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OPPSUMMERING
For å for stå Kinas interesser i Arktis tar dette fagnotatet for seg landets uttalte
planer om utbyggingen av en «polar silkevei», samt dets ener gipolitiske interesser i
regionen. Deretter analyseres hvordan Kinas interesser og invester ingsinitiativ blir
møtt i de for skjellige arktiske landene, med ulike reaksjoner. Hovedfokus er på
Nor ge (Svalbard og Nord- Nor ge), Danmark (Grønland), Island og Russland. Kinas
viktigste motiver for sitt engasjement i Arktis er økonomiske, og vokser i takt med
Kinas stor maktsinteresser. Med den smeltende havisen åpenbarer
Nordøstpassasjen seg som et kostnadseffektivt og tr yggere alter nativ for shipping
til Europa av kinesiske varer, sammenlignet med mer geopolitisk utsatte reiseveier.
Kina har for søkt ? med ulik gr ad av suksess ? å investere i selskaper og eiendom i
en rekke arktiske land. Invester ingstilbudene har ofte vær t kime til konflikt mellom
lokalbefolkningen i arktiske strøk som mener de er neglisjer t av
sentr almyndighetene, og sentr almyndighetene selv som stiller seg mer skeptiske til
Kinas initiativer.
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HOVEDPUNKTER
-

Kina ønsker å utbygge en shipping- r ute langs Nordøstpassasjen, også
kjent som en «polar silkevei».

-

Kina er interesser t i natur ressur sene i Arktis, som blir mer tilgjengelige
med den smeltende isen.

-

Kina ønsker å investere i en rekke arktiske land, med ulik gr ad av suksess.

-

Nor ge og Danmark stiller seg svær t skeptiske til kinesiske invester inger,
noe som har skapt misnøye mellom lokale og nasjonale myndigheter.

-

Island stiller seg delvis mer samarbeidsvillig, men effekten av samarbeidet
er omdiskuter t.

-

Russland er Kinas viktigste samarbeidspar tner i Arktis, men stiller seg
kr itisk til Kinas utbygging av egne isbr ytere.

Introduksjon
I 2018 publiser te Kina sin ar ktiske str ategi hvor de
definer te seg selv som en «nær- arktisk stat». De
siste 20 årene har Kina økt sitt engasjement i
regionen med stør re økonomiske invester inger i
flere arktiske land; med aktiv deltakelse i en rekke
arktiske institusjoner, der iblant Arktisk r åd; med et
titalls offisielle delegasjoner til regionen; og med
arbeidet for å utvide sin isbr yter flåte. Men hva vil
egentlig Kina i Arktis?

Russland. Disse landene er valgt på bakgr unn av
landenes geogr afiske plasser ing til
Nordøstpassasjen, og fordi de har reager t ulikt på
Kinas ulike initiativer. Mens Nor ge og Danmark har
stilt seg svær t skeptiske til Kina, har Island (delvis)
og Russland vær t mer åpne for samarbeid.
Kinas viktigste motiver for sitt engasjement i Arktis
er økonomiske, og vokser i takt med Kinas
stor maktsinteresser. Med den smeltende havisen
åpenbarer Nordøstpassasjen seg som et
kostnadseffektivt og tr yggere alter nativ for
shipping til Europa av kinesiske varer,
sammenlignet med mer geopolitisk utsatte
reiseveier via Malakkastredet eller Suezkanalen.
Kina er også interesser t i å dekke sitt voksende
ener gibehov ved å investere i arktiske olje- og
gassfelt som gr advis blir mer tilgjengelige etter
hver t som isen tiner.

