gang generering av egen teknologi som et nødvendig ledd i kampen for å holde på sine 

markedsandeler.  

 

 Slik kan i teorien regional ulikhet på sikt motvirkes ved at man lar enkelte sentra vokse seg 

store først. Myrdal viser til de vest-europeiske land som et eksempel på en slik utvikling. 

Dette forutsetter imidlertid at økonomien har nådd et visst nivå. De positive ringvirkningene 

av FDI innenfor de utviklede regionene vil forøvrig utvikles i positiv retning allerede fra 

utgangspunktet, i tråd med Yu Chens funn hvor FDI positivt korrelerer med BNP. 

Dermed vil de relative forskjellene mellom regionene som et resultat øke frem til ”spill-over” 

effekten er i stand til å motvirke denne utviklingen, samtidig som BNP vokser. 

                                                 
44  Eller ”trickle down”- effekt om man velger å bruke Myrdals noe eldre terminologi. Se for øvrig også  
Hirschman (1975), s.40-44, 98- 119, som også tar for seg denne typen ”complementary effect of investment” i 
lys av regional ulikhet.  
45  Marin/ Bell (2003), s.5.  
46 Ghatak (2003), s.216-219, Fung/ Iziaka/ Tong (2002) 
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Slik kan man etter min mening forklare både FDIs positive effekt på Kinas økonomiske 

utvikling, og samtidig tilskrive denne prosessen en sterk påvirking på landets store regionale 

ulikhet. 

 

Sentralmyndighetene ser på 1980-tallet ut til å ha utviklet en policy hvor regional ulikhet blir 

oppfattet som en forutsetning for økonomisk utvikling i likhet med Myrdals tese. I kinesisk 

kontekst refereres dette ofte til som ”stigeteorien”.47 Det er en lignende tankegang vi kan 

spore hos Deng Xiaoping da han erklærte at ”noen må bli rike først”.48 Dengs erklæring er et 

klart brudd fra den politiske strategi som ble fulgt før reformprosessen, da myndighetene i 

mye større grad drev aktiv ressursallokering for å jevne ut makroøkonomiske ulikheter 

mellom regioner.49  Om vi følger Myrdal videre vil det være naturlig å tro at ettersom 

reformene forsatte, og markedskreftene ble gitt stadig større spillerom, særlig i perioden 

utover 1990-tallet, vil de eksisterende forskjellene ha forsterket seg, fordi de 

omfordelingsmekanismene som myndighetene benyttet seg av tidligere gradvis forvitret, 

samtidig som den økonomiske utviklingen i denne perioden ikke hadde nådd det punkt hvor 

”spill-over”-effekten ville være i stand til å veie opp for dette.50 Mitt tallmateriale presentert i 

tabell 1, 2 og 3 ser ut til å kunne gi støtte for en slik tolkning. Det er selvsagt mulig å legge 

andre tolkninger til grunn for samme tallmateriale. Når jeg velger å støtte meg på Myrdals 

tese, er dette fordi denne teorien har blitt brukt i lignende oppgaver tidligere hvor den har gitt 

interessante resultater, samtidig som Myrdals tese i stor grad ser ut til å være akseptert som et 

naturlig utgangspunkt for mye av forskningen som er gjort omkring regional ulikhet. Myrdals 

tanker har derfor en tydelig relevans også i dagens forskningsdebatt.51  

 

Jeg mener med dette som bakgrunn å hevde at tesen har stor forklaringskraft for min påstand 

nummer en om FDIs bidrag til landets økonomiske vekst, og at investeringene i form av FDI 

som fant sted på 1980- og 1990-tallet bidro til å øke de regionale forskjellene i Kina, først og 

fremst mellom Vestregionen og Sentralregionen på en side, og den mer velstående 

Kystregionen på den andre side. Dette fordi områder som relativt sett var godt utviklet dermed 

kunne dra fordelen av et komparativt fortinn, som ser ut til å ha hatt en selvforsterkende 

effekt, i tråd Myrdals tese. 
                                                 
47 Det vil være feil å sette et absolutt likhetstegn mellom ”stige-teorien” og Myrdals tese. Poenget her er kun at 
meningsinnholdet i de to teoriene grovt sett ser ut til å samstemme.  
48 Okusima/ Uchimura (2005) 
49  Både Grindheim (2002) og Yu (2003) gir gode forklaringer på hvordan denne resurs- allokeringen fungerte. 
50  Smith (1992),  s.104. 
51  Grindheim (2002) og Yu (2003) 
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  Det viktigste virkemiddelet myndighetene hadde for å tilrekke seg FDI var de spesielle 

økonomiske frisonene (SEZ’s). Utviklingen av disse sonene er derfor av særlig betydning når 

man søker å forstå dynamikken i den prosessen Myrdal beskriver i sin bok. Jeg vil her 

presentere utviklingen av SEZ-systemet, hvor investorer ble gitt større autonomi, men også 

underlagt kontroll gjennom det administrative apparatet. Under denne frisonepolitikken ble de 

regionale ulikhetene satt i system og forsterket, slik jeg hevdet i min påstand nummer to.  

 

Special Economic Zones 

 

Gjennom åpningen av de såkalte ”special economic zones” (SEZs) i 1981 ble startskuddet gitt 

for en investeringsbølge i Kystregionen der Kina endelig skulle ta igjen det økonomiske 

forspranget til de asiatiske tigerne. Etableringen av SEZs skulle gi Kina et ”vindu til 

omverden” og være det viktigste virkemiddelet for å tiltrekke seg utenlandsk kapital gjennom 

eksport av produkter og import av avansert teknologi. Tanken var at ved å sette i gang 

eksperimenter med skattereduksjon og skattefritak samt større lokal autonomi innenfor 

kontrollerte soner hvor vekstpotensialet var spesielt høyt, ville det være mulig å observere 

effekten av disse tiltakene på mikroskala, før sentralmyndighetene eventuelt valgte å gå videre 

med reformprosessen. 52 De økonomiske rammevilkårene var derfor her på et tidlig tidspunkt 

svært liberale sammenlignet med resten av landet. 

 

Sammenfattet kan SEZ -politikken oppsummeres i disse punktene:53

 

1)Spesielle skattemessige insentiver for utenlandske investeringen i SEZ.54

 

2)Større grad av autonomi, politisk og økonomisk. 

 

3)Tettere kontakt med internasjonale nettverk. 

4)Økonomisk kjennetegnes disse sonene først og fremst ved fire særtrekk: 

 

  a) Modernisering er først og fremst et spørsmål om å tiltrekke seg og utnytte 
                                                 
52 Se for eksempel Angresano (1997), s.9. eller  Pyle (1997), s.16. 
53 Dette er en liste basert på en artikkel i Wikipedia som jeg  har tatt meg friheten til å bearbeide. Artikkelen er 
pr. 18. 11 2005 tilgjengelig på web-adressen:  http://en.wikipedia.org/wiki/Special_Economic_Zone 
54 Disse skattemessige insentivene innebærer blant annet ”corporate tax” etter fem år på 15 %. De to første årene 
er skattefrie, etterfulgt av tre år med en skatt på 7, 5. Man regner med at dette systemet ville forsvinne i 2007 
som en følge av WTO- avtalen.  
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    utenlandsk kapital.    

 

b) Dette skjer gjennom ”Joint Ventures” eller heleide utenlandske selskaper (trenden 

    peker mot mer av det sistnevnte). 

 

  c) Produktene som produseres er hovedsaklig eksportorienterte. 

    

  d) Økonomien reguleres primært av markedskrefter. 

 

Siden 1980 ble det etablert slike soner innenfor provinsene Guangdong og Fujian, samt en 

SEZ som omfattet hele Hainan-provinsen. Tanken var at disse områdene skulle trekke på det 

store internasjonale nettverket og infrastrukturen til det nærliggende britiske protektoratet 

Hong Kong, som Kina var satt til å overta i 1997.  I tillegg lå disse områdene også nær 

Taiwan hvor det også fantes betydelige ressurser å trekke på.55

 

Det knyttet seg stor politisk usikkerhet til SEZ tidlig på 1980-tallet. Som de første områdene 

hvor det ble åpnet for et mer kapitalistisk system, var kritikken ikke til å unngå. Mange av 

ledere i Vest-og Sentralregionen markerte et klart ønske om ikke å drive reformene videre. 

Særlig var det frykten for kriminalitet og borgelig innflytelse som en følge av den nye 

økonomien, som ble anført som argument. Derfor ble også de opprinnelige SEZ’ene lokalisert 

i små, underutviklede områder som lett lot seg isolere fra resten av landet. Dette tillot en mer 

pragmatisk tilnærming til det kapitalistiske systemet uten å føre til et bredere systemskifte. 

 

 Under en inspeksjonstur i 1984 utrykte Deng, på tross av skepsis som fantes i partiet, stor 

tilfredshet med utviklingen av sonene. De økonomiske resultatene til sonene ble av mange sett 

på som en bekreftelse på at den politiske prestisjen Deng hadde investert i dette prosjektet 

ikke hadde vært bortkastet. Dermed sendte Deng ut et signal om at SEZ’ene hadde fremtiden 

foran seg, og at det her gjaldt å pleie forholdet til de sentrale beslutningstakerne om man 

ønsket å være med på dette prosjektet. Samme år ble også ytterlige 14 kystbyer erklært som 

SEZ’s56, blant annet grunnet et sterkt påtrykk fra lokale aktører. Etableringen av frisoner i 

disse kystbyene åpnet opp for et større økonomisk kraftfelt konsentrert rundt Yantze-elven.  

                                                 
55 Dette fordi mange taiwanesere fortsatt hadde sterke bånd til det kinesiske fastlandet. 
56 Dalian, Qinhuangdao, Tianjin, Yantai, Qingdao, Lianyungang, Nantong, Shanghai, Ningbo, Wenzhou, 
Fuzhou, Guangzhou, Zhanjiang og Beihai 
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Den nasjonale fordelingen av FDI på 1980-tallet ser, som vi kan lese av tabell 4, ut til å 

bekrefte at den strategiske plasseringen av sonene til områdene rundt Hong Kong og Taiwan 

hadde noe for seg.  

 

Tabell 4. Nasjonal kilde til FDI i Kina.  

 

                                   
Nasjonal kilde til 
FDI i Kina (%)       
       

Kilde 
1983-
1985 

1986-
1988 

1989-
1991 

1992-
1994 1997 1999 

       
Hong Kong og 
Macao 50, 7 64, 5 58, 4 63, 4 46, 4 41, 3 
Taiwan    10, 4 7, 3 6, 4 
Japan 16, 9 13, 1 12, 6 5, 8 9, 6 7, 4 
USA 16, 2 9, 8 8, 9 7, 0 7, 2 10, 5 
Europa 9, 5 5, 2 5, 3 3, 4 9, 8 11, 9 
Andre 6, 7 7, 5 14, 8 10, 1 19, 8 22, 5 

Kilde: China Foreign Economic Yearbok, gjengitt i Chen/ Démurger (2002). Også jamført med McKenney 

(1993) 

 

I perioden mellom 1983 og 1999 kom en overveid prosentandel av investeringene fra Hong 

Kong og Macao. Mye av kapitalen fra Hong Kong hadde riktignok en annen opprinnelse, men 

tallene illustrerer allikevel den strategiske betydningen disse områdene hadde som 

inngangsport til det kinesiske markedet. For Taiwans del utgjorde investeringene på fastlandet 

hele to milliarder av en total utenlandshandel på 3,2 milliarder, og deres prosentandel var 

derfor betydelig sett i forhold til landets økonomi som helhet.57 Av den resterende andel FDI 

kom mesteparten fra Japan, USA og Sør-Korea (sistnevnte her inkludert under ”andre”). 

Særlig ble disse investeringene konsentrert til Guangdong som på 1980-tallet var flaggskipet i 

SEZ-systemet.58

  

Mye av midlene myndighetene brukte for å tiltrekke seg utenlandsinvesteringene ble gitt til 

utbygging av infrastruktur i de økonomiske frisonene. I perioden mellom 1979 og 1983 

overgikk investeringene i infrastruktur faktisk summen av FDI.59 Byggingen av veier, 

hoteller, fabrikker og kraftverk tappet sentralmyndighetene for midler, og de lokale 

myndighetene så seg nødt til å låne penger andre steder for å finansiere sine prosjekter. Dette 
                                                 
57  McKenney (1993), s.23.  
58 Grindheim (2002),  s.19. 
59  McKenney (1993) 
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resulterte igjen i økende gjeld og budsjettunderskudd både på sentralt og lokalt nivå. Samtidig 

økte avhengigheten av Hong Kong og Taiwan på grunn av den store økningen i handelen med 

disse områdene. Særlig brøt den økonomiske avhengigheten med Maos forestilling om Kina 

som en selvforsynt nasjon, uavhengig av endringer i det internasjonale økonomiske system.60  

Dette bidro til at sonenes vekst samtidig ble sett på som noe problematisk, også blant de 

kreftene som i utgangspunktet var Dengs politiske støttespillere. Særlig perioden etter 

demonstrasjonene på Tai-An Mei, hvor maktbalansen fikk en midlertidig forskyvning i favør 

av de konservative kreftene i partiet, så det ut til å knytte seg en viss tvil om den videre 

utviklingen av SEZ’ene. Det voldsomme drivet til demokratibevegelsen i Beijing hadde 

utvilsomt sådd en redsel blant beslutningstakerne for de langsiktige effektene av det politiske 

hamskiftet landet var inne i. Samtidig opplevde man problemer som inflasjon og korrupsjon, 

som åpenbart kunne knyttes til den nye økonomien. Tilstrømmingen av vestlig kapital så 

dessuten ut til å stoppe opp som en følge av politisk press i forbindelse med myndighetenes 

dårlige håndtering av opprøret, og en kort stund kunne det se ut som slutten på 

reformperioden.61

 

Men en større krise ble unngått, og i 1990 ble Pudong, den nye sonen midt i sentrum av 

Shanghai, åpnet for utenlandsk kapital. I Shanghai fantes et høyt kunnskapsnivå og store 

ambisjoner blant lokalmyndighetene om å la byen raskt utvikle seg til å bli Kinas nye 

finansielle sentrum. Utviklingen i Shanghai viser slik hvordan det ikke lenger bare satses på å 

tilby billig, ufaglært arbeidskraft, men i stedet fokuseres mer på avansert teknologi og 

tjenesteyting. Utover 1990-tallet viser også tendensen hvordan investeringsområdene 

forskyves fra den eksportrettede manufakturvirksomheten mot investeringer blant annet i 

eiendom og mer kapitalintensive produkter. Slik sett samsvarer utviklingen av SEZs bedre 

med målsettingen om å tiltrekke seg høyteknologi og kompetanse etter hvert som 

spesialiseringen av de ulike sonene tiltar utover 1990- tallet, enn hva den hadde gjort på 1980-

tallet, hvor man særlig hadde problemer med i tiltrekke seg FDI i sonene hvor det fantes få 

lokale tradisjoner for avansert teknologi å bygge på.62  Slik kan vi også observere hvordan 

”spill-over”-effekten gradvis gjorde seg gjeldende innfor de vellykkede SEZ’ene som Pudong 

og Guandong, ettersom man klarte å mobilisere lokal kompetanse og nyttiggjøre seg den nye 

teknologien, ved å forskyve FDI til sektorer som gav større avkastning. 

                                                 
60  McKenney (1993) 
61 Pyle (1997), s.116. 
62 Flemming/Rai (1996), s.237. 
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Fortsatt knyttet det seg allikevel en usikkerhet til fremtiden for Kinas SEZs, hvor problemene 

med inflasjon og økonomisk aktivitet som i perioder beveget seg svært langt ut i 

korrupsjonens gråsone, fortsatt ikke var under kontroll. Ikke før Deng i 1992 gav seg ut på 

nok en tur til Guangdong-provinsen, kom bekreftelsen som mange hadde ventet på om at 

reformene fortsatt skulle drives videre i den sosialistiske markedsøkonomiens navn. På denne 

turneen gjorde han det klart at Guangdong skulle bli ”Asias femte tiger”, og at den videre 

utviklingen av Kystområdene fortsatt hadde den nødvendige politiske støtten i ledersjiktet. 

Slik markerte Deng slutten på SEZ’ene som små enklaver, løsrevet fra resten av landet, og 

innledet en ny boom av nye spesialsoner over hele Kystregionen.63  Den store økningen av 

FDI i denne perioden, som vi kan lese av figur 1, må sees i lys av denne utviklingen. 

 

Men det politiske initiativet lå ikke kun hos sentralmyndighetene. Som Carolyn Cartier 

skriver i Globalizing South China: 

  

     China’s economic transformation has been wide-ranging and complex, and while central       

state policy has appeared to drive reform, innovative economic practises undertaken by local 

and regional officials have also substantially led reform initiatives. 64

 

Sonepolitikkens suksess, av mange referert til som et ”økonomisk mirakel”, var som vi har 

sett, basert på geografiske forutsetninger og politisk vilje til å favorisere Kystregionen. Dette 

betydde ikke at regionale aktører utenfor de økonomiske kraftsentra stilte seg passive til 

utviklingen. Tvert imot var denne gradvise utvidelsen av de økonomiske frisonene en 

rollemodell og kilde til misunnelse for andre. Regioner, byer, til og med landsbyer, så alle ut 

til å ønske seg egne spesielle frisoner. Utover 1980-tallet vokste det derfor frem egne 

spesialsoner innenfor SEZ-systemet for blant annet teknologi, turisme og frihandel. Innen 

1994 hadde sentralmyndighetene godkjent 422 ulike soner.65 Dette kom ved siden av den 

geografiske utvidelsen av de allerede eksisterende sonene.  

 

 

 

                                                 
63 Wang (1997), s.1.   
64 Cartier  (2001), s.3. 
65 Cartier (2001), .s 208. 
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Innen 1996 så bildet av Kinas ulike offisielle frisoner slik ut:66

 

Figur 1. Oversikt over Kinas SEZs i 1996. 

 

 
 

I tillegg fantes det et enda høyere antall soner som ikke var sanksjonert av myndighetene. 

Mange av disse uoffisielle sonene fantes kun på papiret. De er like fullt et utrykk for det 

enorme drivet som fantes i utviklingen av sonene, og ikke minst betydningen de regionale 

aktørene tilla en tidlig inntreden i SEZ-systemet. Jeg vil i neste kapittel se på de politiske 

implikasjonene av dette fenomenet, ofte referert til som ”sone-feber”.67 Først vil jeg 

                                                 
66 De markerte sirklene representerer her SEZ-områdene, mens trianglene representerer de ”økonomiske og 
tekniske utviklingssonene”, mens firkantene representerer andre viktige økonomiske kraftsentra. 
Dette kartet er hentet fra ”Handbook of International Economics”, februar, 1999, pr. 20/3- 2006 tilgjengelig via 
URL: http://www.odci.gov/cia/di/products/hies/index.html . Ingen informasjon om copyright er oppgitt. 
67 Se for eksempel Cartier (2001) eller Zweig (2002). 
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imidlertid se på den politiske argumentasjonen som ble brukt for å legitimere SEZ’ene. Dette 

er nøkkelen til å forstå hvordan det var mulig for regionale og sentrale aktører i felleskap å 

drive utvidelsen av SEZ-systemet videre, selv om dette innebar økte regionale forskjeller i et 

land hvor likhet - i hvert fall på papiret - fortsatt var en viktig ideologisk dyd. 

 

Politisk legitimering 

 

Deng Xiaopings rolle som pådriver og iverksetter av Kinas nye reformprogram er vanskelig å 

komme utenom i denne sammenheng. Sammen med sentrale personer som Zhao Ziyang og 

Zhu Rongji lyktes det ham å vinne frem med en politisk linje som var mer åpen enn hva 

enkelte av seniorene i partiet ønsket.68 For Deng og hans støttespillere var det nettopp 

utenlandsinvesteringer og teknologien som fulgte med som skulle løfte Kinas industri opp på 

nivå hvor den var globalt konkurransedyktig. Gjennom omfattende eksport skulle sonene 

generere valutainntekter som kunne brukes på høyteknologi og management-ekspertise. Dette 

skulle igjen utgjøre ryggraden i den nye eksportsektoren.69 Denne modellen for økonomisk 

utvikling har store likhetstrekk med modellen Japan, Sør-Korea , Malaysia og Thailand 

benyttet seg av, og har som Peter Nolan påpeker et klart ny- merkantilistisk element.70

Gjennom en nymerkantilistisk handelspolitikk søker man i motsetning til tradisjonell 

frihandelsteori, en kunstig lav valutakurs for å fremme landets eksport -industri. Samtidig 

søker land som er inspirert av denne tankegangen ofte å beskytte det indre marked gjennom 

handelsbarrierer og tolltariffer. Særlig tydelig er dette når vi ser på begrensningene 

utenlandske firmaer møtte da de søkte Kinas indre marked, samt tollfritakene på ikke-ferdige 

importvarer ment for senere reeksport (for eksempel norsk laks). Siden dette var en taktikk 

allerede benyttet av andre asiatiske land, var det vanskelig for globale aktører å argumentere 

for at denne handelspolitikken ikke kunne benyttes også av Kina. Særlig tydelig var denne 

retorikken fra kinesisk side i den sjette og sjuende femårsplanen (1981-1990).71 Dette er en 

strategi landet gradvis ser ut til å ha blitt nødt til å bevege seg bort ifra. Fra amerikansk hold 

høstet kineserne fra slutten av 1990-tallet mye kritikk for sin kunstig lave valutakurs, som 

kineserne knyttet opp mot verdien på US dollar. Samtidig har restriksjonene på det 

innenlandske markedet for tjenesteyting blitt satt under sterkt internasjonalt press for 

                                                 
68 Som for å eksempel Chen Yun, Peng Zhen, You Yilin eller Li Peng som Deng gjorde flere anstrengelser for å 
overtale. 
69 McKenney (1993)  
70  Nolan (2001), s.15. 
71 Yang (1997), s.28. 
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liberalisering. Ikke minst ble Kina under forhandlingene om medlemskap i WTO nødt til å 

gjøre store innrømmelser i form av å åpne opp for et mer helhetlig markedsstyrt system.72 

Særlig var det den omfattende skjermingen av de statseide foretakene som vanskelig lot seg 

forene med WTOs prinsipper om lik markedsadgang for alle medlemsland i de respektive 

økonomier. Kina tillot allikevel aldri den samme grad av innflytelse fra WTO, IMF og andre 

forkjempere for frihandel, som tilfellet var hos de øst-europeiske land som i samme periode 

også foretok en omfattende reformering av sitt økonomiske og politiske system. Dette kan 

kanskje i større grad tilskrives Kinas relativt sterke forhandlingsposisjon sammenlignet med 

de gamle østblokklandene, heller enn ideologiske motforestillinger.   