For å forklare Kinas interesser i Arktis vil dette
fagnotatet før st forklare bakgr unnen for Kinas
interesser ved å se på landets uttalte planer om
utbyggingen av en «polar silkevei», samt dets
ener gipolitiske interesser i Arktis. Deretter
analyseres hvordan Kinas interesser og
invester ingsinitiativ blir møtt i de for skjellige
arktiske landene, med ulike reaksjoner.
Hovedfokuset er på Nor ge (Svalbard og
Nord- Nor ge), Danmark (Grønland), Island og
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For på sikt å kunne sikre den nye shipping- r uten
langs Nordøstpassasjen, også kjent som Kinas
«polare silkevei», samt hegne om sine
ener giinteresser, har Kina for søkt ? med ulik gr ad
av suksess ? å investere i selskaper og eiendom i en
rekke arktiske land. Invester ingstilbudene har ofte
vær t kime til konflikt mellom lokalbefolkningen i
arktiske strøk som mener de er neglisjer t av
sentr almyndighetene, og sentr almyndighetene selv
som stiller seg mer skeptiske til Kinas initiativer.

som kan tyde på at de er ett skr itt nær mere arktisk
skipstr afikk året r undt (Staalesen 2021).
Kina har også store interesser i nordomr ådenes
natur ressur ser, ifølge landets arktiske str ategi
(State Council 2018). Ener gikilder som olje og gass,
som hittil har ligget utilgjengelig under is og
per mafrost, begynner nå å åpenbare seg. US
Geological Ser vice beregner at Arktis rommer
omtrent 30 prosent av verdens uoppdagede
natur gass, og 13 prosent av verdens uoppdagede
olje (Moore 2008). Kina trenger nye ener gikilder for
å dekke sitt nasjonale ener gibehov, og har funnet
en naturlig samarbeidspar tner i Russland som etter
de vestlige sanksjonene trenger kinesiske
invester inger for å utnytte natur ressur sene. For
eksempel har Kina invester t milliarder i r ussiske
ener giprosjekter på den r ussiske Jamalhalvøya, og i
2019 oppdaget de 1,9 billioner kubikkmeter gass i
r ussisk sjøter r itor ium (Staalesen 2019).

1. Shipping, naturressurser og
stormaktstatus
I Kinas arktiske str ategi står utbyggingen av en
«polar silkevei» sentr alt i Kinas planer for Arktis
(State Council 2018). Kina ønsker å utnytte
mulighetene den smeltende havisen medbr inger,
da den kan bety kor tere handelsr uter for
skipstr afikk mellom Kina og Europa. Reisetiden
mellom kinesiske og europeiske handelsbyer kan
nesten halveres fr a 48 til 20 dager sammenlignet
med dagens r ute via Suezkanalen (BBC 2018).
Skipstr afikken gjennom Kinas «polare silkevei» vil
ikke bare redusere kostnaden per sjøreise med
hundretusener av dollar, men også spare skipene
for pir atvirksomhet ved Somalia og vestlig
dominer te mar itime «choke points», som
Malakkastredet eller Suezkanalen (Auer swald 2019).

Kinas interesse for Arktis er tett koblet til landets
rolle som voksende stor makt. Økt kontroll og
for utsigbarhet tilknyttet viktige shipping- r uter,
samt Kinas voksende behov for natur ressur ser,
betyr at Kina ser til Arktis. President Xi Jinping
fremhever i taler at Kina skal bli en «polar
stor makt», og kinesiske militære dokumenter
beskr iver Arktis som et nytt str ategisk
grenseomr åde for fremtidig militær konkur r anse,
modent for konkur r anse og ressur sutvinning.

Kina benytter seg av både økonomiske og
institusjonelle virkemidler for å utvikle sin «polare
silkevei». Kina deltok aktivt i forhandlingene som
ledet frem til Polar koden, lovgivningen som
regulerer skipsfar t i Arktis og Antarktis (Edstrøm
2020:527). Videre jobber Kina iherdig med å
fremstille seg selv som en proaktiv deltaker i
Arktisk r åd, det fremste samarbeidsor ganet for
regionen (Auer swald 2019). Silkeveisfondet,1 som
står bak det kinesiske infr astr uktur prosjektet
«belte- og vei- initiativet» (BRI),2 har invester t tungt
i Arktis for å fremme shipping store deler av året,
slik som gjennom invester inger i isbr ytende
tr anspor tskip (Moe & Stokke 2019). Selv om
kinesiske selskaper per i dag ikke har benyttet seg
av Nordøstpassasjen i særlig stor gr ad, til tross for
kinesiske myndigheter s oppfordr inger, er trenden
positiv. Tidligere i år gjennomfør te Kina en
vellykket ferd gjennom Arktis på vinter stid, noe
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Samtidig bidr ar ikke stor maktsambisjonene til å
styrke Kinas troverdighet når det kommer til
Arktis, da de kr itiseres for å snakke med «to
stemmer » (Doshi, Dale- Huang, Zhang 2021). Der
Kina på den ene siden nøye vektlegger faktorer
som «samarbeid» når landet henvender seg til det
inter nasjonale publikum, fremheves
«konkur r anse» og «Kinas arktiske ambisjoner »
over for det nasjonale publikummet. Mistroen til
Kinas egentlige intensjoner har resulter t i at en
rekke nasjonale myndigheter har måttet avslå
kinesiske invester ingstilbud.
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2.0 Kinas investeringer i Arktis