 

På innenriksfronten står spesielt landbruksreformene sentralt som en legitimeringsfaktor.  

Etter å ha funnet støtte til å drive gjennom reformer av denne notorisk ineffektive sektoren 

brukte flertallet av de reformvennlige seniorene i sentralkomiteen resultatene fra denne 

reformen som et politisk våpen i kampen mot partiets mer konservative krefter. Reformene i 

landbruket innebar at man gikk bort ifra det kollektivistiske jordbruket og åpnet opp for å 

selge en viss andel av utbyttet til markedspris. Slik kunne det vises til positive erfaringer med 

markedsøkonomi som ikke lett lot seg bortforklare.73 Derfor er det, som det også ofte blir 

påpekt, grunnlag for å hevde at den først reformbølgen (1984-1988) ble gitt legitimitet 

gjennom jordbruksreformene. 

Under den videre gjennomføringen av den andre (1988-1992), og ikke minst tredje (1992-

1996), reformbølgen ble den klare tendensen til å favorisere Kystområdet langt mer eksplisitt. 

Siden det her først og fremst var snakk om en effekt av markedsmekanismenes spill i 

industrisektoren, ville det hjelpe lite å nok en gang minne om hvordan jordbruket hadde nytt 

godt av de tidligere reformene. I stedet ble den allerede nevnte ”stigeteorien” her en sentral 

del av argumentasjonen. Ved å sette Kystregionenes suksess som et premiss for 

modernisering og vekst i resten av landet, ble det gitt utrykk for at SEZene var et eksperiment 

som hele landet burde gi sin støtte.74 Videre het det i den offisielle retorikken at 

Kystområdene ville være bedre egnet til å absorbere utenlandsk kapital og teknologi enn 

resten av landet takket være sin geografiske beliggenhet og infrastruktur.  For Guangdong og 

Fujian ble de sagt at man skulle utnytte nærheten til Hong Kong, hvor det fantes mange 

personer som fortsatt hadde sterke bånd til fastlandet. 

                                                 
72 LeBel (1997) 
73 Schell/ Shambaugh (et.al), s.303. 
74 Cooper (2003), s.26. 
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 Samtidig ser man i utviklingen av Kystregionen et visst kompensatorisk element, siden dette 

var områder som hadde blitt lavt prioritert under Mao.75 Lokaliseringen av industri til Kinas 

Vest- og Sentralregion under Mao hadde vært en del av den såkalte Tredje Front-taktikken – 

en militær strategi som tilsa at man etablerte essensielle produksjonsfasiliteter i områder som 

ikke lett kunne erobres ved et eventuelt kystangrep.76 Trusselen fra et slikt angrep ble regnet 

for å være høyst reell. Dette gjaldt kanskje spesielt for Shanghai, som til tross for sin størrelse, 

handelstradisjon og strategiske beliggenhet først ble en viktig del av reformprosessen rundt 

1990. I forbindelse med utviklingen av Shanghai skal Deng Xiaoping i ettertid også ha vist 

anger over å ikke ha åpnet byens økonomi samtidig som man etablerte de første SEZ’ene.77 

Da han allikevel valgte å ikke gjøre dette, bør det kanskje leses som et uttrykk for at en tidlig 

modernisering av Shanghai ville være et for stort avvik fra tanken om en kontrollert og 

gradvis internasjonalisering. Kompensasjonen kom senere i form av milliarder øst over 

Shanghai utover 1990-tallet. I dag er ”Østens Paris” kanskje det fremste eksempelet på 

hvordan internasjonal kapital har endret Kina både på overflaten og under det ytre. 

 

 I sin essens bærer den offisielle argumentasjonen rundt regional utvikling preg av en relativt 

nymerkantilistisk tankegang, hvor betydningen av komparative fortrinn, vern om nasjonal 

industri, og sterk eksportretting vektlegges. Samtidig finnes det en klar liberalistisk tendens 

hvor internasjonale krefter, og nasjonale aktører med interesser i sonene, presser for et mer 

fleksibelt lovverk og større autonomi for økonomisektoren.  

 

Nordic Industrial Park i Ningbo 

 

Jeg vil her ta for meg et eksempel på FDI i praksis. Ved å kunne vise til utviklingen jeg har 

skissert ovenfor, håper jeg å kunne eksemplifisere hvordan noen av faktorene presentert i 

dette kapittelet har gitt seg utslag i et enkelttilfelle. Dette gjelder først og fremst lokalisering 

av næringsvirksomhet og hvordan rammevilkår knyttet til regionale forskjeller påvirker en 

bedrifts etablering og utvikling. Tilfellet jeg har valgt er en bedrift hvor hele eierandelen er 

norsk. Under mitt besøk ved den utvalgte bedriften, Nordic Industrial Park (NIP), ønsket jeg 

blant annet å se nærmere på hvilke premisser utenlandske bedrifter legger til grunn for 

lokalisering, og i tillegg lære litt om de generelle problemene man møter som utenlandsk 

                                                 
75 Grindheim (2002) 
76 Dette bør forsås på bakgrunn av den japanske invasjonen av Kina i 1937 og erfaringene herfra. 
77 Leijonhufvud (2001), s.6. 
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investor i Kina. Ved å velge en norskeid bedrift vil sjansen også være mindre for at 

kulturforskjeller kommer i veien mellom forfatteren og hans caseobjekt.  Valget av en enkelt 

bedrift vil forhåpentligvis gjøre det lettere å relatere disse noe abstrakte emnene til 

virkeligheten. Intervjuene jeg her refererer til ble gjennomført den 7. og 9. november 2005 i 

forbindelse med en studietur til Kinas kystområder. 

 

Nordic Industrial Park (NIP) var en av Kinas første industriparker med et utelukkende 

utenlandsk eierskap.78 Industriparken er lokalisert i kystbyen Ningbo i Zhenhai-distriktet, 

cirka fire timer med bil fra Shanghai.  NIP tar sikte på å tilby ferdigsydde løsninger til 

bedrifter som ønsker å etablere seg i Kina. Blant annet tilbyr bedriften produksjonsfasiliteter, 

prosjektevaluering, kontorfasiliteter, hjelp med offentlige søknader og godkjenninger, samt 

bistand til rekruttering og kvalitetskontroll. Alle bedriftene knyttet til NIP opererer under 

NIPs forretningslisens, hvilket betyr at deres klienter formelt sett også er en del av bedriften. 

NIP ble registrert i september 2002, og begynte operativ virksomhet januar 2003. Konseptet 

og ekspertisen er et resultat av styreformann Ove Nodlands erfaringer fra tidligere virksomhet 

i industriproduksjon på samme lokalitet, hvor Nodland driver bedriften Daiyoo Electronics. 

Nodland sitter derfor på en omfattende erfaring fra forretningsvirksomhet i Kina, og har et 

betydelig nettverk å trekke på. 

 

På spørsmålet om lokalisering oppgav Nodland at det fantes mange årsaker til at man valgte 

Ningbo som lokalitet. Blant annet trakk han frem logistikk som en sentral faktor. NIP befinner 

seg kun 20 kilometer fra Ningbo-Beilun havn, Kinas nest største havn79 og 30 kilometer unna 

Ningbos Lishe internasjonale flyplass.80 Ningbo frihandelssone ble etablert i 1992 og området 

har i dag et av Kinas raskest voksende økonomier med en årlig vekst på over 10 prosent. På 

den måten var det mulighet for bedriften til å nyte godt av en infrastruktur tilpasset 

industriparkens behov. Samtidig tilbød lokaliseringen i Ningbo hva Nodland kalte 

”muligheten til å slippe unna noen av de negative sidene ved Shanghai”.81 Her la han særlig 

vekt på hvordan det for små og middels store foretak er lettere å tiltrekke seg oppmerksomhet 

fra myndighetene i mindre regioner. Her slipper man å konkurrere med de store 

multinasjonale selskapene i samme grad som i metropolene. Dette bildet ser også 

                                                 
78 Den faktiske virksomheten i SEZ`ene er ofte lokaliserte til slike parker. 
79 Det vil si, om man legger tallene for i tonnasje til grunn, ikke størrelse. 
80 En bro mellom Shanghai og Ningbo er også under bygging, noe som vil gjøre avstanden betydelig kortere. 
81 Intervju med Ove Nodland, 09.11. 05 ved NIP. Samtlige referanser til Nodland bygger på dette intervjuet. 
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representanter for Shanghais regionale myndigheter ut til å kunne bekrefte.82 Videre påpekte 

Nodland den lange tradisjonen for privat næringsliv som fantes i Ningbo. Her finnes den 

største konsentrasjonen av privateide selskaper i Kina. Dette trekket med lokalisering av  

FDI-bedrifter til områder med høy konsentrasjon av privat kapital ser også ut til å gå igjen for 

mange større foretak i Kina. Tradisjoner for privat næringsvirksomhet er særlig viktig fordi 

det ofte gjør myndighetene mer erfarne med å legge til rette for utenlandske selskaper i møte 

med byråkrati og regelverk, og mer lydhøre ovenfor bedriftenes behov. Problemer med Kinas 

kompliserte byråkratiske system kan nemlig ofte være det største hinderet for selskaper som 

ønsker å begå FDI. For å håndtere dette problemet er det viktig å ha myndighetene på sin side. 

Gjennom sin erfaring fra Daiyoo Electronics har Nodland bygd opp en betydelig guanxi til de 

regionale myndighetene. Guanxi kan defineres som det nettverk man gjennom personlige 

relasjoner har klart å tilegne seg. Gjennom å plassere seg i sitt guanxinettverk kan man nyte 

godt av rask tilgang til de rette personer og løse problemer som dukker opp på en enklere 

måte. Det er imidlertid viktig å skille guanxi fra korrupsjon og rene vennetjenester. I stedet 

må det sees som det vi i Norge ofte referer til som nettverksbygging. Forskjellen ligger i at 

guanxi er en mer integrert del av kulturen i Kina enn hva nettverksbygging kan hevdes å være 

i de nordiske land. Å kunne nyttiggjøre seg et slikt nettverk av personlige relasjoner vil derfor 

være viktig for å sikre seg mot uforutsette kostnader og oppnå best mulig rammevilkår ved 

den lokaliteten bedriften velger. Nodland mente selv på spørsmål om endringer i bruken av 

guanxi over tid at den fortsatt var like viktig, men at rammene rundt bruk av guanxi i større 

grad har blitt bundet av regelverket nå enn tidligere. 

Jeg vil i neste kapittel komme nærmere inn på noen av de politiske implikasjonene guanxi har 

hatt når det gjelder utviklingen av autonomi for enkelte sosiale grupper i landet. Her nøyer jeg 

meg med å slå fast at guanxi oppfattes som sentral i forskningslitteraturen og for aktørene 

selv. For NIPs anliggende ser Nodelands guanxinettverk også ut til å utgjøre en viktig ressurs 

for bedriften, noe også Sales & Marketing manager David Noam Stern kunne bekrefte. 83 Gitt 

fordelene et slikt nettverk fører med seg er det også naturlig at bedrifter som NIP inkluderer 

dette som en faktor knyttet til lokalisering. SEZ’ene vil her på grunn av den kompetanse de 

har tilegnet seg gjennom interaksjon med FDI- bedrifter ha en betydelig fordel ovenfor andre 

områder. Det er også verdt å merke seg hvordan urbaniseringsprosessr slik de blir presentert i 

Myrdals teori, og internasjonaliseringen av arbeidslivet, også gir seg konkrete utslag på 

                                                 
82 Under et møte med de regionale myndighetene i Zhabei- distriktet i Shanghai den 7/11 -05 bekreftet også 
George Dai ved ShangHai ZhaBei Business Promotion Centre, mer eller mindre direkte, at dette var tilfelle. 
83  Intervju med David Noam Stern 9/ 11 -05 ved NIP. 
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bedriftsnivå. Zhijie Gilje Wu kunne her fortelle om hvordan plassering i Ningbo bidro til å 

dempe et gjennomgående problem for utenlandske bedrifter i Kina med et stadig 

gjennomtrekk av kvalifisert arbeidskraft. Erfaringene kineserne gjør seg ved å jobbe for 

internasjonale foretak gjør det i følge Wu lettere å søke bedre betalte jobber, og det er derfor 

ofte problematisk å holde på dyktige medarbeidere. Gjennom å plassere seg i en by hvor det 

fantes en viss lokal patriotisme dempet man noe av Shanghais tiltrekkingskraft. Samtidig tok 

man ved NIP i bruk incentiver som bonusordninger, sykeforsikring og opphold i utlandet for å 

holde på sine kinesiske ansatte. Opphold i utlandet var særlig ettertraktet fordi dette gav 

erfaringer man mye vanskeligere kunne tilegne seg på det kinesiske arbeidsmarkedet. Dermed 

gav utenlandsopphold medarbeiderne erfaringer som hevet deres sosiale status betraktelig. 

 

Som en nordisk bedrift i Kina finnes visse aspekter knyttet til kulturforskjeller som naturligvis 

ikke er til å komme utenom. Management-teknikker som fungerer godt i en vestlig kontekst er 

ikke nødvendigvis overførbare til Kina, selv om kineserne selv ønsker å ta i bruk disse 

teknikkene. Ved for eksempel en ren porteføljeinvestering er dette et aspekt man lett kan se 

bort ifra, men ved etablering av en utenlandsk virksomhet vil det ved kapitalen som overføres 

også knytte til seg kulturelle fasetter. Når man søker å fastslå hvilke politiske implikasjoner 

dette kan få, slik tilfellet er i denne oppgaven, vil det ikke være tilstrekkelig å kunne vise til 

erfaringene fra én bedrift. Det vurderes her likevel som interessant å se hvilke problem NIP 

har møtt under opplæringen av sine ansatte, og hvordan bedriften har gått frem for å møte 

kulturelle barrierer. Dette har, slik jeg vurderer det, i midlertidig ingen direkte forbindelse 

med regional ulikhet og vil derfor bli behandlet i kapittel 4. Når det gjelder kostnader knyttet 

til opplæring av ansatte, er det likevel grunn til å tro at disse er mindre for bedrifter lokalisert i 

Kystområdene fordi utdanningsnivået her er høyere enn hva man finner i Vest- og Sentral- 

regionen, og at dette også kan være en faktor av relevans for lokalisering av utenlandske 

bedrifter. Dette var også noe jeg fikk inntrykk av under mitt besøk ved NIP.  

 

Sett ut ifra opplysningene gitt i mine intervju som en helhet, vil jeg for å konkludere hevde at 

fasettene knyttet til ”spill-over”-effekten beskrevet tidligere i kapittelet i høyeste grad gir seg 

utslag også på bedriftsnivå, gjennom rent praktiske utfordringer, slik eksempelet fra NIP 

illustrerer. Dette gjelder bruken av teknologi, kvaliteten på arbeidskraft og utviklingen av et 

miljø godt egnet for å motta FDI. For en bedrift vil selvsagt perspektivet være annerledes enn 

hva man finner i en stor del av forskningslitteraturen, men de sentrale problemstillingene ser 

ut til å gi mening også utenfor det rent akademiske fagmiljøet. 
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 Sosial konflikt? Politiske implikasjoner 

 

Det har altså funnet sted en omfattende økning av regionale forskjeller under reformperioden. 

Disse kan knyttes til FDI, både direkte ved at kystområdene har mottatt store mengder kapital 

fra utlandet, og gjennom ringvirkningene disse investeringene har hatt for områdene som har 

sluppet inn denne utenlandske kapitalen. Ringvirkningene har kommet i form av investeringer 

i infrastruktur, økte skatteinntekter, en mer moderne, effektiv teknologi og gjennom å gi et økt 

kompetansenivå på den regionale arbeidsstokken. Jeg har her valgt å tolke dette i lys av 

Gunnar Myrdals tese om regionale forskjeller. Videre har jeg presentert effekten av noen av 

disse endringene fra et bedriftsperspektiv gjennom Nordic Industrial Park i Ningbo. 

Spørsmålet som gjenstår for dette kapittelet er hvordan denne utviklingen har gitt seg utslag 

på den sosiale arena i landet, og hvilke implikasjoner dette har hatt for landets politiske 

stabilitet. Dette er selvsagt et enormt lerret å bleke, og jeg vil derfor kun konsentrere meg om 

de punktene som jeg mener har en direkte relevans for poengene som har blitt drøftet tidligere 

i kapittelet.  

 

 Som et utgangspunkt er det av stor betydning å slå fast at en viss regional ulikhet er naturlig, 

gitt de geografiske forskjellene som har blitt påpekt i dette kapittelet. I et globalt perspektiv er 

disse forskjellene slett ikke unike for Kina.84 Tvert imot finnes slike forskjeller også i høy- 

inntektsland som normalt regnes for å være svært stabile.85 I en kinesisk kontekst må allikevel 

forskjellene regnes som store i et historisk perspektiv.86 Gitt det raske tempoet i landets 

reformprosess er det derfor naturlig å se på dette som en potensiell kilde til ustabilitet. 

 

Hvorvidt de økende regionale forskjellene skapt av FDI har styrket eller svekket 

myndighetenes evne til å styre, er det på bakgrunn av dette vanskelig å gi noe klart svar på. 

Gjennom innføringen av ny kapital, teknologi og management-teknikker har det politiske 

systemet uten tvil fått flere aktører i form av utenlandske eierinteresser. Politikken som har 

blitt ført har vært tilpasset disse interessene, fordi de har utgjort en viktig del reformprosessen 

og gitt essensielle bidrag til landets modernisering. Tapet av sentralkontroll over 

skatteinntekter og større lokal autonomi har vært én følge av det nye systemet. 

Lokalmyndighetene har som vi har sett brukt disse pengene og selvstendigheten til å investere 

                                                 
84  Yu (2003), s.18. 
85  For eksempel i USA, Todaro (1998) 
86  Yu (2003), s.47. 
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i infrastruktur og dermed til å legge til rette for utenlandsk kapital. Dette har som vi har sett 

videre vært i godt samsvar med utviklingspolitikken som har blitt fulgt. Derfor har heller ikke 

denne desentraliseringen så langt ført til noen alvorlig konflikt mellom lokale og sentrale 

aktører.87  

 

Den kanskje viktigste destabiliserende faktor som en følge av FDI sett i lys av regional ulikhet 

er, slik jeg ser det, det store teknologiske skillet som har oppstått mellom de regioner som har 

lyktes med å tiltrekke seg utenlandsk teknologi og tatt denne i bruk på en produktiv måte, og 

dem som ikke har lykkes. Dette har gjort at de utviklede områdene i større grad har klart å fri 

seg fra investeringsmønsteret på 1980-tallet hvor utenlandske investorer anført av Hong 

Kong, Taiwan, Sør - Korea og Japan utnyttet Kinas lave kostnader på arbeidskraft. Ved denne 

typen arbeidsintensiv produksjonsvirksomhet reduseres muligheten for en ”spill- over”, fordi 

kapitalen som blir værende igjen i området må brukes til å dekke primærbehov, og derfor ikke 

kan bidra på samme måte til å utvikle økonomien. Flemming Christiansen og Shirin Rai 

oppsummerer den potensielle effekten av dette for landets videre utvikling slik: 

 

       Market competition and increasing raw material prices, combined with greater consumer  

selectivity, will force the early rural enterprises to adopt more capital- intensive equipment 

during the first two decades of the twenty- first century; their demands for labour will change, 

and better skills will be needed. 88

 

Når man ser på bedrifter som NIP som har problemer med å holde på kvalifisert arbeidskraft 

til tross for at de selv befinner seg i et område av Kina hvor man har lyktes relativt godt med å 

utilitisere den utenlandske kapitalen i form av teknologi og kompetanse, da kan man spørre 

seg hvordan myndighetene har tenkt å løse dette problemet. Selv om de økonomiske 

reformene har ført til økt levestandard også i Kinas Vest- og – Sentralregion i rent nominelle 

tall, har de hatt lite å tilby i form av arbeidsmuligheter med tanke på lønnsnivå og 

utviklingsmuligheter for den delen av arbeidstokken som er nødvendig for å hindre at disse 

områdene forblir underutviklet. Dette kan være med å bidra til at reformprosessene blir sett på 

som en politikk hvor kystområdene gjør seg rike på bekostning av det rurale Kina, og dermed 

                                                 
87 Studentopprøret  i 1989 ser i liten grad ut til å bære preg av å være en regional konflikt, mer om dette i neste 
kapittel. 
88 Flemming/ Rai  (1996), s. 311. 
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øker de sosiale spenningene i samfunnet. Særlig kan den særbehandlingen SEZ-områdene har 

nytt godt av sees på som urettferdig, fordi denne politikken så tydelig er et resultat av 

beslutninger i sentralkomiteen og ikke geografiske forutsetninger. En forutsetning for at dette 

vil kunne bidra til ustabilitet kan være at denne oppfatningen vinner frem, og at misnøyen 

forplanter seg i det politiske systemet gjennom en kollektiv aggregering av krav til endring. 

Det finnes imidlertid faktorer ved den regionale konkurransen om å knytte seg opp til SEZ-

systemet som oppstod i min periode, og trekk ved det politiske systemet i Kina, som taler 

imot en slik utvikling. Dette vil jeg ta opp i det kommende kapittel, som vil omhandle 

autonomi og sosial differensiering.  
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Kapittel 3 –FDI i et eliteperspektiv 

 

Innledning 

 

Viser Kinas nye urbane middelklasse trekk som kan bygge opp under, eller eventuelt svekke, 

Jürgen Habermas sin tese om fremvekst av demokrati som en følge av nye, autonome, sosiale 

sfærer i det kinesiske samfunnet? 

 

I forrige kapittel avsluttet jeg med å hevde at det i min periode 1978 - 2000 dannet seg trekk 

ved SEZ-systemet som gjorde at en regional konflikt ikke utviklet seg på bakgrunn av den 

voksende ulikheten mellom regionene. Fenomenet har tidligere nevnt blitt referert til som en 

”sonefeber”. Jeg vil i dette kapittelet gå nærmere inn på dette. Særlig er det den regionale 

kampen om å tiltrekke seg FDI som vil bli vektlagt. Videre vil jeg argumentere for at en 

forståelse av de sosiale implikasjonene dette fenomenet har hatt, og effekten på Kinas 

politiske stabilitet, må sees på bakgrunn av hvordan utenlandsinvesteringene har påvirket 

klassestrukturene i samfunnet. I denne analysen vil jeg støtte meg på Jürgen Habermas’ teori 

om sammenhengen mellom en borgerlig offentlighet med eksistensen av autonome, 

deliberative organer og fremveksten av et sivilt samfunn. 

 

Sonefeber 

 

Hva Veien angår, bevirker den at folket blir av samme mening som herskeren. Derfor vil de 

dø med ham, derfor vil de leve med ham, og ikke frykte fare. 89  

                                                                                                           -  Zi Sun  

 

La oss ta utgangspunkt i sitatet ovenfor fra Kunsten å krige. Slik oppsummerer Zi Sun 

betydningen av legitimitet i sin over tusen år gamle militærklassiker.  

Hvorvidt boken har blitt lest av de kinesiske beslutningstakerne i min periode vites ikke, men 

en viktig lærdom ser de ut til å dele. Dersom sonepolitikken i sin favorisering av 

Kystregionen hadde støtt fra seg resten av landets befolkning, og skapt en unison rural protest 

mot den nye politikken, er det liten grunn til å forvente at kommunistpartiet hadde vært villig 

til å risikere sin maktposisjon som en del av denne avtalen. Dette var ikke tilfellet. Fordelen 

                                                 
89 Sun (1999), s.21. 
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med innføringen av sonepolitikken var nettopp at det var mulig å tiltrekke seg FDI til 

bestemte områder, uten for store politiske kompromisser. Gjennom å skjerme disse områdene 

fra resten av økonomien var det mulig å legge til rette for en økonomisk konkurranse sonene 

imellom, samtidig som resten av den planregulerte økonomien ble beskyttet fra effektene av 

markedsmekanismer. Denne skjermingen kom først og fremst gjennom politisk overvåking og 

gjennom juridiske reguleringer.90  Ved å håndplukke enkelte områder som spesialsoner ble 

det lettere å gjennomføre den politiske kontrollen over det administrative apparatet som på 

lokal- plan skulle forvalte tilstrømmingen av kapital og sette den nye policyen ut i live. 

Tilnærmingen tillot også at man kunne konsentrere bevilgningene av midler til infrastruktur 

innenfor mindre områder, og dermed få et mer kortsiktig utbytte av disse investeringene. Fra 

myndighetenes side stod man ovenfor flere potensielle motkrefter i gjennomføringen av denne 

prosessen. 

 

 Først av alt gjaldt dette en utfordring innad i det kinesiske kommunistpartiet. I forrige kapittel 

beskrev jeg hvordan man forsøkte å skape en politisk legitimering av reformprosessen. Blant 

partiledelsen fantes utvilsomt konservative krefter som motsatte seg enkelte deler av 

reformprogrammet. Særlig var det ”åpen dør”– politikken og tempoet i de økonomiske 

reformene som ble kritisert.91  Denne debatten kuliminerte i 1985, under en periode hvor en 

del av moderniseringens bakside var i ferd med å bli tydeligere, blant annet gjennom 

inflasjonspresset som den økonomiske veksten skapte og en tiltagende bølge av organisert 

kriminalitet. Kritikken førte til at Deng så seg nødt til å gjøre innrømmelser ovenfor de 

konservative kreftene i partiet. Slik førte den interne maktkampen til endringer i 

reformpolitikken. Denne interne maktkampen hadde derfor utvilsomt føringer for landets 

videre utvikling. Å gå nærmere inn på dette vil imidlertid innbære å ta denne oppgaven ned på 

et analytisk mikronivå som av plasshensyn her må utelukkes.92 Videre vurderer jeg de 

konservative kreftenes utfordring av reformprosessen til å være av en slik karakter at den aldri 

truet enheten i partiet, eller landets politiske stabilitet. Tvert imot, vil jeg hevde at den inngikk 

i et kjent mønster av politisk tautrekking mellom ulike fraksjoner på et politiske topp- nivå 

                                                 
90 I følge McKenney (1993) var det også planer om å bygge fysiske sperringer rundt sonene, men dette ble 
droppet på grunn av de store kostnadene slike sperringer ville føre med seg. 
91 Fewsmith  (1994) 
92 Slike politiske diskusjoner i partiledelsen er ofte like mye en maktkamp mellom ulike personlige grupperinger, 
som en reell politisk diskusjon. 
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som mer representerte status quo, og dermed var en del av den uttalte taktikken om å ”krysse 

elven ved å føle på steinene”. 93

 

På bakgrunn av dette vil jeg derfor hevde at faren var større for at opposisjonsgrupper utenfor 

partiet kunne motarbeide reformene, spesielt hvis resultatene av den nye politikken ikke levde 

opp til forventingene som fantes. 94 En slik opposisjon oppstod, som jeg vil vise, ikke blant 

Kinas eliter. Grunnene til dette kan være komplekse og ha sammenheng med blant annet de 

sterke autoritære tradisjonene man finner i landets historie. Deler av forklaringene for dette 

kan med andre ord ligge utenfor SEZ-strukturen og ha liten eller ingen sammenheng med 

effektene av utenlandsk kapital. Med dette forbehold ønsker jeg å konsentrere meg om trekk 

man finner som en direkte følge av SEZ- systemet og kampen om å tiltrekke seg FDI. Disse 

trekkene mener jeg er en viktig del av forklaringen på hvordan sonefeberen kunne få den grad 

av dynamikk som den faktisk fikk, og sett ut i fra min problemstilling er dette også svært 

relevans. 

 

I perioden mellom 1988 og 1993 finner vi den mest intense fasen av prosessen David Zweig 

beskriver som segmentert deregulering.95 Med dette begrepet forsøker Zweig å tydeliggjøre 

hvordan desentraliseringen som fulgte av reformene ikke førte til noe overgripende kollektiv 

samhandling for et mer åpent økonomisk system. I stedet resulterte det i en rekke lokale 

fremstøt for å oppnå særbehandling hvor også innenlandsregionene deltok. 

Mange av ledere fra Vest- og Sentralregionen kritiserte riktignok den politiske favoriseringen 

av Kystregionen, men disse kritikerne ser heller ut til å ha ønsket større autonomi og utvidede 

muligheter for å kunne modernisere sitt lokal- område, fremfor å opponere mot SEZ- systemet 

i sin helhet. Med denne målsettingen fantes det derfor liten grunn for denne gruppen til å 

utvikle noen form for kollektiv motarbeidelse av sonepolitikken. Som beskrevet i forrige 

kapittel var denne særbehandlingen noe som ble sett på av regionale myndigheter som 

avgjørende for å aksentuere det aktuelle områdets økonomiske vekst. For områdene med 

strategisk plassering langs kysten viste særlig bølgen av liberalisering som fulgte i etterkant 

av Dengs turne i 1992 at det var mulig å tiltrekke seg FDI gjennom å drive en aktiv 

                                                 
93 Gammelt kinesisk ordtak ofte brukt for å beskrive reformpolitikken. 
94 Utfordringer i form av politisk press fra utenlandske aktører er også en faktor man bør regne med. Dette vil jeg 
berøre seinere i kapittelet. Dette er for øvrig et tema det kunne vært spennende å gå nærmere inn på, men av 
plasshensyn er dette dessverre ikke mulig her. 
95 Zweig (2002), s.80. 
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lobbyvirksomhet ovenfor sentralmyndighetene.96  I enkelte tilfeller etablerte til og med 

lokalmyndighetene spesielle soner før man hadde søkt om godkjennelse. Deretter brukte man 

de kanalene som var tilgjengelig for å rette sentralmyndighetenes oppmerksomhet og gunst til 

området.  Summen av disse ukoordinerte fremstøtene skapte sonefeberen. David Zweig 

oppsummerer forholdet mellom segmentert deregulering og sonefeber slik: 

 

Zone fever was the logical result of the incentive structures created by segmented 

deregulation and the fear of being left behind when others were using zones to get 

preferential policies.97

 

Forestilling om at liberaliseringen raskt kunne stoppe opp og erstattes av en mer restriktiv 

partilinje, bidro til å øke tempo og intensiteten i disse lobbykampanjene ytterligere. 

Denne typen aktiv lobbyvirksomhet som her er beskrevet utviklet seg derfor til å bli et nytt 

trekk ved Kinas administrative og politiske system, og som jeg her ønsker å legge spesielt stor 

vekt på. 

 

Parallelt med de store mulighetene for økonomisk gevinst som fantes i Kinas kystområder, 

var det få direkte negative konsekvenser å spore for innenlandsregionene.98 I disse områdene 

har man innen 1992 gått fra å se en overgang fra små private foretak i sameksistens med mer 

ulønnsomme statlige bedrifter, til å se en strømlinjeforming hvor de private foretakene utvidet 

sin kapitalbase og virksomhet, samtidig som nye, lønnsomme landsbyforetak vokste seg til.99 

Disse nye bedriftene ble fra starten av 1990-tallet i mye større grad knyttet opp til det lokale 

administrative apparatet ved at lokale kadere involverte seg tyngre i driften av disse. Andrew 

G. Walder fant i en studie fra 2002 at det i denne perioden ble sett på som mer legitimt for den 

lokale eliten å involvere seg i forretningsvirksomhet, samtidig som fordelene ved dette ble 

mer tydelig for aktørene.100 Denne utviklingen gjorde at man kunne spore et mønster hvor 

managementet i den lokale, politiske administrasjonen, og i lokale private og semi–private 

foretak, aktivt rekrutterte personale seg imellom. Dette er av sentral betydning fordi det skapte 

                                                 
96 Med dette tenker jeg først og fremst på hvordan lokale ledere forsøkte å vinne gunst fra sentralmyndighetene. 
97 Zweig (2002), s.95. 
98 En relativ nedgang sammenlignet med de urbane - områdene kunne utvilsomt oppleves som negativt. Men 
samtidig har migrasjonen til det urbane Kina vært stor, og mange bønder har kunnet skaffet seg sesongarbeid i 
byene, og slik kunne forsørge familien i innlandet.  
99 I den engelske litteraturen omtales ofte disse bedriftene som Town- and Village Enterprises.   
100  Walder (2002) 
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en situasjon som åpnet for tettere samarbeid mellom næringsliv og myndigheter under en 

formgivende fase av reformprosessen. 

 

De allerede liberaliserte områdene så ganske tidlig den politiske fordelen ved å samarbeide 

med bedrifter i innlandet. Slik kunne man skaffe seg politisk støtte, samt tryggere tilgang på 

råvarer og arbeidskraft. Dette ble en inngangsport til det internasjonale markedet for den 

rurale industrien i Sentral- og Vestregionen. Sonene tok aktivt i bruk virkemidler for å 

tiltrekke seg innenlandsindustri for å skape aktivitet i sin sektor, og dermed lettere tiltrekke 

seg FDI.101  De utenlandske selskapene (det vil ofte si den utenlandske delen i et Joint 

Venture) ble ofte lovet tilgang til det innenlandske markedet gjennom den SEZ hvor man 

befant seg.102 I perioden mellom 1991 og 1996 ser vi at ikke mer enn et gjennomsnitt på 38, 1 

prosent av ”industrial output” fra JV’s i sonene eksporteres ut av landet.103 Resten gikk til det 

innenlandske markedet.  Samtidig utgjorde andelen innenlandske firmaer i sonene i 1996 en 

større andel enn antallet JV’s.104 Slik kunne SEZ’ene være en base for utenlandske firmaer 

som ønsket å operere over en større skala i landet. Gjennom på denne måten å koble 

interessene til resten Sentral- og Vest regionen sammen med SEZ’ene på kysten, unngikk 

sentralmyndighetene ikke bare å marginalisere sonene som enklaver med høy økonomisk 

vekst, men klarte å skape en dynamikk hvor også hele industrisektoren i større grad gjorde 

bruk av sitt potensial.105 På bakgrunn av dette mener jeg man kan finne grunnlag for å hevde 

at forholdet mellom de ulike regionene i landet i denne perioden bar preg av en symbiose, 

hvor alle aktører ut i fra ett egen-nytte perspektiv bidro til å mobilisere sine komparative 

fortrinn. Slik blir det også mulig å forstå Göran Leijonhufvud når han skriver: 

 

Reformerna har skapat en ny regionalism med ekonomiska fötecken. På många sätt är den 

mer positiv än den gamla krigsherrementaliteten och innebär inte samme risk för splittring.  

Den er närmast en tävlan i ekonomisk utveckling och beror inte på ett sammanbrott av den 

centrala politiska makten.106  

 

Dereguleringen foregikk forøvrig ikke uproblematisk, og sitatet ovenfor fanger kun opp en del 

av denne prosessen. Under den tidlige perioden av reformene på 1980-tallet, kan det se ut som 
                                                 
101  Zerwig  (2002), s.88. 
102 Zweig  (2002) s.92. 
103  Zweig (2002), s.102. 
104  Zweig (2002) s.90. 
105 Haung (2000) 
106  Leijonhufvud (2001), s. 3. 
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myndighetene manglet grunnleggende kontroll over utviklingen, hvor nye spesialsoner, Joint 

Ventures, representasjonskontorer fra MNS og lokale offentlige prosjekter, vokste frem i et 

meget raskt tempo. Om man sammenlignet tilgjengelig kapital med kostnadsvurderingene av 

alle planlagte investeringer, viste det seg at den tilgjengelige kapitalen ikke var tilstrekkelig. 

Det fantes også en stor diskrepans mellom den summen av FDI som landet gjennom 

kontrakter var satt til å motta, og andelen av disse investeringene som faktisk ble realisert.107 

Videre var lovverket på denne tiden i mindre grad tilpasset den nye private sektoren av 

økonomien, enn hva tilfellet skulle vise seg å bli etter som FDI- investeringene virkelig skjøt 

fart utover 1990-tallet.  Dette lite utviklede lovverket appellerte utvilsomt til gründerånden i 

mange, men hadde også en annen alvorlig konsekvens. 

 

Guanxi og korrupsjon – smøremiddel i en byråkratisk maskin? 

 

Det var altså den segmenterte dereguleringen som introduserte det sterke konkurranse- 

elementet i økonomien som resulterte i sonefeberen. Dette gav sentralmyndighetene en rolle 

som megler, med makt til å belønne områder som levde opp til reformplanen ved å innvilge 

spesialsonestatus og økte bevilgninger, samt straffe områdene som ikke tilpasset seg 

tilsvarende. Siden ikke alle områdene lengre var underlagt den samme graden av hierarkisk 

kontroll, oppstod det en mulighet for at relasjoner i større grad kunne kontrolleres gjennom 

bruken av guanxi. Tradisjonelt har den type nettverkskapitalisme som oppstår der hvor mer 

gjennomsiktige strukturer ikke eksisterer, vært en trygghet i asiatiske samfunn. Gjennom 

personlige relasjoner og lojalitetsbånd skapes en sikkerhet det offentlige ikke alltid er i stand 

til å tilby.108  Mulighetene som liberaliseringen av det økonomiske lovverket innenfor 

SEZ’ene gav, gjorde at den potensielle gevinsten av å kontrollere kanalene som FDI og 

offentlige midler strømmet gjennom var høy. Både i form av rent personlig vinning og 

gjennom å øke områdets status. Med særbehandlingen fulgte muligheten for å tiltrekke 

ytterligere midler fra utenlandske og innenlandske investorer. Med slike investeringer fulgte 

midler fra sentralmyndighetene, samt potensielle ”spill-over”- effekter. ”Stigeteorien”, den 

kinesiske ekvivalenten til Myrdals ”spill-over”-effekt, viser at ”spill-over”-effekter fra disse 

investeringene var noe aktørene både lokalt og sentralt i det kinesiske administrative apparatet 

kjente til og ønsket å utnytte. I et stort og komplisert byråkrati hvor særinteressene var mange 

og sprikende, kunne derfor bruken av personlige nettverk vise seg som et svært effektivt 

                                                 
107 Jamfør tabell 1 for forskjellen mellom kontraktinngått FDI og realisert FDI. 
108  Yang (1998), s.135-146, se også Blommestein (et.al) (1994), s. 7. 
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middel for å komme inn i den delen av økonomien hvor dette vekstpotensialet fantes. Slik 

utviklet det seg en form for vertikal og horisontal klientelisme 109 gjennom bruken av guanxi 

som delvis erstattet den gamle maktstrukturen fra Mao- perioden ved innføringen av den 

deregulerte politikken.110 Dette ser ut til å være i tråd med funn fra både Opaker og Zweig: 

 

  The Chinese culture of guanxi also makes it important for the private businesses to maintain 

close ties with the government and the party, since this will make their company run smoother 

and thereby increase the profits of their owners.111

 

Personal relations (guanxi), the grease of the bureaucratic wheel, increased in value as the 

actors sought to benefit from differences in relative prices that where created by these 

regulatory constraints.112  

 

Dette er en funksjon av guanxi man også kan lese om i Huiying Yang sin studie Corruption 

and Guanxi in a Local Society in China, som spesielt vektlegger de mange aspekter som 

knytter seg til bruken av guanxi.113

 

For vestlige investorer kan denne formen for interaksjon ha vært vanskeligere og beherske 

enn for eksempel for en etnisk, kinesisk investor bosatt i Taiwan. Asiatiske investorer hadde 

ofte inngående kjennskap til lokale forhold og forretningskultur i landet på bakgrunn av 

slektskap eller lignende. Vestlige (og japanske) selskaper så ikke i like stor grad ut til å 

lokalisere sine investeringer innenfor SEZ-områder, men prioriterte i større grad metropolene 

som Shanghai og Beijing. Når disse selskapene brukte SEZ’ene, var det ofte på en mer aktiv 

måte, som et vindu inn til Kinas indre marked. Denne type investeringer var likevel på 1980- 

tallet av begrenset omfang. 114 Å skille mellom FDI fra Vesten og det asiatiske markedet er 

viktig fordi sammenhengen mellom segmentert deregulering og den økende bruken av guanxi 

hovedsaklig bærer preg av en type nettverkskapitalisme som i overveiende grad var 

                                                 
109 Med dette sikter jeg til bånd av en ikke – offisiell natur, både mellom personer og grupper av lik og ulik status 
i det politiske og økonomiske hierarkiet. Slike bånd må sees i lys av tradisjonelle kinesiske verdier som lenge 
hadde blitt fortrengt under Mao- periodens strenge politiske hierarki, men som nå opplevde en revitalisering på 
bakgrunn av den økte autonomien gitt gjennom reformprosessen. Se for øvrig Shai / Breslin (2000). 
110 Pearson (1997), s.34. 
111 Opaker (2001), s.44. 
112 Zweig (2002), s.274. 
113 Se Yang (1998),se også Kwong (1997) 
114 Benewick /  Wingrove (1995), s.174, se også tabell 4.  
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representert gjennom asiatiske investorer. Graden av lokalt nettverk og kulturell kompetanse i 

vertslandet kan derfor etter min mening ha stor forklaringskraft når man ser på den nasjonale 

fordelingen av FDI i tilfellet Kina. 115

 

Den sosiale tryggheten bruken av personlige relasjoner gav hadde også en annen fasett knyttet 

til seg. Under den første store bølgen av utenlandsinvesteringer på midten av 1980-tallet gled 

den legitime bruken av personlige nettverk i en del tilfeller over i ren korrupsjon. Et av mine 

intervjuobjekter, Ove Nodland, mente at tilstandene som hersket enkelte steder på dette tidlige 

stadiet ”var helt ville vesten”.116 Dette er et synspunkt mange vestlige observatører ser ut til å 

dele med ham.117 I enkelte regioner kunne den sterke konkurransen føre til at aktørene 

regelrett motarbeidet hverandre, blant annet gjennom handelshindringer på regionalt nivå, og 

gjennom svartebørshandel, byråkratisk trenering og tilbakeholding av råvarer. 