Rafaelsen (Ap), stiller seg positive til kinesiske
invester inger. Blant annet inngikk Rafaelsen i 2018
en samarbeidsavtale mellom Sør- Var anger og
kinesiske Harbin, med mål om at Kirkenes og
Harbin skulle bli søsterbyer (High Nor th News
2018).

Kinesiske invester inger i arktiske land kan tolkes
som for søk på å kjøpe seg sikkerhetsgar antier langs
den kommende «polare silkeveien» (Auer swald
2019). Av den gr unn er det verdt å se nær mere på
Kinas invester inger, eller for søk på, i geogr afisk
nærliggende land og omr åder, slik som Nor ge
(Svalbard og Nord- Nor ge), Danmark (Grønland),
Island og Russland.

Den nor ske etter retningst jenesten (E- t jenesten)
stiller seg ikke like positiv til kinesiske
invester inger. E- t jenestens årlige tr usselvurder ing
fr a febr uar 2021 (Fokus 2021- r appor ten), definerer
Kina som en voksende tr ussel mot Nor ges. Blant
annet fremheves økt kinesisk tilstedeværelse i
nordomr ådene som et spenningspunkt.
Fokus- r appor ten beskr iver at «kommer sielle og
str ategiske interesser overlapper » i store
infr astr uktur prosjekter (Etter retningst jenesten
2021:77). Kor t tid etter at r appor ten ble publiser t,
avfeide Kinas ambassadør til Nor ge anklagene, og
fremhevet at Kina kun ønsker regional fred og
utvikling (Staalesen 2020). Ulike oppfatninger av
Kinas invester inger mellom nasjonale og regionale
myndigheter kan bidr a til økte innenr ikspolitiske
splittelser i Nor ge (Langemyr 2020).

2.1 Kinas interesse for Svalbard og
Nord-Norge
Kinesiske for søk på å inngå samarbeid og
invester ingsavtaler med Nor ge har blitt møtt med
ulik respons. I desember 2020 viste kinesiske og
r ussiske selskaper interesse for å sikre seg
kullrettighetene på nor sk eiendom på Svalbard
(Aar sæther & Andreassen 2020). I 2016, da to
uspesifiser te utenlandske selskaper med
«str ategiske interesser » ønsket å kjøpe opp
eiendommen, steppet nor ske myndigheter inn og
kjøpte den opp (Mogård 2016). Status for
forhandlingene om kullrettighetene er foreløpig
uviss.

2.2 Kinas interesse for Grønland

Kina har tilstedeværelse på Svalbard gjennom sin
for skningsstasjon i Ny- Ålesund. Da Nor ge i 2019
ønsket å str amme inn reglene for for skning på
Svalbard, møtte de sterk kr itikk fr a Kina. Nor ge
ønsket at for skning i Ny- Ålesund skulle publiseres
på engelsk og utelukkende omhandle
klimafor skning, og ikke felt som nor sk
suverenitetshevdelse på øygr uppen. I sin kr itikk
forbeholdt Kina seg retten til å for ske på hva de
måtte ønske (Tømmerbakke 2019). På tross av
uenighetene med Kina beskr iver den nor ske
regjer ingen i sin Nordomr ådemelding fr a 2020 at
Nor ge ønsker å «for tsette dialogen med Kina om
Arktis og støtte opp om faglig samarbeid med Kina
på omr åder av felles interesse».