Denne typen regional konkurranse passer dårlig inn i det generelle bildet av en 

symbioselignende relasjon mellom de ulike sonene og den øvrige delen av den økonomiske 

sektoren. Slike tilløp til regional handelskrig ble også raskt møtt med inngrepen av 

sentralmyndighetene, da dette hadde potensialet til å svekke Kinas kredibilitet som et stabilt 

land med godt forretningsklima.118 En slik utvikling kunne føre til at investeringer uteble og 

reformprosessen dermed ble undergravd. Sammenhengen mellom politisk kredibilitet og en 

velfungerende økonomi oppfattes normalt som sterk, og studier har vist at investorer har en 

tendens til å sky land med svak politisk stabilitet.119 Slik kan problemer forplante seg mellom 

den økonomiske og den politiske sfære. For et land i overgangsfasen mellom 

markedsøkonomi og planøkonomi som i praksis ofte opererer med to ulike økonomiske 

systemer, kan slike problemer være spesielt presserende.120 Særlig kan dette være tilfellet der 

hvor dette todelte systemet bidrar til å favorisere enkelte ressurssterke grupper på bekostning 

av andre, fordi dette kan hindre den nødvendige politiske homogenitet nødvendig for å 

opprettholde legitimitet hos det sittende regimet.121 Samtidig er det mulig å tenke seg at en 

slik ulik fordeling av ressurser kan fungere som et middel for å sikre seg oppslutning i et 

                                                 
115 Se tabell 4. 
116 Denne kommentaren var slik jeg tolker den ment på å beskrive stemningen som rådet blant aktørene som 
deltok i denne spesielle perioden, og ikke ment som en karakteristikk av Kinas økonomiske politikk som en 
helhet. Det er også mitt poeng å skille mellom det kaos som øyensynelig hersket og de overordna politiske 
målsetningene til myndighetene.    
117 Se for eksempel Salmaan (nettartikkel), s.11  Ota (2003), s.20, McBean (2003), s.20  
118 Huang (2001), s.7. 
119 Se for eksempel Bruner (1995), se også Kolstad, Tøndel (2002), s.7. og www.freedomhouse.org 
120  Blommenstein, Steunenberg (et.a) (1994) 
121  Blommenstein, Steunenberg (et.a) (1994), s.21. Dagens Russland kan tjene som et eksempel på et land hvor 
dette problemet eksisterer. 
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politisk klima preget av sterk rivalisering, slik vi blant annet har sett eksempel på i en del 

afrikanske stater.122  Med dette som utgangspunkt ønsker jeg å se nærmere på hvilke politiske 

implikasjoner som oppstod som følge av den nye økonomiske strukturen som utviklet seg i 

denne perioden. 

 

Et sammenbrudd for sentralmakten? 

 

Betydde denne tette koblingen mellom utenlandsk kapital, lokale aktører i SEZ’ene og 

bedrifter utenfor sonene at myndighetene ikke hadde lykkes med en politikk, som i 

utgangspunktet hadde tatt sikte på å begrense sonenes påvirkningskraft i makroøkonomien? 

Og ikke minst, hvordan kan endringene innenfor den økonomiske sfæren i Kina i denne 

perioden, med den økende tendensen til klientelisme, sies å ha påvirket landets sosiale 

struktur? Disse spørsmålene vil etter min mening være avgjørende for å kunne analysere 

endringer med tanke på landets politiske stabilitet. 

 

På én side er det mulig å tenke seg at det nye avhengighetsforholdet som utviklet seg mellom 

politiske myndigheter og det voksende private næringslivet styrket begge grupper. Dette 

virker som en rimelig antagelse da man må forutsette at det fantes en motivasjon fra disse 

aktørenes side til å søke sammen. Utviklingen av sonene ser ut til å ha fungert som en slik 

felles motivasjon. På den annen side finnes godt anerkjente teorier som taler for at økonomisk 

liberalisering på lang sikt vil undergrave autoritære styresett. La oss ta utgangspunkt i det 

siste. 

 

Å forklare denne utviklingen som et sammenbrudd for sentralmakten i Kina virker ikke 

rimelig. Å benytte seg av en slik tolkning, slik det tidligere har vært en tendens til å gjøre i 

vestlig media er svært problematisk.  Ikke minst fordi det, slik Anders Opaker peker på, er 

vanskelig å overføre modeller om fremveksten av et sivilt samfunn slik det utviklet i Vesten 

til Kina, fordi de historiske og sosiale forutsetningene i Kina er annerledes.123 Det er likevel 

slike modeller som ofte, implisitt eller eksplisitt, har blitt brukt for å forklare hvorfor 

fremveksten av markedsøkonomi på lengre sikt vil undergrave den politiske legitimiteten til 

de kinesiske myndighetene.124 Særlig tidsriktig var disse teoriene tidlig på 1990- tallet, hvor 

                                                 
122 Rasheed (1995) 
123 Opaker (2002), s.34-38. 
124 Dwyer (1994), s.126.  
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det i enkelte forskningsmiljø nærmest gikk sport i å koble sammen begrepene ”sivilsamfunn” 

og ”sammenbrudd” når man beskrev Kinas politiske fremtid.125

 

I følge teorien om det sivile samfunn126 finnes det en sterk sammenheng mellom utvikling av 

en ny middelklasse i økonomiske termer og demokratiske reformer.127 Hovedtanken i denne 

teorien ser ut til å være at økonomisk vekst skapt av denne nye middelklassen bærer med seg 

”frøet” til demokrati.128 Denne gruppen ser seg nemlig tjent med å presse på for å oppnå 

politiske rettigheter som på lang sikt kan beskytte deres økonomiske interesser. 

Desentralisering og større autonomi innenfor den økonomiske sfære som vokser frem i 

markedsøkonomiske system gir, i følge tilhengerne av denne teorien, aktørene større frihet til 

å utvikle horisontale bånd. Dette vil kunne øke mulighetene for kollektive fremstøt innenfor 

den politiske sfære, fordi omveltninger her vil kunne bidra til å øke denne nye pressgruppens 

økonomiske trygghet. 

Slik sett vil økonomiske reformer øke sannsynligheten for en demokratisk utvikling. 129

Med eksistensen av et sivilt samfunn forutsettes ofte at den finnes et borgerskap130, en fri 

presse og en kritisk offentlig diskusjon av de politiske myndigheters maktutøvelse, slik Jürgen 

Habermas beskrev i Borgelig Offentlighet fra 1961.131 Her baserte Habermas seg på erfaringer 

fra det 17. og 18. århundre i Vest-Europa, hvor han mener grunnlaget for det vestlige 

demokratiet ble lagt. Det finnes derfor helt historisk spesifikke forutsetninger for teoriene 

rundt sivilsamfunnet. Samtidig er det grunn til å spørre seg om det finnes helt generelle trekk 

ved denne teorien som kan overføres til Kina under min periode? 

 

Den delen av Habermas’ teori som jeg her ønsker å fokusere på er utviklingen av 

pressgrupper i samfunnet. I tråd med Habermas vil jeg her forutsette at de grupper som velger 

å utfordre maktstrukturen i samfunnet har en egeninteresse av å gjøre dette. Som Opaker 

                                                 
125 Benewick/ Wingrove (1975). 75. Kanskje kan også noe av debatten rundt Francis Fukuyamas omstridte bok 
”The End of History” tolkes inn i denne historiske bakgrunnen?    
126 Eller demokratiseringsteori- modellen, slik den ofte også refereres til som. Termen ”sivilt samfunn” vil her 
anvendes på fremveksten av en sfære av politisk aktivitet som ligger på utsiden av hegemoniet til Kinas 
kommunistparti, og som er uavhengig av statens innflytelse, men som heller ikke er av en privat natur.  
127 White (et.al) (1996) 
128 Schell/ Shambaugh (1999), s.535 
129 Pearson (1997), s.24, se også White (et.al) (1996), s.8. 
130 Borgerskap bør her forståes som et sosialt segment som et sosialt segment verken på topp eller bunn av det 
sosial hierarkiet, som nyter godt av en viss grad av økonomisk uavhengighet. 
131 Habermas (1981) 
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skriver: It seems that in a theory based on democracy being pushed forward by the ‘ordinary’ 

peopele, the people need to have a reason for pushing for democracy.132  

Selv om Opaker her ikke skal taes til inntekt for en slik forenkling som jeg i denne oppgaven 

har gjort av teorien, oppfattes dette sitatet som en del av essensen av tankene som omhandler 

utviklingen av sivilsamfunnet i Borgerlig Offentlighet. Siden det ikke er utviklingen mot 

demokrati som er utgangspunktet for min oppgave, men kun politisk stabilitet, vil jeg ikke gå 

nærmere inn på de spesifikke forhold Habermas kobler sammen med fremveksten av 

demokrati. Dette vil etter min mening bli for detaljert til å passe inn i denne fremstillingen. 

Utviklingen av pressgrupper derimot oppleves her som relevant, fordi fremveksten av slike 

grupper kan sees på som en indikator på de sosiale spenningene reformene kan ha ført med 

seg. Om slike pressgrupper ikke eksisterte, er det liten grunn til å se de endrede 

klassestrukturene i landet som en potensiell kilde til politisk ustabilitet. Om slike pressgrupper 

derimot oppstod, bør disse gruppene - hvis vi baserer oss på sivilsamfunnsteorien – ha utgjort 

kanskje den største trusselen mot landets politiske stabilitet. 

 

Klasser i et klasseløst samfunn 

 

Mønsteret som etter hvert dannet seg mellom den nye forretningseliten og den gamle 

byråkratiske eliten, hvor interessene til de to gruppene i en viss grad smeltet sammen, slik 

blant annet Walder pekte på, taler i mot denne utviklingen av nye pressgrupper. 133 Selv om 

antallet ansatte i den private, urbane sektoren i Kina har økt fra to prosent av den totale 

arbeidstyrken i 1978 til 30 prosent av totalen i 2000, betyr ikke dette at det har utviklet seg en 

privat sektor i økonomien, slik vi kjenner den i vestlige samfunn.134 De fleste studier omkring 

emnet ser derimot ut til å konkludere med at graden av samrøre mellom det administrative 

apparatet og lederskapet i de nye private bedriftene, har vært preget av en for stor grad av 

gjensidig avhengighet til at dette var tilfelle.135 En genuin privatsektor i økonomien regnes 

normalt som svært viktig for å kunne gi den nødvendige autonomi for borgerne vis- á- vis 

staten.136 Videre har den kulturspesifikke bruken av guanxi, som vi har sett, fremmet en type 

nettverkskapitalisme som gjør et klart skille mellom den offentlige og private sfære mindre 

sannsynlig. Dette fordi guanxi i stor grad dreier seg om personlige relasjoner der aktørene i 
                                                 
132 Opaker (2001), s.37. 
133 Walder (2002), se også Goodman, Hooper (1994), s.59.  
134 Se Zeng (2004) 
135 Se blant annet Zweig (2002), s.269,Walder (2002), Gooodman, Hooper (1994), s.59 ,  Qinglian (2000), 
Lieberthal (1995), s.312, Opaker (2001) 
136 Blommenstein, Steunenberg (et.al) (1994) 
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mange sammenhenger operer med en privat æreskodeks, i stedet for å sette sin offentlige rolle 

først. Slik oppstår en sammenblanding som fører til at den private og offentlige sfære tenderer 

mot å falle inn i hverandre.137  

 

Den kanskje skarpeste analysen av denne nye sosiale eliten bestående av personer med 

interesser innenfor både forretningslivet og det politiske apparatet, finner man hos 

historikeren He Qinglian. I 1996 fikk hun utgitt boken China’s Pitfall. 138 I denne 

kontroversielle utgivelsen tar hun for seg fremveksten av denne nye eliten og kritiserer 

praksisen blant denne gruppen med å bruke sin ressurstilgang, og sitt guanxi, utelukkende for 

egen vinnings skyld. I en artikkel publisert i New Left Review i september 2000 går hun enda 

lengre i sin fordømming av myndighetene, som hun mener har tillat denne utviklingen.139 

Blant annet kritiserer hun fraværet av grasrotorganisasjoner som kan forhandle mellom eliten 

og den store andelen arbeiderklasse.140 Mangelen på slike organisasjoner mener hun 

gjenspeiler fraværet av en bevisst middelklasse villig til å ta et oppgjør med det nye 

klassesamfunnet som reformene har skapt.141 Når det gjelder rollen til utenlandsk kapital i 

denne prosessen skiller også He Qinglian mellom vestlige og asiatiske investorer. Men selv 

om hun mener at den vestlige kapitalen på lang sikt har et potensial til å kunne utvikle et mer 

harmonisk forhold mellom eliten og den jevne kineser, ved hjelp av en mer 

konsensusorientert management-teknikk, peker hun også på at disse selskapene må forholde 

seg til den kinesiske virkeligheten og ”spille etter kinesiske spilleregler”.142  Ingmar 

Björkman og Yuan Lu har i en studie fra 2000 gått igjennom 65 JV’s og blant annet undersøkt 

i hvilken grad disse selskapene har tilpasset seg lokale praksiser. Deres funn peker også på at 

det har funnet sted en betydelig grad av tilpasning fra den utenlandske partens side ovenfor 

den kinesiske virkeligheten, særlig på 1980- og tidlig 1990-tallet. 143  

 

At utenlandske selskaper og kinesiske entreprenører faller inn under det samme mønsteret, 

hvor begge grupper ut i fra sin egen interesse ser det som avgjørende å kultivere sitt forhold 

                                                 
137 White (et.al) (1996), s.207. 
138 I Kina kom boken ut som ”The Pitfall of Modernization” 
139 Se New Left Review Sept. 2000. Som en følge av publiseringen av denne artikkelen ble Qinglian fratatt 
jobben og plassert under overvåkning i sitt hjem. 
140 I hennes terminologi. 
141 New Left Review , september 2000, s. 91. 
142 New Left Review september 2000 
143 Walder (2000), s.117-138, denne studien gjelder først og fremst personalpolitikk, men bør sees i sammenheng 
med et overordnet bilde fordi mange av funnene er relevante sett i lys av det fenomenet jeg her beskriver. 
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med de politiske myndighetene, er etter min mening med på å svekke sannsynligheten av at 

innføringen av FDI har kunnet virke destabiliserende på regimet. 

Dette passer også godt med funnene fra Pearsons studie China`s New Business Elite, hvor hun 

konkluderer med et lignende resonnement sin undersøkelse av utenlandssektoren i den 

kinesiske økonomien:  

 

(...) foreign- sector managers reconize the tremendous importance of cultivating good 

relations with officials in order to achive their business goals. Clientilist strategies are most 

important in the privat sector, since entrepreneurs are still quite dependent upon the 

discretionary favorism of local officials for protection and resources.144

 

Under et rasjonelt markedsøkonomisk system uten trekk av guanxi og nettverkskapitalisme 

ville det normalt vært et sterkere skille mellom privat og offentlig sektor. Sannsynligvis ville 

gevinsten av denne type interaksjon mellom disse ulike sfærene av samfunnet som her er 

beskrevet derfor fremstått som mindre attraktiv for aktørene, fordi normer og regelverk i 

større grad ville fungert som et hinder for denne type samhandling.  

Siden dette ikke var tilfellet i Kina under denne perioden, kan grunnlaget for sivilsamfunnets 

fremvekst sies å ha blitt underminert på grunn av de kontekstspesifikke forholdene som har 

blitt behandlet her. Om dette er riktig svekkes påstanden om at teorien om sivilsamfunnet er 

gyldig i dette tilfellet. Dette bidrar til å forklare hvordan nye økonomiske grupper har kunnet 

vokse frem uten å fungere som en motkraft ovenfor det sittende styre. 

 

 Riktignok finnes det en trend som peker på korrupsjonslignende trekk og det sterke innslaget 

av nettverkskapitalisme er i ferd med å forsvinne, blant annet som en følge av Kinas inntreden 

i WTO spesielt, og som en følge av et mer moderne økonomisk system med flere vestlige 

trekk generelt. WTO-avtalen har vært viktig for utenlandske investorer fordi den har bidratt til 

å øke forutsigbarheten, når man i en profitt- kostnadsanalyse søker å vurdere 

rammebetingelsene for FDI. Videre gir WTO-avtalen aktørene mulighet til å klage 

avgjørelsen inn for WTO-systemet samtidig som reguleringen av tolltariffer og avgifter gjør 

det enklere for investorer å forholde seg til de rammebetingelsene som finnes.145

Endringer i rettssystemet i retning av en mer forutsigbar anvendelse av regelverk og en mer 

formell sikring av individuelle rettigheter på en mer generell basis lar seg derimot 

                                                 
144 Pearson (1997), s.141. 
145 Torpe  (2003), s.6. se også Jie Wu (2002) 
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vanskeligere regulere gjennom slike internasjonale avtaler. I sin studie Social Development 

and Foregin Direct Investments in Developing Countries fra 2002 finner Ivar Kolstad og Line 

Tøndel likevel at land som vier oppmerksomhet til befolkningen tiltrekker seg mer FDI, og at 

rettigheter og friheter er med på å bestemme andelen FDI til vertslandet.146 På bakgrunn av 

dette konkluderer de, riktignok med forebehold, at: In particular, rights, liberties and 

democratic accountability might shape investor’s preception of the long term stability of a 

society. Selvsagt kan man spørre seg hva som menes med “long term” i dette tilfellet. Etter sin 

åpning mot omverden har Kina blitt den største mottaker av FDI blant utviklingsland, på tross 

av sitt noe frynsete rykte når det gjelder individuelle rettigheter og demokratisk sinnelag. 

Investorer har ikke latt seg skremme av mangelen på demokratiske institusjoner. Videre vil 

det være feil å hevde at multinasjonale selskaper som begår FDI først og fremst er opptatt av 

de sosiale effektene deres investeringer har i vertslandet. Her er det hovedsaklig profitthensyn 

som naturlig nok er avgjørende.147 Allikevel har også disse selskapene gradvis blitt utsatt for 

et større press fra ulike konsumentgrupper og politiske aktører, i Kinas tilfelle først og fremst 

utenfra. På sikt kan dette også ha et potensiale til å øke deres sosiale bevissthet, og dermed 

bidra til en utvikling hvor utenlandske selskaper spiller en større rolle som politiske 

aktører.148  I min periode finnes det derimot lite empirisk bevis som taler for at disse 

MNS’ene har spilt noen avgjørende rolle som en pressgruppe ovenfor myndighetene når det 

gjelder en slik sosial utvikling.149  

 

I forrige kapittel tok jeg for meg myndighetenes målsetting med SEZ’ene og 

reformpolitikken, og hvordan man forsøkte å legitimere de politiske reformene. Spørsmålet 

om i hvilken grad det er mulig å styre en utvikling basert på markedsøkonomiske 

forutsetninger, slik målsettingen var ved innføringen av SEZ-systemet, gjenstår fortsatt. For å 

belyse dette kan det være nyttig og se på grupper som i utgangspunktet ikke var koblet opp til 

dette systemet. 

 

 Reformprosessen førte med seg sosiale problemer som under Mao-perioden hadde vært ikke- 

eksisterende. Som allerede nevnt gav den pragmatiske politikken muligheter for å gå forsiktig 

frem, men etter hvert som reformenes nedslagsfelt utvidet seg, og de nye 

”fremmedelementene” i samfunnet ble stadig mer tydelige ble den direkte kontrollen over 
                                                 
146 Kolstad/ Tøndel (2002), s.18. 
147 Borner (1995) 
148 Kolstad,Tøndel (2002) 
149 Kolstad, Tøndel (2002), s.9. 
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befolkningen stadig vanskeligere å utøve ettersom arbeidskraft, teknologi og kapital fløt friere 

over landegrensen og på tvers av regionene enn tidligere.150 Verden utenfor ble tydeligere, og 

det var ikke bare den nye forretningseliten eller toppene i kommunistpartiet som merket seg 

dette. Utviklingen i Øst-Europa med Gorbatsjovs glasnostpolitikk gjorde det naturlig å spørre 

seg om Kina var på veg i samme retning. Hendelsene på Tai- An Mei september 1989 bidro 

til å sette disse spekulasjonene på den internasjonale agendaen. Men denne bevegelsen hadde 

tilsynelatende lite å gjøre med utenlandsinvesteringer og utviklingen av en ny økonomisk 

elite. Tvert imot kom presset her fra studenter og akademikere. Det finnes allikevel en 

sammenheng mellom utviklingen som hadde funnet sted innenfor denne akademiske sektoren 

og de gruppene som jeg hittil har tatt for meg. For å forstå dette er det derfor nødvendig å 

rette fokus også på Kinas intellektuelle elite.  

 

Den intellektuelle eliten og demokratibevegelsen 

 

For den intellektuelle eliten i landet fantes ikke de samme økonomiske motivene til å 

samarbeide med partiet .151 I Mao-perioden, både under kampanjen mot høyere elementer i 

1957 og ikke minst Kulturevolusjonen i 1966-1969 hadde Kinas intellektuelle vært utsatt for 

trakassering, forfølgelse og mistenkeliggjøring. Den store omplasseringen av unge, urbane 

mennesker fratok mange muligheten til utdannelse under Det Store Spranget Fremover i 

perioden 1958-1960.Arven fra Mao hadde ført til at landets intellektuelle i stor grad ble 

marginaliserte, og blitt fratatt en rolle i samfunnsdebatten hvor kommunistpartiet hele tiden 

var den sentrale premissleverandør. Splittelsen blant Kinas intellektuelle elite stakk på 

bakgrunn av denne historiske arven dypt, og ulike marxistiske og pseudomarxistiske retninger 

hadde få saker å samle seg om. For de tradisjonelle marxistene var den nye reformpolitikken 

og ”åpen dør”-policyen for mange en overgivelse til de kapitalistiske kreftene. For de 

systemvennlige kritikerne var dette derimot veien til et mer moderne samfunn, og et helt 

nødvendig skritt for å bringe Kina inn i den nye tidsalderen. Denne grupperingen hadde 

allikevel grunn til å være skeptisk til en for sterk omfavnelse av sine politiske støttespillere. 