Kina har også vist interesse for Grønland, til danske
myndigheter s hodebr y. Kina er i økende gr ad
interesser t i Grønlands sjeldne jordar ter, metaller
og ur an (Lanteigne 2021), som ifølge en
2017- r appor t av Center for Naval Analysis (CNA),
utgjorde anslagsvis 12 prosent av Grønlands BNP
mellom 2012 og 2017 (Rosen & Thur inger 2017:54).
Dansk etter retning påpeker at det er r isiko
tilknyttet Kinas invester inger på Grønland (Danish
Defence Intelligence Ser vice 2020:21). Dette
kommer av hva de anser som en tett kobling
mellom kinesiske selskaper og Kinas politiske
system. Som eksempel pekes det mot at stør re
kinesiske invester inger i Grønlands relativt lille
økonomi kan gi Kina evnen til å yte politisk press
og innblanding. Danske politikere har fr yktet at
kinesiske invester inger og kinesiske
gjestearbeidere skal over velde den lokale
økonomien og endre lokalkulturen, samt skape
splid mellom Danmark og Grønland (Auer swald
2019).

I juni 2019 uttalte Kina at de som del av sin «polare
silkevei» ønsket å utbygge en ny havn i Kirkenes.
Den kinesiske shipping- giganten COSCO har
fremhevet Kirkenes som en mulig pr ior iter ing for
selskapets satsning på nye handelsr uter i
Nordøstpassasjen. Lokalpolitikere i Kirkenes, som
tidligere ordfører i Sør- Var anger Rune
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med at danske sentr almyndigheter gjentatte ganger
har nedlagt veto mot kinesiske invester inger
(Auer swald 2019). For eksempel avslo danske
myndigheter kinesiske for søk på å kjøpe opp både
en nedlagt amer ikansk mar inebase på øya, samt
tilbud om kinesiske invester inger i to flyplasser
utenfor Nuuk, Grønlands hovedstad, gr unnet
amer ikanske militærbaser på øya. Det var dog ikke
før USAs daværende utenr iksminister Mike
Pompeo oppfordret Danmark til å avslå det
kinesiske flyplass- tilbudet at danske myndigheter
avslo, og Danmark selv lovet å finansiere en
oppussing av flyplassene (Auer swald 2019). Lederen
for opposisjonen i det grønlandske parlamentet,
Sar a Olsvig, kr itiser te Danmark for såkalte
dobbeltstandarder, da Danmark selv ønsker
kinesiske invester inger velkomne (Breum 2018).
Videre blir Kinas beskjed om at urbefolkningen bør
ha like mye å si i styr ingen av Arktis tatt godt imot
på Grønland, hvor tidligere folkeavstemninger har
resulter t i økt selvstyre (Cowell 2008).

invester ing på Island, ble prosjektet skr inlagt etter
stør re debatt og kr itikk blant Islands befolkning
(Nielsson & Hauksdottir 2020). Et
oljeletingsprosjekt på det islandske Dreki- feltet,
hvor det kinesisk statlige oljeselskapet CNOOC eide
60 prosent, ble skr inlagt etter CNOOC og nor ske
Petoro tr akk seg fr a prosjektet gr unnet høye
kostnader og stor r isiko (Iceland Magazine 2018). I
2010 ble planer om kinesiske invester inger i Islands
fiskeindustr i møtt med stor motstand i
befolkningen, gitt fiskeindustr iens histor isk viktige
og sensitive rolle for Island (Einar sson,
Hannibalsson & Bailes 2014).
Samtidig er det uenighet om effekten av Kinas
invester inger på Island. På den ene siden anses
invester ingene som små, og av utelukkende
økonomisk betydning med minimal
sikkerhetspolitisk relevans (Nielsson & Hauksdottir
2020; Einar sson, Hannibalsson & Bailes 2014). På
den andre siden hevder enkelte analyser at
kinesiske invester inger er stør re og kan være
sikkerhetspolitisk r isikable for Island.
CNA- r appor ten fr a 2017 anslo at kinesiske
invester inger mellom 2012 og 2017 utgjorde hele 5,7
prosent av Islands BNP (Rosen & Thur inger
2017:54). Til gjengjeld blir Island økonomisk
avhengig av Kina, noe som øker landets sårbarhet
for politisk press. Andre fr ykter at Kina vil kunne
benytte seg av for skningsstasjonen på Island til å
over våke vestlige satellitter og NATOs luftrom
(Auer swald 2019).