Tradisjonelt hadde samarbeidet med eliten ofte gjort dem til politiske gisler for skiftende 

fraksjoner og politisk intrigespill. Dermed hadde ledende intellektuelle ofte blitt lettvinte 

                                                 
150 Se for eksempel hvordan danwei` systemet gradvis har mistet mye av sin funksjon som et kontrollerende 
organ (Walder  2000).  
151 Med intellektuell elite menes her en person som normalt har en høyere utdannelse, som aktivt utrykker 
meninger innenfor samtids-debatten. Vi snakker med andre ord om en svært marginal del av det kinesiske 
samfunn. En gruppe som normalt ikke regnes for å utgjøre mer en drøy prosent ( se Hicks (1990), S. 24). 

 56



syndebukker når noe gikk galt.152 Gitt denne bakgrunnen er det ikke rart det fantes en 

gjensidig mistillit som gjorde det naturlig for myndighetene å begrense deres innflytelse, og 

hindre dem i påvirke den offentlige opinionen i for stor grad. Samtidig fantes det en klar 

misnøye med det vestlige systemet, et system mange av de reform- vennlige mente verken var 

ønskelig eller gunstig for Kina å adoptere.153 Derfor var det først og fremst på universitetene 

på 1980- tallet at det fantes en samling kritisk intellektuelle som ønsket et mer demokratisk 

system i vestlig forstand, og som aktivt satte seg i opposisjon til partiet. Innenfor denne 

sektoren lå forholdene i større grad til rette for en slik pro-demokratisk bevegelse. Ved 

inngangen av reformperioden var universitetsmiljøet på mange måter en sterkt underutviklet 

sektor. Ikke bare var lønningene ekstremt lave, men hele utdanningssektoren bar preg av sterk 

underfinansiering. 154Samtidig var det lite personlig prestisje å hente ved å utmerke seg 

innenfor akademia. Ved Dengs maktovertagelse i 1978 håpet mange intellektuelle på en mer 

åpen politisk diskusjon og bedre kår for forskning og utdanning. Dette kuliminerte i en 

bevegelse som samlet seg rundt ”The democratic wall” i 1978-79. ”The Democratic Wall” ble 

et forum for denne gruppen hvor det var mulig å utveksle synspunkt, og i noen grad rette 

kritikk mot kommunistpartiet. Bevegelsen ble imidlertidig møtt med harde midler etter hvert 

som kritikken tiltok, og dette tilløpet til demokratiske eksperimenter ble raskt avsluttet. Disse 

hendelsene etterlot av den grunn ikke lengre noe rom for tvil om at Kinas nye, sterke mann 

ønsket å fortsette med å legge lokk på en mulig systemdebatt blant landets intellektuelle. 

 

Samtidig anerkjente Deng og den politiske ledelsen behovet for endring innenfor 

utdanningssektoren. Den nye teknologiske utviklingen som fulgte i kjølevannet av de 

økonomiske reformene skapte etter hvert behovet for bedre utdannet arbeidskraft. Særlig har 

vi sett hvordan vestlig FDI gjennom innføring av mer avansert produksjonsutstyr bidro til å 

øke det teknologiske nivået og gjennom sin inntreden på markedet også stimulerte 

innenlandske selskaper til å ta i bruk mer avansert teknologi, særlig utover 1990-tallet. Det 

store teknologiske gapet mellom Kina og omverden var i midlertidig på den politiske 

agendaen allerede på slutten av 1970-tallet. Og som et resultat av ønsket om en mer 

konkurransedyktig industriell sektor ble også begrensningene på studier i utlandet oppmyknet. 

Presset for å studere i utlandet var stort, og stadig flere søkte seg på 1980-tallet til Vesten for å 

studere. Det fantes rett og slett ingen annen måte å tilegne seg denne kunnskapen på. 

                                                 
152 Hicks (et.al) (1990), s.26. 
153 Yang (2004)  
154 Zweig (2002), s.164. 
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Forskningsinstitusjonene ble samtidig gitt muligheten til å søke profitt og tilpasse seg denne 

nye konkurransesituasjonen. På denne måten kan man si at det fantes en sammenheng mellom 

behovet for en mer utdannet arbeidsstyrke og etableringen av internasjonale kanaler i 

akademia. 

Studentdemonstrasjonene i 1986 førte til midlertidige innstramninger på regelverket for 

studieopphold i utlandet. Disse urolighetene vakte bekymring i toppledelsen i partiet. Under 

en tale til ledende partitopper gjort i etterkant av studentdemonstrasjonene 30. desember 1986 

så Deng seg nødt til å streke opp de klare grensene for Kinas reformpolitikk: 

 

I utøvelsen av vår ”åpen- dør”-politikk, i tilegnelsen av utenlandsk teknologi og i bruken av 

utenlandsk kapital, ønsker vi å promotere en sosialistisk oppbygning, ikke vike fra den 

sosialistiske vei. Vi ønsker å utvikle de produktive kreftene, utvide eierskap, og øke folkets 

inntekt. Å tillate enkelte regioner og enkelte mennesker å bli rike først er å gjøre det mulig for 

alle med tiden. Vi må sørge for at det ikke finner sted noen polarisering av samfunnet – dét er 

hva sosialisme betyr. Vi jobber for felles velstand, men kan tillate ulikhet i inntekt. 155

 

Med dette trakk Deng på mange måter opp grensene for reformene på dette tidspunktet. 

Rikdom for enkelte var akseptabelt, konflikt og ”polarisering av samfunnet” kunne ikke 

godtas. På den måten stilte Deng et slags ultimatum fra myndighetenes side: autonomien som 

reformene gav skulle også tjene nasjonen. Man fikk gjerne mele sin egen kake, men å åpne 

sitt eget bakeri var – for å trekke metaforen litt vel langt -  ikke akseptabelt. At mange av 

studentene som hadde dratt utenlands vegret seg for å komme tilbake etter endt studieopphold 

var også en viktig faktor som førte til at man ønsket en innstramning av regelverket. Særlig 

kritisk ble denne utviklingen oppfattet som etter episoden på Tai-An Mei i 1989, og ytterlige 

innstramninger fulgte som en konsekvens. På grunn av dette sank andelen studenter som dro 

utenlands kraftig i de påfølgende årene og tok seg ikke opp igjen før 1992. Innen den tid 

hadde politiske tiltak blitt satt i verk for å sørge for at det skulle bli mer lukrativt for de 

kinesiske studentene som oppholdt seg i utlandet å vende tilbake. Dette ble blant annet gjort 

gjennom å etablere institusjoner for å sikre disse individene gode jobber ved tilbakekomsten, 

gi dem større yrkesmessig frihet på arbeidsmarkedet og bedre muligheter for å drive forskning 

ved landets ledende universiteter.156  Dette bør sees på som en taktikk for å kooptere denne 

gruppen. Denne taktikken har fellestrekk med den politikken som ble ført ovenfor private 

                                                 
155 Orville, Shambaugh (1999), s.182., min oversettelse.  
156 Zweig (2002), s.178.  
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entreprenører, hvor man sørget for at samarbeid med det politiske systemet gav personlige 

fordeler, og samtidig var med på å legitimere reformprosessen i et bredere lag av eliten. For 

de ulike regionene utgjorde studenter og akademikere med internasjonal bakgrunn en verdifull 

ressurs. Både fordi disse menneskene utgjorde en viktig ressurs i seg selv i kraft av sin 

utdannelse, men også som en følge av den internasjonale kompetansen og nettverket som 

disse gruppene var i besittelse av.157  Derfor ble de også viktige for mange bedrifter i offentlig 

og privat sektor som ønsket å tiltrekke seg FDI. Slik oppstod derfor en konkurranse også på 

regionalt nivå om å tiltrekke seg disse menneskene. Mine intervjuer både hos de regionale 

myndighetene i Shanghai og ved NIP i Ningbo gav også et klart inntrykk av hvilken fordel 

internasjonal kompetanse utgjorde på arbeidsmarkedet. For de utenlandske aktørene fantes i 

tilegg et ekstra incitament til å benytte seg av faglært, lokal arbeidskraft fremfor å hente inn 

egne folk utenfra, fordi lønnsnivået blant denne gruppen var betraktelig lavere i Kina. 

 

Akademikere og faglært arbeidskraft ble av disse grunner en del av den økonomiske 

reformprosessen, og de hentet fordeler fra dette der hvor deres kunnskap kunne brukes til 

økonomisk utvikling eller politisk legitimering. I tilfellene hvor det fantes elementer blant 

denne gruppen som utfordret regimet, slik det skjedde under studentdemonstrasjonene i1986 

og 1989, ble disse menneskene møtt med svært harde tiltak fra myndighetenes side. Disse 

episodene bør sees på som unntak fra koopteringspolitikken som hadde sin beveggrunn i helt 

spesielle episoder, og som lite representative i et lengre historisk perspektiv. Det er forøvrig 

verdt å merke seg at studentdemonstrasjonenes representativitet ikke alle steder har blitt tolket 

i tråd med denne fremstillingen. Problemet med å finne et balansert syn på dette ligger i at 

tekstene rundt emne ofte er sterkt politisert og trekker derfor ganske ulike konklusjoner om 

studentbevegelsens betydning. Jeg velger her å støtte meg på Benewick og Wingrove sine 

vurderinger, hvilket jeg regner som mest veloverveide og presise.158

  

Et ubrukelig eliteperspektiv? 

 

There is a stable alliance between the political, economic and intellecutal elite of China. 

The main consequence is that the elite wont’t challange the goverment. 

The economic elite love money, not democracy. Their vanity will also be satisfied as the party 

has promised them party membership and government positions. 

                                                 
157 Zweig (2002), s.181. 
158 Benewick /Wingrove (1995), s. 73-82.  

 59



Denne lite flatterende bemerkningen om Kinas eliter ble gjort av sosiologen Kang Xiaoguang 

i 2002.159 Hva Kang her først og fremst sikter til er nettopp myndighetenes 

koopteringspolitikk av den økonomiske og intellektuelle elite. Ved å gi disse gruppene større 

autonomi, men samtidig knytte deres interesser tettere opp mot de politiske myndigheter, både 

via formelle og uformelle kanaler, har sentralmyndighetene, med visse unntak, lykkes i å 

dempe potensielt ustabiliserende grupperinger i det kinesiske samfunnet. Dette er etter min 

mening det sentrale poenget som bør understrekes når man i denne sammenheng snakker om 

politisk stabilitet i et eliteperspektiv, fordi disse funnene er med på å underminere teorien om 

fremveksten av det sivile samfunn, slik modellen har blitt anvendt i en vestlig kontekst. 

Utviklingen av pressgrupper slik de er beskrevet i denne teorien harmonerer, slik jeg ser det, 

ikke med realitetene i Kina under min periode.  Elitene i det kinesiske samfunnet har gradvis 

blitt en del av det politiske systemet, fremfor å virke som en motvekt til dette. Å konkludere 

med at denne teorien derfor ikke bærer relevans for den perioden jeg har konsentrert meg om 

vil jeg allikevel være forsiktig med, fordi det her kun er snakk om generelle tendenser, basert 

på et forholdsvis lite utvalg forskning. Videre er modellen om sivilsamfunnet langt mer 

komplisert enn hva jeg har beskrevet. I denne oppgaven er den kun brukt som en del av et 

resonnement, og derfor finnes det også her grunn til å ta forbehold. 

 

 Sett i lys av Gunnar Myrdals teori, presentert i kapittel 2, virker disse antagelsene forøvrig 

ikke urimelige. Hva Myrdal her tar opp er, som vi husker, den såkalte ”spill over”-effekten. 

Med dette viste han til hvordan økonomiske kraftsentra hadde en tendens til å generere eller 

trekke til seg ressurser og i tilegg legge press på de økonomiske aktørene i området. At denne 

effekten også har en sosial side virker ikke urimelig. I dette kapittelet har vi sett hvordan den 

økonomiske og intellektuelle eliten har utviklet seg, og blitt gitt legitimitet av den politiske 

eliten. Vi har også sett hvordan de to førstnevnte gruppene har bidratt til å bære ut den 

politiske elitens målsettinger om vekst og utvikling. Dette bør etter min mening sees på som 

et ledd i en spesialiseringsprosess som fant sted innenfor økonomiske kraftsentra (SEZ’s), 

som i stor grad utviklet seg ved hjelp av utenlandske direkteinvesteringer enten direkte eller 

indirekte via ringvirkninger. På bakgrunn av dette vil jeg av den grunn hevde at det finnes 

grunnlag for å si at FDI implisitt har bidratt til å endre den sosiale strukturen i det kinesiske 

samfunnet som et ledd i et større reformprogram. 

 

                                                 
159 Se John Chans artikkel “Chinese Communist Party to declare itself open to the capitalist elite” , fra 13. 
november 2002, pr 22/06 tilgengelig pr. URL: http://www.wsws.org/articles/2002/nov2002/chin-n13.shtml  
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 For å kunne vurdere den politiske effekten av disse sosiale endringene finnes imidlertid en 

annen viktig, potensielt destabiliserende faktor som ikke bør utelukkes, nemlig press fra den 

kinesiske arbeiderklassen og grasrotbevegelser. Denne gruppen ”nedenfra og opp”-bevegelser 

har også blitt ansett av mange som en stadig voksende kilde til sosial uro i det kinesiske 

samfunnet.160 Kanskje er det også her de kinesiske tradisjonene fra Mao- perioden i størst 

grad har kollidert med forventingene satt av utenlandske kapitalinteresser? 

Med dette som utgangspunkt ønsker jeg å se nærmere på om det har eksistert strømninger 

eller bevegelser innenfor dette brede sosiale segmentet som kan ha påvirket landets politiske 

stabilitet under min periode. Neste kapittel vil ta for seg dette temaet, med fokus på endringer 

i arbeidsliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
160  Weil  (2003) 
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Kapittel 4 – Arbeidsliv  

 

 

Innledning 

 

Hvordan har FDI endret relasjonene mellom ansatte og ledelse på bedriftsnivå? Hvilke 

praktiske implikasjoner, om noen, har disse endringene hatt på landets politiske stabilitet? 

 

Dette kapittelet vil ta for seg sammenhengen mellom FDI og politisk stabilitet innfor 

rammene av det kinesiske arbeidslivet. Fokus vil, på bakgrunn av funnene i foregående 

kapittel, flyttes vekk fra eliteperspektivet. I stedet vil jeg konsentrere meg om den kinesiske 

arbeiderklassen og endringer på det sosiale og politiske grunnplanet.161 Erfaringene fra Polen 

hvor fagbevegelsen Solidaritet utgjorde den viktigste pådriveren for å styrte det 

kommunistiske regimet tjener som eksempel på den potensielle politiske sprengkraften som 

kan oppstå gjennom organisering innenfor arbeidsplassen. Likhetstrekkene her er imidlertidig 

ikke slående. I motsetning til i Polen, utviklet det i Kina seg en kapitalistisk kultur som frem 

til i dag har eksistert diakront med gamle sosialistiske idealer. Utenlandske investorer var med 

tanke på relasjonene i arbeidslivet særlig viktig som bærere av ny organisasjonskultur og 

teknologi. Dette har igjen endret maktforholdene på mange arbeidsplasser, og skapt klare 

kontraster mellom det gamle planstyrte og det nye markedsorienterte produksjonssystemet. 

Denne prosessen har, som vi vil se, trukket i mange ulike retninger. Derfor er en fullgod 

beskrivelse av situasjonen i arbeidslivet ikke lett å gi. Enkelte viktige trekk bør allikevel 

kunne identifiseres for å belyse denne oppgavens problemstilling. Problemstillingen vil her 

besvares ved å trekke opp to sentrale spørsmål: 

 

1) Hvordan har FDI endret relasjonene mellom ansatte og ledelse på bedriftsnivå? 

 

2) Hvilke praktiske implikasjoner, om noen, har disse endringene hatt på landets politiske 

stabilitet? 

 

 
                                                 
161 ”Arbeiderklasse” bør her defineres som et sosialt segment ofte satt i motsetning til middelklassen og 
overklassen med tanke på den type arbeid gruppen utfører (som oftest manuelt), lønnsnivå (relativt lavt) og 
tilgang til ressurser (begrenset). Mennesker som er defineres som arbeiderklasse er derfor ofte avhengige av å 
selge sin arbeidskraft for å overleve.    

 62



Viktige trekk ved kinesisk arbeidsliv  

 

Et av de viktigste trekkene ved de økonomiske reformene var avviklingen av planøkonomien 

og reformeringen av de statseide selskapene. Videre åpnet liberalisering av eierforholdene i 

industrisektoren opp for nye organisasjonsformer som igjen påvirket arbeidslivet.162 Dette har 

hatt flere viktige konsekvenser. Blant annet har det tette båndet som fantes mellom staten og 

arbeidstaker gjennom arbeidsenhetene gradvis blitt underminert. Jeg vil her først gi en 

beskrivelse av trekk ved arbeidsrelasjoner under reformene generelt, og deretter gå nærmere 

inn på FDI’ s rolle mer spesifikt.  

  

Ved utgangspunktet for min periode fantes det en sterk kobling mellom de sosiale 

institusjonene og arbeidsplassen. I dette systemet var det arbeidsenheten (danwei) man 

tilhørte som stod for fordeling av arbeidsoppgaver, og for tildeling av goder som bolig, 

helsetjenester, ferie og pensjon. Dette var et system sterkt inspirert av den sovjetiske 

modellen, og spilte under hele Mao-perioden rollen som det klart viktigste bindeleddet 

mellom individ og samfunn, hvor ordningens viktigste målsetting var å opprettholde sosial og 

politisk kontroll over medlemmene.163 Danweiene kan derfor på mange måter sies å ha utgjort 

”totale institusjoner” som også formet arbeidernes sosiale identitet og status.164 Ansatte i de 

statlige bedriftene utgjorde kjernen i dette systemet, og har normalt blitt oppfattet som 

privilegerte, sett i forhold til bønder og arbeidere uten fast ansettelse og registrert 

bostadsstatus (hoku). Samtidig var dette systemet, som hvilte på den planregulerte 

økonomiens forutsetninger, hvor sosiale målsetninger ble koblet sammen med målene for 

verdiskapning, preget av lav effektivitet og store finansielle problemer.  

 

For mange kinesere, særlig de ansatte i de statlige bedriftene, utgjorde danweien et sosialt 

sikkerhetsnett som kan ha virket som en hvilepute sett i forhold til deres arbeidsinnsats.165  

Mange arbeidere var også kritiske til den strenge politiske overvåkningen som fantes på 

arbeidsplassen, hvor ledelsen ofte favoriserte ansatte med de riktig politiske holdningene og et 

godt guanxinettverk, fremfor å legge vekt på arbeidsinnsats.166 Den manglende 

produktiviteten og relativt lite disiplinerte arbeidsstokken må også sees på bakgrunn av den 

                                                 
162 Huer (2005) 
163 Lillywhite (2003) 
164 Warner (2000), s.3. 
165  Se Wailin Bu og Ji -Liang Xu i Warner (2000) (s. 185), se også Perry /Selden (2000) 
166 Se Anita Chan i Warner (et.al) (2000), s.38. 
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store overbemanningen som preget den statlige sektoren før reformene. Med ”lite disiplinerte” 

sikter jeg her til den disiplin som dreier seg om arbeidsinnsats. Den politiske disiplinen var 

forøvrig sterk. Å tilpasse dette systemet til markedskreftene innbar en betydelig 

nedbemanning og et økende press på effektivisering, som også medførte at relasjonene 

mellom arbeidsgiver og arbeidstaker endret seg etter hvert som velferdsaspektet ved danwei- 

ordningen ble forlatt utover 1980-tallet.167 Særlig avgjørende i denne utviklingen var 

innføringen av arbeidskontrakter i 1986, som fjernet livstidsgarantien som sikret fast ansatte i 

SOE’s mot arbeidsløshet.168 Samtidig økte lønnsforskjellene på fabrikkene, hvor ledelsen ble 

gitt større autonomi til å forfølge profittinteresser. Dette førte til at staten gradvis trakk seg 

tilbake fra rollen som ”fabrikkeier”, noe som også påvirket forholdet mellom fagforeningen 

og partiledelsen. Under denne situasjonen oppstod muligheten for å drive ansatte på 

fabrikkene hardere, gi dem lengre arbeidsdager uten lovfestet lønnstillegg og ta lite hensyn til 

arbeidsmiljø. For den temporære arbeidskraften som ofte har bestått av sesongarbeidere fra 

Vest- og Sentralregionen, typisk referert til som ”den flytende befolkningen”, har dette vært 

spesielt alvorlig.169 Dette har ført til at konfliktene mellom arbeidsgivere og arbeidstakere har 

økt betraktelig på kinesiske arbeidsplasser i min periode.170  

Denne tiltagende sosiale uroen skyldes, som blant annet Serena Lillywhite peker på, snarere 

manglende overholdelse av regelverk fra ledelsens side, enn fravær av reguleringer innefor 

helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.171 Den økende graden av autonomi har nemlig 

gjort det lettere for mange managere å komme unna med brudd på dette regelverket. 

Ifølge tall fra Mary Gallagher har antallet registrerte arbeidskonflikter som nådde voldgift-

nivå økt fra 19 098 i 1994 til 226 000 i 2003.172 Caroline Huer mener dette er konservative 

estimater. På grunn av tendensen blant de kinesiske myndighetene til systematisk å 

underapportere sosiale problemer er det lett å slutte seg til denne påstanden på et allment 

grunnlag. Den økte bruken av voldgift må også forstås som et resultat av denne ordningens 

økende relevans som konfliktdempende organ i kraft av juridiske forbedringer i 

arbeidslovgivningen utover 1990- tallet. Ikke minst kan arbeidsloven fra 1994 sies å ha spilt 

en viktig rolle i denne sammenhengen. Her heter det i artikkel 77 at partene i en 

arbeidskonflikt har rett til å få saken løst gjennom voldgift, og videre i artikkel 78, at dette 
                                                 
167  Se Sarah Cook i Warner (et.al) (2000), s.234. 
168 Heuer (2003) 
169 Ordet ”sesongarbeider” brukes her ekvivalent med den engelske termen ”migrant worker” i mangel av noe 
bedre utrykk. ”Sesong” bør derfor tolkes nokså vidt i dette tilfellet.  
170 Se Anita Chan s. 34-57 i Warner (et.al) (2000)   
171 Se Junhai (1997) for en gjennomgang av dette regelverket. 
172 Gallagher (2005) s. 99, hennes kilde for disse tallene er ”China labour  statistical yearbook”. 
     For nærmere forklaring på hvordan dette voldsgiftsystemet fungerer se Perry /Selden  (2000) 
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skal skje på bakgrunn av prinsippet om rettferdighet på en måte som verner om de juridiske 

rettighetene til de involverte partene.173 En økende juridisk bevissthet generelt blir også 

tydelig om vi ser på økningen i antallet arbeidsrelaterte skriftlige klager rettet til kinesiske 

”ombudsmenn”. 174  

 

Det kan allikevel ikke sies å ha eksistert noe tilstrekkelig apparat for å håndtere denne økende 

spenningen mellom interessegruppene i det kinesiske arbeidslivet. Utviklingen av lovverket 

har utvilsomt bidratt i en positiv retning, men mangelen på autonome institusjoner er også i 

arbeidslivet fortsatt påfallende. Situasjonen i fagbevegelsen har tradisjonelt vært preget av en 

typisk ”nedenfra og opp”-struktur gjennom hele min periode, selv om fagforeningen i teorien 

har vært ment å fungere som et organ for å fremme arbeidernes interesser. Alle lokale 

fagforeninger i landet må innordnes i ”The All-China Federation of Trade Unions” (ACFTU) 

som var - og fortsatt er - landets eneste lovlige fagbevegelse. Organisasjonens oppgave er å 

sørge for arbeidernes interesser, men samtidig er den også en del av et politisk system som 

ikke ønsker at en sterk fagforening skal skremme vekk potensielle utenlandske investorer. 

Resultatet har blitt en sterkt vingeklippet organisasjon som gjennom hele reformperioden har 

hatt problemer med å finne sin rolle. Fagforeningsloven fra 1992 slår i artikkel 3 fast at alle 

arbeidere har en rett til å etablere fagbevegelser eller å slutte seg til en fagbevegelse innordet 

ACFTU.175  I praksis har dannelsen av fagforeninger blitt motarbeidet ved mange 

arbeidsplasser. I noen grad har dette problemkomplekset med arbeidsforhold blitt satt på den 

internasjonale dagsorden, spesielt gjennom ikke- statlige organisasjoners (Non Govermental 

Organisations -NGO) fokus på bedrifters sosiale ansvar. Men det bør også understrekes at den 

lave graden av oversiktlighet innenfor eierstrukturer, ansvarsforhold og byråkrati, og ikke 

minst ordninger med utsrakt bruk av underkontraktører, fortsatt bidrar til at problemer knyttet 

til brudd på arbeidsloven sjelden har latt seg løse ved hjelp av lov og rett alene. 

 

Samtidig har fremveksten av nye eierstrukturer, grunnlagt på privat kapital, utviklet seg til en 

legitim side av økonomien gjennom myndighetenes velsignelse av private entreprenører. 

Utviklingen av nye kategorier bedrifter som JV’s, fulleide utenlandske bedrifter eller store, 

private lokale foretak, fant sted samtidig som de statseide selskapene ble reformert. Ofte var 

                                                 
173 Kinas arbeidslov av 1994. Tilgjengelig pr. 05.04.06 på URL: 
http://www.jus.uio.no/lm/china.labor.law.1994/portrait
174 Thireau/ Linshan (2003), s. 87., se også Chan (2005) 
175 Kinas fagforeningslov av 1992. Tilgengelig pr. 05.04.06 på URL: http://www.gov.cn/english/laws/2005-
10/11/content_75948.htm 
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også den kinesiske staten partner i nye JV’s. Dette gjorde forholdet mellom arbeidsgiver og 

arbeidstaker til tider svært komplisert. I foregående kapittel skrev jeg om hvordan den private 

og offentlige sfære har tendert mot å falle i hverandre på bakgrunn av guanxi og korrupsjon. 

Dette bør også forståes med utgangspunkt i de kompliserte eierforholdene som fulgte av dette 

nye statlige engasjementet i den private økonomien, og illustrer poenget om ”- ett land- to 

systemer” svært godt. Denne situasjonen ble i tillegg forsterket i arbeidslivet gjennom 

ACFTUs avhengighet av partiledelsen. På toppen av dette kom den direkte innflytelsen fra 

utenlandske kapitalinteresser som hadde klare forestillinger om hvordan deres bedrifter skulle 

drives, ofte i henhold til internasjonale standarder som fantes i mange MNS. Disse MNS’ene 

var ofte svært ressursrike, og istand til å utøve et betydelig politisk press ovenfor politiske og 

administrative organer. Tilstanden i det kinesiske arbeidslivet må derfor med rette kunne 

karakteriseres som uoversiktlig og preget av interessemotsetninger innenfor de fleste sektorer 

blant annet grunnet uavklarte forhold mellom flere parter. 

 

Det kinesiske arbeidslivet og FDI 

 

Freed from the rigid paths dictated in animals by instinct, human labour becomes 

indeterminate, and its various determinate forms henceforth are the products not of biologi 

but of the complex interaction between tools and social relations, technology and society.176

                                                                                                                  - Harry Braverman  

 

Den marxistiske teoretikeren Harry Braverman berører i sitatet ovenfor et svært viktig poeng 

knyttet til bruken av menneskelig arbeidskraft. Arbeidets natur er i følge Braverman avhengig 

av den sosiale konteksten som arbeidet utføres i. Dette gjør blant annet at forholdet mellom 

teknologi og arbeidskraft påvirker hverandre og varierer på bakgrunn av eierforholdene til 

produksjonsmidlene.177 I Kinas tilfelle er dette relevant ikke minst sett i lys av to viktige 

endringer introdusert gjennom de økonomiske reformene. For det første, i forhold til det 

stigende teknologiske nivået i produksjonsprosessen. For det andre, i form av endring av 

arbeidets natur som gjennom FDI i stor grad ble ”formet gjennom akkumuleringen av 

kapital”. 178  

                                                 
176 Braverman (1974), s.52. 
177 Braverman  (1974), s.45-69 
178 Braverman (1974), s.53. 

 66



En essensiell del av Kinas komparative fortrinn med tanke på tiltrekking av FDI, har vært at 

landet har kunnet tilby investorer billig arbeidskraft av relativ god kvalitet, kombinert med 

forholdsvis pålitelige sosiale institusjoner.179 Arbeidskraften har derfor ikke bare vært billig, 

men også stabil og lett tilgjengelig. Denne ressursen har blitt godt utnyttet av utenlandsk 

kapital, og FDI har vært med på å skape viktige arbeidsplasser i en situasjon hvor 

reformeringen av de statlige foretakene gjorde faren for massiv arbeidsløshet 

overhengende.180 Samtidig er det nettopp innenfor FDI-bedriftene at vi finner den største 

hyppigheten av arbeidsrelaterte konflikter, ofte også av en mer alvorlig art enn i den private 

og statlige sektoren forøvrig.181  

 

 Innen 1998 utgjorde andelen ansatte i utenlandske firmaer 2,84 prosent av Kinas totale 

urbane arbeidsstokk, hvorav 85,76 prosent av disse arbeidstakerne befant seg i Kystregionen 

(Sentralregionen 11,15 og Vestregionen 3,09).182 Disse tallene virker kanskje ikke 

umiddelbart store, men her bør også de ulike ”spill- over”-effektene taes med i den endelige 

beregningen.183 Først og fremst har disse arbeidsplassene blitt skapt innenfor den 

arbeidsintensive sektoren av industrien, som innbefatter tekstilproduksjon, leketøys-

produksjon og andre typer utpreget samlebånds- virksomhet.  Men det finnes også en 

betydelig andel av disse arbeidsplassene innenfor den mer teknologiintensive sektoren, som 

telekommunikasjon, datamaskiner og lignende. Som jeg har pekt tidligere, har andelen 

utenlandske selskap engasjert i arbeidsintensiv produksjonsvirksomhet på 1980-tallet vært 

preget av asiatiske investeringer. Vestlige investorer har likevel bidratt til veksten i denne 

sektoren særlig utover 1990-tallet, samtidig som asiatiske investorer også har involvert seg i 

produksjonsvirksomhet knyttet til den mer teknologiintensive sektoren.184 Innenfor begge 

disse sektorene har derfor både vestlige og asiatiske FDI-bedrifter vært med å påvirke 

utformingen av arbeidets natur slik Braverman beskriver. En viktig del av dette har vært 

utviklingen av metoder for å håndtere sosiale konflikter gjennom bruken av vestlige 

management-teknikker og teknologi. Jeg vil her se på denne teknologien, og disse 

management-modellene fordi dette i høy grad også berører ”spill-over”-hypotesen til Myrdal, 

                                                 
179 Koji (2003), s.23 
180 Ifølge offisielle tall fra den utenlandske utgaven av People’s Daily fra 12 november, 2002 mistet 26 millioner 
ansatte i statlig eide bedrifter jobben bare i perioden mellom 1998 og midten av 2002. Det reelle tallet er 
antakelig enda høyere. 
181 Gallagher (2005) , s.99. NB! Merk samtidig at mørketallene sannsynligvis er minst i FDI-sektoren på grunn 
av strengere kontroll. 
182 Tall fra Working Paper OECD 2000/4 (2000), s.27 
183 Se for eksempel Cai Fang og Du Yang i Garnaout/Song (et.al) s. 137 – 157. 
184  Graham /Wada, s. 12. 
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og temaet fra de foregående kapitlene. Deretter vil jeg forsøke å sette dette i sammenheng 

med økningen i konfliktnivået ved kinesiske arbeidsplasser. 

 

Innføringen av vestlige management-teknikker og teknologisk utvikling i 

industrisektoren 

 

En ofte uttalt målsetting fra myndighetenes side har vært å utnytte den teknologien som ble 

ført inn i landet gjennom FDI til å øke landets konkurransekraft. I en OECD rapport fra 2003 

pekes det på at utviklingen av menneskelig ressurshåndtering (Human Resource Management 

- HRM) og FDI begge ser ut til å være grunnleggende faktorer for å øke veksten i 

utviklingsland, og at disse to faktorene gjensidig forsterker hverandre.185

Enkelt oppsummert kan HMR beskrives som en strategi for å effektivisere en organisasjons 

produktivitet gjennom fokus på menneskelige relasjoner. Selv om definisjonen av FDI ikke 

inkluderer investeringer i form av menneskelig kapital, bør dette anses som et aspekt knyttet 

til kapitalinvesteringer, siden det tross alt er mennesker som forvalter de finansielle verdiene, 

og utgjør arbeidskraften som driver produksjonsutstyret.186 Samspillet mellom disse to 

faktorene kan derfor være interessant å gå nærmere inn på.  

 

 Teknologisk avansert FDI har blitt gradvis mer markant siden 1990-tallet, noe som 

gjenspeiler seg ved at en stadig økende del av FDI er lokalisert innenfor servicesektoren.187 

Siden det teknologiske nivået i FDI-bedrifter er høyere enn hva man finner i gjennomsnittlige 

lokale foretak, er også behovet for en mer stabil og bedre utdannet arbeidsstyrke større. Et 

aspekt ved denne teknologiske overføringen har vært utviklingen av management-teknikker 

som kan bidra til å dekke disse behovene. Studier har derfor også vist at blant faktorene som 

er sentrale for bruk av HRM-teknikker er eierskap, hvor utenlandske bedrifter i langt større 

grad tar i bruk disse teknikkene.188 Anita Chan beskriver bruken av HRM i denne 

sammenhengen slik:  

 

The idea is that nurturing people as a resource is a precondition to corporate success. My 

interviews in a number of these firms in north China suggest that Western expatriates in 

                                                 
185 Koji (2003), s.9. 
186 Denne formen for verdioverføring lar seg naturlig nok vanskelig kvantifisere. 
187 Koji (2003), s.13.  
188 Zhu/ Warner (2004) 
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Chinese JV’s do try to put this management philosophy into practice, if for no other reason 

than that it is necessary to maintain a stable workforce and to keep up work incentives. 189

 

En lignende filosofi så det også ut som man hadde utviklet ved Nordic Industrial Park (NIP), 

hvor ledelsen blant annet hadde sett seg nødt til å sette i gang en holdningskampanje for å 

bryte ned det autoritære tankesettet hos sine ansatte, og aktivt oppfordre dem til å ta en større 

del i beslutningsprosessene.  Innføringen av slike mer konsensusorienterte teknikker ser ut til 

å ha støtt mot dypt nedfelte tradisjoner hos kineserne.190 Den sterkt hierarkiske tenkning man 

finner hos mange kan spores langt tilbake i Konfusius’ fotspor, men like viktig kan den nære 

og svært autoritære arven fra Mao- perioden regnes. På grunn av denne sterke 

lydighetskulturen har mange FDI-bedrifter sett det som fordelaktig å basere sin arbeidstokk 

hovedsakelig på unge mennesker, som ikke i like stor grad bærer med seg denne historiske 

arven. Dette har likevel ikke vært tilstrekkelig til å overkomme de mange kulturelle hindrene 

som bidrar til å vanskeliggjøre overføringen av menneskelig kapital. Opplæringsaktiviteter 

har på tross av disse hindrene vist seg å være en viktig kilde til ”spill-over ”-effekter på flere 

måter innenfor management-teknikk.191 De vanligste feltene hvor HRM-teknikker har blitt 

tatt i bruk er innenfor teamwork, innføring av ny teknologi, kvalitetskontroll og vektlegging 

av arbeidsmiljøet generelt. 

 Siden kostnadene ved vestlig ekspertise er stor, og deres kjennskap til lokale forhold på 

arbeidsplassene ofte er liten, har kinesiske mellomledere vært typisk som bindeledd mellom 

toppledelsen og de fabrikkansatte i utenlandske selskap og JV’s.192 Slik har mellomledelsen 

blitt en buffer mellom den utenlandske investoren og de ansatte i bedriften på gulvnivå.193 I 

vestlige JV’s har dette ifølge Anita Chan ført til en konsensusorientering hvor den lokale 

partiledelse, fagforeningen og de kinesiske managerne først samordner sin politikk seg 

imellom, før de samlet konfronterer den vestlige partneren. Samtidig som dette har forhindret 

den lokale fagforeningen i å spille en uavhengig rolle ovenfor ledelsen, har det bidratt til en de 

facto innflytelse av varierende grad der hvor slike fagforeninger har vært tilstede. Denne 

typen forhandlinger mellom ulike interessegrupper innenfor en firmaenhet ligner lite på 

hvordan selskaper ble drevet under Mao-perioden, og kan tolkes som et skritt i retning vekk 

fra det tradisjonelle makthierarkiet ved kinesiske arbeidsplasser. Selvsagt skal man være 
                                                 
189 Se Anita Chans artikkel i Warner (et.al) (2000), s.43. 
190 Intervju med Zhijie Gilje Wu ved NIP 09.11.05 
191 Koji (2003), s. 3. 
192 Anita Chan i Warner (2000), s.43. 
193 Her tenker jeg for eksempel på bruken av nettverk, patron- klient forholdet mellom ansatte av ulik status, 
sterk hierarkisk tenkning og så videre. 
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forsiktig med overdrive dette poenget, da det ennå kan virke for tidlig å avgjøre hvor vidt 

trenden peker på en konvergens mellom de gamle kinesiske management-teknikkene og 

vestlig HMR-praksis.194 Ikke minst fordi konsensusorientering innenfor asiatiske JV’s i liten 

grad har vært til stede, særlig hos taiwanske og koreanske investorer. Her har hierarkiet vært 

betraktelig sterkere med typiske ”ovenfra og ned”-relasjoner. Denne forskjellen er tydelig om 

vi ser på bruken av ulike former for disiplinærstraff ved fabrikkene; tvunget overtid og 

strenge regler for oppsigelser, toalettbesøk, vanndrikking og lignende.195 Dette har bidratt til 

at FDI-bedrifter fra disse landene har fått et notorisk dårlig rykte når det gjelder arbeidsmiljø. 

Chans undersøkelse er neppe empirisk holdbar da den kun innbefatter et begrenset utvalg 

JV’s, men den bekrefter en allmenn oppfatning i forskningslitteraturen om vestlige managere 

som mer konsensusorienterte, og hennes funn virker derfor svært plausible. 196 Forskjellen i 

HMR-tilnærming mellom vestlige og asiatiske bedrifter mener jeg først og fremst kan 

forklares på bakgrunn av følgende faktorer: 

 

a)  Ulikt teknologisk nivå i produksjonsprosessen. 

 

Sammenhengen mellom bruken av HMR- og teknologisk nivå bekreftes både av Zhu / Warner 

og Xiaoyang/Chan. 197Om vi går ut i fra at dette stemmer - noe som for øvrig virker som en 

rimelig antagelse – og vi samtidig vet at vestlige selskaper har tatt i bruk mer teknologisk 

avansert produksjonsutstyr enn asiatiske FDI- bedrifter, virker det naturlig å inkludere dette 

som en forklaringsfaktor.  

 

b) Ulike rammevilkår ovenfor lokale og sentrale myndigheter. 

 

I en vurdering av rammevilkårene for FDI-bedrifter av ulik nasjonalitet er det grunn til å tenke 

seg at flere forhold er med på å avgjøre disse. Som vi vet er personlig nettverk, størrelsen på 

firmaet og dets internasjonale orientering blant de avgjørende faktorene som er med på å 

avgjøre maktbalansen mellom den aktuelle FDI-bedriften og det politiske og administrative 

apparatet. Disse variablene må igjen sees på bakgrunn av nasjonalitet da disse faktorene ikke 

står i en tilfeldig sammenheng sett i forhold til bedriftens opprinnelsesland.  
                                                 
194 Zhu/ Warner (2004) s.7, Gallagher (2005) på sin side mener at en slik konvergens er tydelig. Ytterligere 
forsking bør etter min mening utføres før denne påstanden kan bekreftes. 
195 Xiaoyang/Chan (2003) 
196 Se side 53 i Warner et.al  (2000) for  Chans artikkel og nærmere beskrivelse av den empiriske bakgrunn for 
denne undersøkelsen.  
197  Zhu/ Warner (2004), Xiaoyang/ Chan (2003) 
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c) Grunnleggende kulturforskjeller med tanke på innføring av ny teknologi og mellom- 

menneskelige forhold.  

 

I en undersøkelse av anvendelsen av IT-teknologi i Kina, gjort av Yang Nee Ang og Carol 

Pollard, pekes det på hvordan arbeidere som mangler en vestlig forståelse ikke på samme 

måte vil være i stand til å tilegne seg teknologi herfra og ta denne i bruk på samme måte i 

vertslandet (altså Kina), som i landet hvor teknologien ville blitt brukt i sin opprinnelige 

kontekst.198 Selv om denne artikkelen av Ang og Pollard tar sikte på å beskrive bruken av IT 

mer spesifikt, ser jeg her ingen grunn til at dette argumentet ikke skal være gyldig om man 

også velger å legge en bredere definisjon av teknologi til grunn. Poenget forfatterne her 

ønsker å tydeliggjøre er nemlig hvordan teknologi endrer karakter avhengig av den kulturelle 

kontekst som den brukes i. Et godt eksempel på dette er erfaringene programvaregiganten 

Microsoft har gjort seg under utviklingen av kinesisk-språklige operativsystemer. I dette 

arbeidet støtte firmaet på mange praktiske problemer som et resultat av deres manglende 

forståelse av det kinesiske språket og IT- behovet i landet.199 Eksempelet fra Microsoft tilsier 

at et bredt perspektiv som også tar høyde for kulturelle og sosiale faktorer er nødvendig når 

man operer på det kinesiske markedet. Sett i forhold til de sterke tradisjonene som finnes for 

personlige relasjoner og lydighet i Kina skriver Ang og Pollard i denne sammenheng: 

 

This reputation and guanxi – based rationality often undermines the activation or 

approprivation of IT which  is created in the western context simply because it does not 

contain any meaningfull role in fullfilling the objectives set by the host organisation 

company.200  

 

Å forstå denne kulturelt betingede ulikheten i tilnærmingen av teknologi, for å kunne innføre 

nye praksiser på en måte som gir mening i Kina, kan derfor utgjøre en ekstra utfordring for 

vestlige investorer. En viss følsomhet ovenfor nasjonale idiosynkrasier bør derfor utvises. 

 

 Jeg mener på bakgrunn av dette at innføringen av ny teknologi, både rent teknisk og i form av 

HMR, har endret hele dynamikken i det kinesiske arbeidslivet betraktelig. Punktene ovenfor 
                                                 
198  Ang /Pollard 
199 Se blant annet CNNs artikkel “Microsoft in China: Clash of titans”, tilgengelig på nett pr. 27.04.05 på URL: 
http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/02/23/microsoft.china.idg/ 
200 Ang / Pollard, (s. 9) 
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sett i en helhet mener jeg underbygger påstanden om en sammenheng mellom FDI og 

investeringer i form av menneskelig kapital på en måte som gjør det naturlig å se disse to 

fenomenene i sammenheng.  Men finnes det noe kobling mellom innføringen av ny teknologi 

og ledelsesteknikker og det økende antallet arbeidsrelaterte konflikter? Har FDI på noen som 

helst måte bidratt til dette? For å kunne svare på dette vil det være nødvendig å se nærmere på 

hva som har kjennetegnet disse konfliktene i min periode.  

 

Urolighetenes kjennetegn og beveggrunner 

 

 Et grunnleggende problem når man ønsker å analysere kilden til den sosiale uroen er de 

demokratiske manglene som finnes i Kina. De fleste sosiale konflikter rapporteres ikke i 

media, og mange bedrifter er lite åpne når det gjelder ansattes arbeidsforhold. Derfor er det 

først og fremst rapporter gitt fra enkelte arbeidere til utenlandske journalister eller forskere 

som ofte gir oss et innblikk i hverdagen til de ansatte i landets mange fabrikker. Systematisk 

forskning rundt dette finnes kun i et svært begrenset omfang. Likevel, problemet med 

arbeidsrelaterte konflikter er omfattende, og det var også derfor myndighetene på slutten 

1990-tallet gikk så langt som å kalle det ”den største trusselen mot sosial stabilitet”.201

 

For å gripe utviklingen som har skjedd innenfor arbeidslivet siden reformene startet må man 

først forstå at den kinesiske arbeidstyrken ikke utgjør noen homogen gruppe så fort man 

beveger seg nedenfor ledelsesnivå – også her finnes det klare hierarkiske trekk. Ved 

startperioden for reformene var permanent ansatte i SOE’s på toppen av dette hierarkiet. Disse 

utgjorde cirka 42 prosent av den totale arbeidstyrken.202 Denne gruppen nøt, som nevnt, godt 

av omfattende jobbrelaterte goder og en relativ privilegert status. Videre fantes grupper 

ansatte i urbane kollektiver, som igjen stod over midlertidig ansatte innenfor både den urbane 

og rurale sektoren. Reformene på 1980-tallet skapte nye arbeidsplasser i private og 

utenlandske selskaper som utfordret denne tradisjonelle lagdelingen. Særlig var det her snakk 

om en stor gruppe sesongarbeidere på bunnen av den sosiale rangstigen, uten urban hoku, uten 

noen teknisk utdannelse, drevet av fattigdom, som søkte seg til de økonomiske kraftsentra 

langs kysten på jakt etter arbeid. Innen midten av 1990-tallet var dette beregnet til å utgjøre et 

sted fra 80 til 100 millioner mennesker.203

                                                 
201 Perry / Selden (2000), s. 41. 
202 Perry /Selden (2000), s. 44. 
203 Perry /Selden  (2000) s.99.
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Det er denne gruppen som først og fremst har lidd under dårlig arbeidsmiljø og underbetaling. 

Disse sesongarbeiderne, sammen med tidligere ansatte i SOE’s, er også de som hovedsaklig 

har stått bak den økende andelen arbeidsrelaterte konflikter, særlig utover 1990-tallet.204 

Disse konfliktene har som regel oppstått på bakgrunn av aktuelle hendelser ved arbeidsstedet, 

som for eksempel manglende lønnsutbetalinger, og har som regel vært spontane og lite 

organisert.205  

 

Et velkjent eksempel på en slik konflikt finnes ved skofabrikkanten Stella, et større taiwansk 

selskap som produser sko for flere ledende vestlige merkevarer. Her resulterte kutt i 

lønnsutbetalingene i 2004 til opptøyer hvor flere tusen arbeidere ved Stellas fabrikker reagerte 

ved å ødelegge fabrikkutstyr, banke opp managere og sette biler i brann. Aksjonene var svært 

dårlig organisert, preget av en impulsiv karakter, og uten klare mål for hva man ønsket å 

oppnå. Opptøyene døde ut da opprørspoliti ble satt inn for å slå ned urolighetene. Et fåtalls 

personer ble fengslet for disse hendelsene, men senere løslatt etter press fra diverse 

menneskerettighetsorganisasjoner. Saken vakte internasjonal oppmerksomhet i media, og 

demonstrerte dermed tydelig eksistensen av denne gruppen misfornøyde arbeider, og deres 

evne til å agere ovenfor et hardt arbeidsregime.206 Lignende saker er ikke vanskelig å finne.207

 

Trenden viser dessuten en tiltagende økning av kollektive konflikter, både i størrelse og 

hyppighet. Mest markant er denne trenden i FDI-bedrifter, og  da særlig innenfor den 

arbeidsintensive sektoren. 208 Dette er en sterk indikasjon på at det finnes en sammenheng 

mellom arbeidsforhold og konfliktnivå.  

På tross av at det ikke har eksistert noen formell streikerett siden 1982, har også denne 

aksjonsformen blitt brukt av disse gruppene for å utrykke misnøye. Antallet streiker har i 

følge både Gallagher og Perry / Selden også vært tiltagende, særlig utover 1990-tallet.209 

                                                 
204 Ut ifra vestlig standard kan det selvsagt argumenteres for at langt flere enn disse gruppene har arbeidet under 
lite tilfredsstillende arbeidsforhold. Jeg velger her å se dette ut i fra kinesiske premisser for arbeidsmiljø. 
Fremstillingen av dette problemkomplekset vil av den grunn kanskje for mange fremstå som litt vel moderat. 
Dette er en risiko jeg er villig til å ta, da jeg mener kontekstualisering her er viktigere enn å felle moralske 
dommer over landets arbeidslivspolicy.      
205 Yang (2004), se også Chan (2005) 
206 Se for eksempel følgende URL`s om medias dekning av saken: 
http://www.csmonitor.com/2004/0930/p01s04-woap.html
http://www.socialismtoday.org/89/china.html
Disse web-sidene var alle tilgjengelig pr. 07-6 -2006 
Flere rapporter om episoden finnes lett tilgjengelig via søk på nettet. 
207 Yang (2004) 
208 Gallagher (2005) 
209 Perry /Selden  (2000) , samt Gallagher (2005) 
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Disse streikene har også vært typisk spontane, kortvarige og dårlig organisert. ACFTU har i 

denne sammenhengen på grunn av sin pressede posisjon, fremstått som en heller passiv aktør i 

disse konfliktene. Det er av den grunn svært vanskelig å finne likhetstrekk med rollen 

Solidaritet spilte i Polen på 1980-tallet og ACFTUs rolle i det kinesiske samfunnet. Det finnes 

for eksempel ingen tegn til at den intellektuelle eliten i noen avgjørende grad har koblet sine 

interesser opp mot fagbevegelsen eller andre organer som representer arbeidernes interesser, 

slik det skjedde i Polen, om man ser bort i fra enkelte tilløp under studentdemonstrasjonene på 

Tai-An Mei. Sesongarbeiderne på sin side bør sees på som en heller apolitisk gruppe, ofte 

med lav utdannelse og med liten mulighet til å bedrive noen form for organisert virksomhet. 

Eksempelet fra Stella er på mange måter symptomatisk for den type aksjonsformer som denne 

gruppen har benyttet seg av ved arbeidskonflikter. Dette har gjort fagforeningsarbeid blant 

denne gruppen vanskeligere. Den sosiokulturelle forskjellen mellom disse arbeiderne og 

veteranene i de tidligere statseide bedriftene, har igjen vært for stor til at noen felles front har 

kunnet utvikle seg med utgangspunkt i den sistenevnte gruppen.210  Splittelsen blant de 

kinesiske arbeidstakerne forklarer i stor grad fraværet av en sterk, samlende bevegelse som 

har kunnet overkomme den hierarkiske tenkning blant arbeiderne, konformitetspresset fra 

staten gjennom ACFTU og sterke kapitalkrefters motarbeiding av arbeidsrettigheter ved 

mange bedrifter. 

På bakgrunn av dette vil jeg hevde at fenomenet med økende uro på arbeidsplassene mer kan 

minne om en reaksjon fra mennesker drevet av en frustrasjon over ytterst graverende 

arbeidsforhold, fremfor en gjennomtenkt handling med bakenforliggende politiske motiver. 

 Denne typen konflikthandlinger har i FDI-bedrifter som oftest ikke rettet seg mot de 

utenlandske eierne, men i større grad vært fokusert mot de kinesiske managerenes 

autoritetsmisbruk og hardkjør. Også dette underbygger påstanden om konflikthandlingenes 

relativt apolitiske karakter. Forekomsten av konflikter mellom arbeidere og kinesiske 

managerene kan etter min mening tyde på at det er her HMR-praksisen kommer i et direkte 

motsetningsforhold til den kinesiske virkeligheten. Ved å fokusere på kinesiske manageres 

rolle i arbeidslivet i fremtiden vil det derfor kanskje være mulig å redusere spenningen 

mellom disse (mellom)lederne og de øvrige ansatte. Videre er det lite som tyder på at man ved 

å benytte seg av mer komplisert teknologisk produksjonsutstyr på noen måte har bidratt til å 

øke spenningsnivå på arbeidsplassen. Fordi slikt utstyr ofte krever enn viss teknisk 

kompetanse kan det ofte fortone seg som fordelaktig for bedriftene å minske 

                                                 
210 Her sikter jeg til alder, regional bakgrunn og spesifikke historiske erfaringer som kulturrevolusjonen.   
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gjennomstrømningen av arbeidskraft. For mange bedrifter dreier dette seg om å sikre sine 

HMR- investeringer i et kompetitivt arbeidsmarked. Et middel for å gjøre dette kan være å 

høyne lønnsnivået, tilby sosiale velferdstjenester for de ansatte og så videre. Det er også slike 

tiltak som har blitt etterlyst fra mange arbeidstageres side under arbeidskonflikter.211 Teknisk 

kunnskap ser derfor ut til å ha styrket arbeiderens forhandlingsposisjon ovenfor ledelsen. For 

den arbeidsintensive sektoren ser effekten ut til å ha vært motsatt. Denne sektoren har i stadig 

større grad vært preget av sesongarbeidere med liten mulighet til å utøve innflytelse på sin 

arbeidssituasjon. Disse menneskene har i praksis vært tilnærmet uten rettigheter og er derfor 

svært lett og erstatte.212 Dette mønsteret er likevel også av preget av variasjoner i forhold til 

regioner og produksjonssektor. Som Ang og Pollard sin undersøkelse peker på er også 

prosessen med å implementere ny teknologi ofte svært komplisert. Flere kombinasjoner av 

forklaringsårsaker er derfor mulig.  

 

Sentralmyndighetens rolle – små bandasjer på store sår? 

 

Sentralmyndighetene har kanskje ikke vært istand til å løse spenningene i arbeidslivet, men de 

har heller ikke neglisjert utviklingen. Ved flere anledninger har det blitt tatt direkte affære der 

hvor urolighetene har funnet sted. Dette har vært særlig aktuelt der hvor bedrifter har vært 

under statlig kontroll, slik at sentralmyndighetene har hatt mulighet til direkte inngripen for å 

roe ned situasjonen. De utsatte bedriftene har for eksempel vært i stand til å få innvilget lån til 

lønnsutbetalinger og velferdsordninger, på tross av omfattende underskudd i sin virksomhet. 

Selv om denne praksisen slik har hatt en umiddelbar effekt på den aktuelle konflikten ved å 

roe ned spenningsnivået, har ordningen også hatt en annen mer komplisert implikasjon. I 

følge Xin Meng har denne løsningen nemlig bidratt til å opprettholde en effektiviseringsvikt i 

det planøkonomiske systemet.213 Ledelsen i disse selskapene har ikke blitt stilt til ansvar 

ovenfor produktiviteten i samme grad som ledere innenfor den private sektoren. På tross av 

den omfattende autonomien, som den førstenevnte gruppen selskaper har blitt innvilget i løpet 

av reformperioden, har ikke markedsmekanismer utviklet seg som har vært i stand til å 

korrigere oppførsel fra ledelsens side, som førte til den lave produktiviteten i utgangspunktet. 
                                                 
211 Se for eksempel:  http://www.china-
labour.org.hk/public/contents/article?revision%5fid=18591&item%5fid=4000 ,tilgjengelig pr. 07.04.06 
212 Selv om enkelte har pekt på at Kina vil oppleve en mangel på arbeidskraft i fremtiden som taler i mot denne 
tolkningen. Denne tolkningen er omstridt, og fenomenet kan uansett ikke spores lengere tilbake enn til 2003, 
se Chan (2005). For min periode er dette derfor av liten relevans. Se for eksempel Financial Times sin artikkel 
”No risk of `labour shortage` in southern China” publisert 17/10 -2005 av Arthur Kroeber, for nærmere omtale 
av fenomenet. 
213 Meng (2000) s. 100. 
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Dette kan være med å forklare hvorfor ikke presset på arbeidstakerne i den statlige sektoren 

har vært like sterkt som ved mange FDI-bedrifter. Samtidig har dette gjort reformering av 

banksystemet mer problematisk å gjennomføre fordi ikke-fungerende lån har svekket 

finansinstitusjonenes kredibilitet og handlekraft. Presset har derfor vært stort på myndighetene 

for å finne mer langsiktige utveier ved arbeidskonflikter, fremfor disse mer ad hoc-orienterte 

løsningene med å kjøpe seg ut av umiddelbare kriser gjennom statlige lån.  

På bakgrunn av dette har også et mer langsiktig og omfattende sosialt program blitt satt i verk 

for å finne ny sysselsetting til dem som har mistet arbeid i den statlige sektoren på grunn av 

nedskjæringer og konkurser. Jobbsentre har blitt etablert for å sørge for nye arbeidsplasser 

utenfor den statlige sektoren, og velferdsordninger har i økende grad blitt overlatt til den 

private sektoren. Regelverket har også blitt utbedret for å hindre de mest graverende tilfellene 

av utbytting. Som det heter i avtaleteksten Common Understanding, inngått mellom det 

kinesiske departementet for arbeid og sosial sikkerhet og den internasjonale 

arbeidsorganisasjonen (ILO) i april 2004: 

 

(...) employment is a key factor in reaching social harmony and stability. Equal employment 

oppertunities for all, respect for workers’ rights and full employment are of primary 

importance in achieving social justice, economic development and world peace.214  

 

I hvilken grad myndighetene i fremtiden vil jobbe for å oppnå disse målene gjenstår å se. 

Utviklingen tyder på at mye vil skje innenfor dette feltet. Særlig om vi sammenligner med 

situasjonen tidlig på 1990-tallet, da denne koblingen mellom sosial rettferdighet og 

økonomisk vekst i mindre grad så ut til å dominere den politiske agendaen.   

 

Som denne gjennomgangen viser har Kina gjenomgått store forandringer i arbeidslivet som 

bygger på endringer innenfor eierstruktur, arbeidskraft, teknologi og politisk press. 

Sammenhengene her kan være fortone seg som svært uoversiktlige, og tolkninger av disse kan 

trekke i ulike retninger. Når det gjelder spørsmålet: hvordan har FDI påvirket det kinesiske 

arbeidslivet på bedriftsnivå?, vil jeg likevel driste meg til å oppsummere med en grov 

konklusjon, i et forsøk på å besvare spørsmål en som ble introdusert i innledningen av dette 

kapittelet. 

                                                 
214 Denne teksten er tilgjengelig per 06.06.06 på ILOs websider under hyperlinken ”Common Understanding” på 
URL: http://www.ilo.org/public/english/chinaforum/index.htm 
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 Kina har sett en betraktelig økning i arbeidsrelaterte konflikter, siden 1990-tallet. Disse 

konfliktene bør forståes på bakgrunn av det delvise sammenbruddet til de gamle sosiale 

institusjonene fra Mao-tiden og innføringen av utenlandsk kapital. Begge disse fenomenene 

har virket sammen. Siden det sosiale sikkerhetsnettet, ”risbollen av stål”, var basert på en 

planøkonomisk tankegang, bidro den utenlandske kapitalen til å underminere dette systemet 

blant annet ved å innføre teknologi og ideologi knyttet til arbeidslivet som ikke fulgte dette 

systemets logikk, men som i stedet baserte seg på markedskreftenes mekanismer. En av 

konsekvensene dette gav var fremveksten av et privat arbeidsmarked som introduserte vestlig 

teknologi og management for en stor gruppe arbeidere. Samtidig åpnet det også for en praksis 

hvor enkelte, ofte asiatiske FDI-bedrifter knyttet til den arbeidsintensive industrisektoren, 

kunne neglisjere hensynet til helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Dette bør forståes 

som hovedårsaken til den økende hyppigheten av arbeidsrelaterte konflikter.   

  

Politiske implikasjoner 

 

Spørsmålet som her gjenstår er: hvilke implikasjoner, om noen, har denne påvirkningen hatt 

på landets politiske stabilitet? 

 

En viktig konsekvens av FDI’s påvirkning er, som en følge av utviklingen beskrevet ovenfor, 

den økende avhengigheten av midlertidig arbeidskraft. FDI-bedrifter ble i denne prosessen 

brukt for å legitimere de omfattende endringene i arbeidslivet. 215  De fleste forskere ser også 

ut til å være enige om at FDI-bedrifter har satt den nasjonale industrien under et betydelig 

effektviseringspress.216 For mange selskaper i offentlig sektor har dette presset vært umulig å 

takle, og fokuset har i stadig større grad flyttet seg vekk fra den planregulerte 

økonomistyringen, slik at kravet om effektivisering har stått igjen som den eneste måten å 

sikre den nasjonale industrien i konkurransen med utenlandske firmaer. 

Etter hvert som Kina startet forhandlingene om WTO-medlemskap mot slutten av 1990-tallet 

tiltok dette presset på myndighetene ytterligere for å markedstilpasse SOEs. Dermed økte 

også betydningen av FDI, fordi landets nasjonale private bedrifter fortsatt var sterkt 

underutviklede og avhengige av investeringer utenfra for å bli konkurransekraftige. 

For å holde på FDI ble det derfor, som Douglas Zhihua Zang peker på, avgjørende for 

myndighetene å kunne tilby billig arbeidskraft i form av sesongarbeidere for å unngå 

                                                 
215 http://www.chinabusinessreview.com/public/0011/gelb.html, tilgjengelig 03.04.06. 
216 Se avsnittet om ”Markeder og regional ulikhet” i kapittel 2. 
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ytterligere økning av arbeidsløsheten.217 Arbeidsledigheten som ifølge tall fra Verdensbanken 

har økt fra 2,9 prosent til 8,1 i perioden mellom 1990 og 2000 gjenspeiler denne 

avhengigheten godt.218   

 

Sesongarbeiderne utgjorde den store kilden til billig arbeidskraft, og var dermed et 

trekkplaster for utenlandske investorer. Sesongarbeiderne ble derfor en gruppe som både var 

nødvendig for utviklingsprosessen landet undergikk, samtidig som vi også har sett hvordan 

misnøyen blant denne gruppen vokste utover 1990-tallet, hvilket gjorde dem til en potensielt 

destabiliserende politisk gruppe. Denne misnøyen har så langt gitt seg utløp i diverse 

aksjonsformer som har hatt en forholdsvis lokal forankring, med få tegn til utvikling av 

organisasjoner i stand til å forene sesongarbeidere med de øvrige ansatte både i SOE’s og i 

den private sektoren. 

Myndighetene har foreløpig lagt seg på en linje hvor man har tolerert aksjonsformer med 

lokal forankring som ikke direkte har angrepet sentralmyndighetene.219 Det er likevel ingen 

grunn til å bagatellisere denne gruppens innflytelse på landets politiske stabilitet. Trenden de 

siste årene peker på at denne gruppen i større grad stiller krav til lønnsnivå og arbeidsforhold. 

Kravene har i noen grad blitt imøtekommet av internasjonale selskaper som blant annet har 

tillatt kurs for å øke denne gruppens kunnskap om egne rettigheter i arbeidslivet.220 Mange 

MNS er i tillegg juridisk forpliktet gjennom ILOs konvensjoner og andre avtaler til å tillate 

former for kollektiv organisering som bryter med den kinesiske praksisen og ACFTUs 

maktmonopol. Derfor, om arbeidsforholdene ikke bedres for denne gruppen, risikerer landet å 

stå ovenfor aksjonsformer med stadig sterkere politisk brodd fra en tidligere svært sosialt 

marginalisert gruppe, hvilket i stor grad har blitt holdt utenfor den økonomiske veksten.221 

Samtidig er muligheten reell for at en lønnsvekst blant denne gruppen kan resultere i en 

fremtidig ”tørke” av billig arbeidskraft, som kan sette hele utviklingsprosessen i fare. Særlig 

presserende er dette problemet fordi ”den flytende befolkningen” er økende.222 Bare i 

perioden mellom 1997 og 2000 har denne gruppen angivelig vokst fra 83,2 millioner til 113,4 

                                                 
217 Zeng (2005), s.13. 
218 Zeng (2005) Tallene er basert på materiale fra Chinas Statistical Yearbook og undersøkelser foretatt av det 
kinesiske akademiet for samfunnsfag. De uoffisielle tallene peker på at den reelle arbeidsledighetsraten også i 
dette tilfelle er større. 
219http://www.jstor.org/view/00044687/di014563/01p0183y/4?frame=noframe&userID=81f0a94c@uio.no/01cce
44030005073ed2&dpi=3&config=jstor
220 Chan (2005) 
221 Reallønnsveksten korrigert for inflasjon har faktisk for denne gruppen vært negativ.  
222 På grunn av denne lønnsutviklingen vil derfor ikke etterspørsel av arbeidskraft nødvendigvis være 
tilstrekkelig for å hindre denne ”tørken”, selv om dette tilsynelatende kan virke som lite logisk i et land med høy 
arbeidsledighet. 
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millioner.223  Til tross for enkelte forbedringer i denne gruppens juridiske stilling, og et økt 

fokus på misbruk rapportert i kinesisk media de siste årene, har lite foreløpig blitt gjort som 

har redusert den omfattende ”folkevandringen” fra innlandet. Sentralmyndighetene har heller 

ikke lykkes med å fremme integrering av disse menneskene i lokalsamfunnene hvor de har 

slått seg ned. Riktignok har reformeringen av hoku-systemet i løpet av 1990-tallet gjort de 

juridiske barrierene mellom de rurale emigrantene og den urbane befolkningen mindre 

stringente. Dette har likevel ikke vært tilstrekkelig, da kriteriene for å oppnå urban hoku 

fortsatt i praksis er umulig å fylle for de fleste sesongarbeidere. I Ningbo, hvor NIP er 

lokalisert, regnet man for eksempel med at kun 30 000 av 2 000 000 sesongarbeiderne var i 

stand til å møte kriteriene for lokal urban hoku satt ved den seneste reformen i 2001. 224 Det er 

derfor ikke grunnlag for å hevde at det på dette området har blitt satt i verk tiltak fra 

sentralmyndighetenes side som har ført til noen betraktelig forbedring av de midlertidige 

arbeidernes sosiale kår. Fordi mange velferdstjenester fortsatt forutsetter en forankring i lokal 

hoku har derfor presset på de sosiale institusjonene økt i takt med den flytende befolkningens 

vekst. 

 

Press utenfra 

 

Som vi har sett finnes det en praksis i mange vestlige FDI-bedrifter med å benytte seg av mer 

konsensusorienterte metoder som en del av sin ledelsesstrategi. Dette kan etter min mening på 

lengre sikt bidra til å svekke det tradisjonelle hierarkiet på arbeidsplassene og tvinge frem en 

utvikling hvor kollektiv handling i større grad preger interaksjonsmønsteret mellom 

arbeidstager og arbeidsgiver. Presset kan her primært tenkes å komme fra to ulike hold. For 

det første kan vi tenke oss en bevegelse ”nedenfra og opp” som en følge av bevisstgjøring av 

arbeidere via fagforeningene eller andre former for kollektiv handling, som behandlet 

ovenfor.  

For det andre kan vi tenke oss at utenlandske aktører, som MNS og ulike NGOs som for 

eksempel ILO, vil utøve et press for å få MNS’er aktive i Kina til å forbedre sine 

arbeidsforhold. Anita Chan skriver: Over the past three years the biggest push for 

management- labour dialogue and even elections at the workplace have come from outside 

China. 225 Vestlige selskaper har satt inn betraktelige ressurser for å bedre sitt rykte og for å 

                                                 
223 Se Zeng (2005), tallene er hentet fra det kinesiske statistiske sentralbyrå.  
224 http://www.cecc.gov/pages/news/hukou.php, tilgjengelig pr. 16/03- 2006 
225 Chan (2005) 
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følge etiske retningslinjer for oppførsel i sine vertsland. Samarbeidet mellom disse selskapene 

og frivillige organisasjoner som Social Accountability International (SAI) og Labour Rights 

In China (LARIC), har de senere årene blitt styrket, noe som har ført til at disse aktørene i 

stadig større grad har involvert seg for å sikre at internasjonale standarder blir fulgt i 

produksjonsprosessen.226 Det finske mobilselskapet Nokia gikk i 2005 så langt som å lage en 

dokumentarfilm for å vise hvordan selskapet aktivt forhold seg til underkontraktører, og her 

ble omfattende brudd på arbeidslovene dokumentert blant selskapets kinesiske 

samarbeidspartnere. Slik har den internasjonale opinionen ved hjelp av media bidratt til å sette 

problemene på den politiske dagsordenen, og det virker derfor rimelig å se endringene i 

arbeidslovgivningen, som for eksempel fagforeningsloven av 1992 og arbeidsloven av 1994 i 

lys av dette internasjonale presset, uten at det av den grunn så langt har truet landets politiske 

stabilitet. Implikasjonene av WTO-medlemskapet regnes i denne sammenhengen som viktige, 

men foreløpig for lite synlige til å kunne inkluderes i denne oppgavens problemstilling. I 

denne drøftingen ville det også vært interessant å se på graden av personlig innflytelse som 

FDI-aktører utøver via mer uformelle kanaler ovenfor høyt plasserte myndighetspersoner. Å 

dokumentere dette byr dessverre på kapasitetsproblemer som ikke lar seg løse i denne 

oppgaven. I stedet vil jeg slippe emnet her, og forsøke å samle trådene i en oppsummering av 

spørsmål to:  

 

Siden langtidseffektene av mange av reformtiltakene her ennå ikke har fått tid til å 

manifestere seg i form av politisk handling hos sesongarbeiderne, og tanken om sosialt ansvar 

fortsatt er i ferd med å modnes hos mange MNS, vil jeg derfor argumentere for at de viktigste 

arbeidslivsendringene, som har direkte relevans for landets politisk stabilitet, ennå ikke har 

vært mulig å observere. På bakgrunn av utviklingen her de siste årene virker det naturlig å 

forvente store endringer. Mye ser ut til å være avhengig av myndighetenes evne til å takle 

arbeidsløsheten, samt sikre en positiv utvikling med tanke på arbeidsmiljø og lønnsutvikling. 

Dette vil være nødvendig for å dempe konfliktnivået i arbeidslivet, og for å imøtekomme 

kravene fra en marginalisert gruppe som ser ut til å utvikle en stadig sterkere vilje og evne til 

konfrontasjon. 

 

Gitt den økonomiske avhengigheten av FDI, og et stadig sterkere ønske blant MNS innenfor 

denne sektoren om å være med å utforme denne politikken i tråd med internasjonale normer, 

                                                 
226 Mcbean (2003) 
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virker det naivt å ikke inkludere internasjonal kapital som en stadig sterkere maktfaktor i 

kinesisk politikk. Foreløpig har kanskje den tydeligste indikatoren på dette vært den 

omfattende juridiske tilpasningen som har fulgt i kjølevannet av landets WTO-medlemskap.  

I neste og avsluttende kapittel vil jeg forsøke å samle konklusjonene fra de foregående 

kapitelene, for deretter å gi et overgripende svar på denne oppgavens primære problemstilling. 

Deretter vil jeg forsøke å sette drøftingen i perspektiv til den internasjonale debatten mellom 

de ulike utviklingsteoriene presentert i kapittel 1.  
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Kapittel 5 – Oppsummering i et utviklingsteoretisk perspektiv 

 

 

Hvordan har direkte utenlandsinvesteringer som Kina har mottatt i perioden 1978 – 2000 

påvirket landets politiske stabilitet? 

 

Dette var det overgripende spørsmålet som ble reist i kapittel 1. Det er også denne 

problemstillingen som har ligget til grunn for de sekundære problemstillingene i påfølgende 

kapitler. Etter å ha gjennomgått endringer innenfor regional utvikling, sosial mobilitet og 

arbeidsliv, vil jeg her vende tilbake til dette utgangspunktet for å gi en sammenfattende 

oppsummering. 

 

For Kinas økonomiske utvikling har FDI spilt en avgjørende rolle. Investeringene har løftet 

store deler av Kystregionen opp fra underutvikling. Dette har blitt gjort gjennom å skape 

arbeidsplasser, heve det teknologiske nivået i industrisektoren og gjennom å legge betydelig 

press på den statlige sektoren i økonomien. Utvikling av de økonomiske spesialsonene har 

vist at Gunnar Myrdals tese om ”spill-over”-effekter ved kapitalinvesteringer har relevans 

innenfor Kystregionen med hensyn til effektviseringspress, management-teknikker og 

overføring av teknologi. Slik sett kan utviklingen ut i fra et nyliberalistisk perspektiv oppfattes 

som en suksesshistorie med paralleller til utviklingen i andre nyindustrialiserte land som 

Taiwan, Singapore, Malaysia og Thailand i den sørøst-asiatiske regionen. Den økende 

andelen FDI lokalisert i kapitalintensiv produksjonsvirksomhet kan i dette tilfellet brukes til å 

underbygge påstanden om at kapitalinvesteringer kan bidra til kunnskapsoverføring og 

integrere underutviklede områder i globaløkonomien. Kina har her fulgt en politikk som har 

vektlagt eksportorientering. Samtidig har vital nasjonal industri blitt sikret gjennom politiske 

grep. Sonepolitikken har vært myndighetenes viktigste virkemiddel i så måte. Denne 

sonepolitikken har gjennom ”sonefeberen” skapt en utvikling hvor nye sosiale grupper har 

vokst frem. Her siktes hovedsaklig til ulike private entreprenører og gründere, mellomledere 

og ledere i FDI-bedrifter samt akademikere med internasjonal bakgrunn. Felles for disse nye 

elitene er at de alle har blitt gitt muligheten for personlig vinning i det økonomiske systemet 

som vokste frem under reformene. Slik sett ble disse gruppene aktive pådrivere for ytterligere 

økonomisk liberalisering, samtidig som de fikk sine interesser knyttet opp til det politiske 

apparatet både på lokalt og sentralt nivå. Denne formen for politisk og sosial kooptering 

baserte seg i stor grad på bruken av personlige nettverk, guanxi. Tradisjonen med bruk av 
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uformelle nettverk basert på forestillinger om lojalitet og ære har dype røtter i det kinesiske 

samfunnet. Bruken av guanxi var heller ikke totalt fraværende under Mao-perioden. Likevel, 

sosiale og politiske endringer som fulgte av en stadig mer omfattende reformpolitikk utover 

1980-tallet, ser ut til å ha forsterket disse mekanismene. Selv om dette har betydd at 

sentralmyndighetene ble nødt til å delegere makt utenfor den tradisjonelle partistrukturen, har 

denne formen for politisk og sosial samhandling bidratt til at landets politiske stabilitet i dette 

henseende har blitt styrket. Særlig avgjørende for denne utviklingen var etter min mening 

graden av ”spill- over” fra Kystregionen til Vest- og Sentralregionen. På tross av at 

forskjellene mellom førstnevnte og de to sistnevnte regionene har økt relativt sett, har 

økonomiske aktører i Kystregionen knyttet sine interesser opp mot områder utenfor sonene 

både på grunn av politiske og økonomiske motiver. Slik har også landets underutviklede 

områder tatt del i den økonomiske veksten, om enn i mindre grad. Dette ser ut til å ha hatt en 

viss samlende effekt med tanke på landets regionale utvikling. 

 

 Utviklingen i Kina har slik blitt nok et argument mot den tradisjonelle avhengighetsskolen. I 

følge denne teorien er utviklingslands strukturelle avhengighet ovenfor de industrialiserte 

landene av en slik karakter at forsøk på å overkomme de økonomiske barrierene for vekst ikke 

vil lykkes før man foretar et brudd med det internasjonale handelssystemet som systematisk 

reproduserer økonomiske forskjeller.227 Avhengighetskolen har i de siste decenniumene blitt 

stadig mer kritisert nettopp på bakgrunn av veksten i de øvrige sørøst-asiatiske landene, og nå 

mer nylig i India og Kina. Samtidig har tilhengere av dette utviklingsperspektivet hatt 

problemer med å vise til praktiske politiske alternativer. De fleste landene som praktiserte 

importsubstitusjon og nasjonalisering av privateiendom mislyktes på lang sikt med sin 

utviklingsstrategi, som i stor grad var basert på forutsetninger lagt til grunn av dette 

utviklingsparadigmet. Etter dette mistet de klassiske utgavene av teorien derfor mye av sin 

relevans.228 Deler av teorien har likevel blitt videreutviklet utover 1990-tallet, og i denne 

sammenhengen er det særlig rollen til multinasjonale selskaper som er av interesse.229

 

                                                 
227 http://en.wikipedia.org/wiki/Dependency_theory 
228 Østerud (1991), s. 59-66. 
229 Utviklingen av denne teorien må sees på som et motsvar til den kraftige dominansen av de Washington- 
baserte institusjonene som IMF og Verdensbanken hadde innenfor utviklingsteorien tidlig på 1990- tallet. Dette 
refereres ofte til som ”the Washington consensus”. Se deler av denne debatten referert på URL: 
http://info.worldbank.org/etools/bspan/PresentationView.asp?PID=1003&EID=328 , tilgjengelig på 
verdensbankens nettsider pr. 10/4- 2006.  
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Tempoet i reformprosessen har vært preget av perioder med store endringer, ofte etterfulgt av 

en mer konservativ linje. I hvor stor grad dette har skyldtes maktkamp og politisk tautrekking 

blant kommunistpartiets toppsjikte eller ren forsiktighet, er ikke lett å avgjøre. Reformene har 

utvilsomt møtt motstand blant ledende figurer i partiet. Særlig tydelig ble dette etter 

studentdemonstrasjonene i 1989. Myndighetene nølte ikke med å ta i bruk svært harde midler 

da denne situasjonen utviklet seg til en direkte trussel mot regimet. 

En viss konsensus så her ut til å ha eksistert i kommunistpartiet. Selv om uenighet fantes med 

tanke på graden av liberalisering, så kravet om systemskifte ikke ut til å slå sprekker i 

prinsippet om partiets suverenitet i det politiske systemet. Utenlandske investorer og MNS har 

også hele tiden forhold seg til dette, og i liten grad utfordret de politiske myndighetene i disse 

sensitive spørsmålene. Men som avhengighetsskolen forfekter har de direkte 

utenlandsinvesteringene også hatt en negativ effekt for landet. Utviklingen av industrisektoren 

har i stor grad basert seg på bruken av midlertidig arbeidskraft som ikke har blitt tilstrekkelig 

vernet mot sosial utbytting. De politiske konsekvensene av dette har vært alvorlige. Som vi 

har sett har konfliktnivået blant denne gruppen arbeidere ovenfor ledelsen ved landets 

fabrikker økt kraftig på 1990-tallet. Mest intense har slike konflikter vært ved landets FDI-

bedrifter.  

 

Samtidig har reformeringen av de statseide bedriftene forårsaket en arbeidsløshet som har 

gjort sysselsettingen, skapt gjennom direkte utenlandsinvesteringer, av sentral betydning for 

myndighetene. Slik sett kan utviklingen taes til inntekt for en av avhengighetsskolens sentrale 

påstander om et ikke-likeverdig avhengighetsforhold mellom investorer og vertsland. 

Forskjellen ved den klassiske tilnærmingen til strukturell avhengighet og de mer moderne 

tolkningene ligger blant annet i rollen MNS spiller som aktører uavhengig av nasjonalstatenes 

begrensinger. Denne uavhengigheten av nasjonalstaten ser enkelt sagt ut til å medføre at disse 

selskapene flytter kapital dit hvor deres investeringer gir størst utbytte, i tråd med teorien om 

konstitusjonell konkurranse. Denne prosessen foregår i dag, ifølge tilhengerne av dette 

perspektivet, mer intensivt og i et raskere tempo enn tidligere fordi maktbalansen mellom stat 

og kapital har blitt forskjøvet i retning av sistnevnte. Dermed blir det mer problematisk for 

staten å utnytte de positive effektene av utenlandsinvesteringene i tråd med langsiktige planer 

for utvikling. Slik kan det argumenteres for at disse bedriftene driver en systematisk utbytting 

av sine vertsland. Først og fremst fordi nasjonalstaten på grunn av et kraftig tiltagende press 

for liberalisering gjennom internasjonale organisasjoner og avtaler, ikke lengre er i stand til å 

tilby adekvat vern av utsatte sosiale grupper. På den annen side bør dette også sees i lys av 
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”spill- over ”-effekter som i Kinas tilfelle utvilsomt viser at FDI har bidratt til utvikling ikke 

bare målt i økonomiske termer, men også ved å inkludere et bredere sosialt segment i det 

politiske apparatet. Slik kan man hevde at landets forutsetninger for å utvikle seg mot et 

moderne demokrati har blitt styrket, i tråd med teorien om sivilsamfunnet. 

Koopteringspolitikkens relative suksess trekker likevel i motsatt retning. I denne oppgaven 

har jeg forsøkt å belyse dette spenningsforholdet fra flere sider. Grovt sett ser 

reformprosessens karakter hele tiden ut til å ha vært av slik natur at økonomisk deltagelse i 

samfunnet har forutsatt en passiv eller aktiv støtte av det politiske regimet. Dette er ikke 

overraskende sett i lys av den politiske kulturen som eksisterer i Kina som alltid har vektlagt 

en sterk sentralmakt. Likevel bryter fremveksten av store grupper av midlertidige 

arbeidstagere med dette mønsteret, og kan derfor på lang sikt true både landets økonomiske 

vekst og svekke den politiske stabiliteten. En slik svekkelse kan vise seg å få katastrofale 

konsekvenser for et land av Kinas størrelse. Derfor kan også utfordringen som ligger i å sikre 

velferd for ”den flytende befolkningen” vanskelig overdrives i fremtiden. Videre vil også 

fortsatt suksess med den politiske koopteringen av nye sosiale grupper være av sentral 

betydning for landets utvikling i fremtiden. Etter som velstanden vokser vil utfordringen med 

å kunne tilby nye eliter en sosial og politisk status som står i forhold til deres økonomiske 

stilling antagelig bli større. Selv om myndighetene stort sett ser ut til å ha lykkes med dette så 

langt, er det ikke lett å ekstrapolere noen langsiktige konsekvenser av dette mønsteret. Jeg 

mener en hver større politisk endring i fremtiden vil komme gradvis fordi dette ser ut til å 

være mønsteret som har blitt fulgt siden Dengs maktovertagelse. I tilegg tror jeg 

myndighetenes evne til å tolke strømningene blant den gjennomsnittlige kineser er god nok til 

å hindre noen større avvik fra dette mønsteret.  

 

En alternativ tilnærming? 

 

Avslutningsvis er det i valget av teori og metodisk tilnærming verdt å peke på et par svakheter 

ved denne fremstillingen. Ikke alle typer politisk opposisjon lar seg fange med perspektivet 

lagt til grunn i denne oppgavens fremstilling. Identifiserbare sosiale grupper, målbare 

handlinger, reaksjoner eller verdifelleskap vil ikke alltid være de eneste faktorene som kan 

indikere politisk stabilitet. Noen ganger kan fraværet av handling, utbredt apati og 

likegyldighet ligge som en latent politisk kraft som i høyeste grad kan påvirke et lands 

politiske stabilitet. Vi så eksempler på dette under Sovjet-regimet, der mangel på personlig 

initiativ og innsatsvilje på lang sikt var med å undergrave hele det økonomiske systemet og 
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korrumpere det politiske apparatet i så stor grad at det endret sin institusjonelle karakter.230 

Ofte bunner slike taktikker i en forestilling om at det politiske apparatet er utilgjengelig, og at 

passiv motstand derfor er den eneste løsning. Adam J. Berinsky peker på det samme 

fenomenet i dagens USA: 

 

Some interests might be muted, not because citizens lack concerns relevant to a particular 

controversy, but instead because they have difficulty making themselves heard on the political 

stage.231

 

Fenomenet kan beskrives som en type ”stille motstand” som for eksempel kan gi seg utslag på 

fabrikknivå ved at arbeiderne med vilje reduserer produktivitet ved å holde et lavt tempo ved 

utførelsen av sitt arbeid (såkalt go-slow taktikk), neglisjerer vedlikehold eller bruker 

arbeidstiden til private gjøremål. På samme måte kan sosiale og politiske institusjoner over tid 

erodere eller endre karakter ved at store deler av befolkningen trekker tilbake den form for 

stilletiende konsensus som gjerne knytter seg til legitimitetsaspektet ved maktutøvelse.232 

Gjennom å gjøre dette kan vi tenke oss at det normative rammeverket som sosiale 

institusjoner baserer seg på undermineres, og at institusjonene av den grunn blir vanskeligere 

å kontrollere politisk, fordi nye og mer resursskrevende mekanismer må etableres for å 

motvirke denne utviklingen. Med dette perspektivet kan passiv motstand også oppfattes som 

en type aktivisme. Men denne formen for ”aktivisme” er vanskelig å påvise da den ofte 

foregår i det skjulte, samtidig som den kan variere fra bevisst sabotasje til underbevisste 

reaksjoner. Historiske erfaringer har vitnet om hvilke uforutsigbarhet som har preget regimers 

fall tidligere. Man bør derfor ta høyde for ukjente faktorer knyttet til denne type holdninger og 

reaksjonsmønstre som brått kan manifestere seg i politisk endring. At fenomenet med ”stille 

motstand” eksisterer på kinesiske arbeidsplasser er utenfor all tvil.233 At det videre finnes en 

form for politisk apati blant brede lag i den kinesiske befolkningen som under de rette 

forholdene kan utfordre legitimiteten til sosiale og politiske institusjoner virker heller ikke 

utenkelig. Videre forskning på dette feltet bør derfor kunne komme opp med svært 

interessante resultater. For om dagens økonomiske vekst forsetter, vil fremtiden til hele den 

globale økonomien i stor grad hvile på kinesiske skuldre.   

 
                                                 
230 Linn (2004) 
231 Berinsky (2005) 
232 Se diskusjonen rundt begrepene legitimitet og stabilitet i kapittel 1 under “Tilnærming: teori og metode” 
233 Human Rights for Workers Bulletin (1996) 
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Liste over forkortelser 

 

ACFTU-   All China Federations of Trade Unions 

BNP -       Bruttonasjonalprodukt 

FDI  –       Direkte utenlandsinvesteringer (foreign direct investments) 

HRM –     Human resource management   

ILO –        International labour organization 

NIP –        Nordic Industrial Park 

MNS –     Multinasjonale selskaper 

SOE –      Statseide bedrifter (state owned enterprises) 

LRIC –     Labour rights in China  

SEZ –       Special Economic Zones 

 

Oversettelsene er bare i liten grad oversatt til norsk fordi det har vært problematisk å finne 

forkortelser som har vært godt nok innarbeidet, eller som enkelt har latt seg oversette fra 

engelsk. 
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