2.3 Island ? en mer villig
samarbeidspartner
Island har vær t en mer villig samarbeidspar tner for
Kina enn Nor ge og Danmark. I 2018 ble Island
inviter t til å delta i Kinas «Silkeveiprosjekt», og
Kina opprettet en for skningsstasjon nord på Island
for for skning på Arktis (De Gr uyter 2020). I 2013 var
Island det før ste vesteuropeiske landet som inngikk
en fr ihandelsavtale med Kina. Fr ihandelsavtalen
ble kr itiser t av EU- parlamentet for hovedsakelig å
styrke Kinas str ategiske tilstedeværelse i Arktis,
med liten økonomisk gevinst for Island (The
European Parliament 2013). I 2005 var Island det
før ste vesteuropeiske landet som anerkjente Kina
som en ferdigutviklet markedsøkonomi
(Hauksdottir 2019). Under finanskr isene, som
r ammet Island ekstr a hardt, mottok ikke Island den
hjelpen de håpet på fr a tr adisjonelle allier te som
USA og EU. Der imot var det Kina som kom til
landets unnsetning, og opprettet en kredittlinje
mellom de to landenes sentr albanker om å hjelpe
den islandske økonomien (De Gr uyter 2020).

2.4 En alliert i Russland
Russland er Kinas viktigste samarbeidspar tner i
Arktis. Utviklingen av en polar silkevei var
oppr innelig en r ussisk idé, og i 2017 ble Kinas
president Xi Jinping og Russlands statsminister
Dmitr y Medvedev enige om å samarbeide om
utviklingen av Nordøstpassasjen. I 2015 ble Kina og
Russland enige om å styrke samarbeidet innenfor
satellittnavigasjon, relevant for shipping i Arktis
(Tillman, Jian & Nielsson 2017). Russland har planer
om å utbygge stør re infr astr uktur langs
Nordøstpassasjen, noe Kina i sin arktiske str ategi
ønsker å investere i. Samtidig stiller Russland seg
skeptisk til utbyggingen av Kinas isbr yter flåte, da
det er Russland som har monopol på utleie av
isbr ytere til skip som ønsker å passere i

Samtidig er det en rekke samarbeidsavtaler mellom
Kina og Island det ikke har blitt noe av. Da det
kinesiske selskapet Zhongkun Group ønsket å
gjennomføre det som kunne blitt Kinas stør ste
UTSYN ? Forum for utenriks og sikkerhet
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Nordøstpassasjen.

gjennomfør t treningsoppdr ag i regionen; ny
militær teknologi (slik som Russlands hyper soniske
missiler) har blitt testet i Arktis; og i 2017
under streket Russland sine arktiske ambisjoner i
en oppdater t ver sjon av sin mar itime str ategi
(Melino & Conley 2020). Der med lønner det seg
ikke bare med økt økonomisk samarbeid mellom
Kina og Russland, men også økt samarbeid
innenfor det militære domenet, slik som kinesisk
deltakelse i r ussiske militærøvelser de siste årene.3

Samarbeidet mellom Russland og Kina økte i
omfang etter Russlands Kr im- annekter ing i 2014,
og Vestens følgende sanksjoner mot Russland.
Samtidig medfører sanksjonene hodebr y for
par tene, da bankover før inger og mye av
teknologien og redskapene som kreves til olje- og
gassproduksjon i Arktis, gjennomføres og selges av
land som sanksjonerer r ussiske selskaper (Røseth
2017:26). Én måte for Kina å omgå sanksjonene på,
har vær t gjennom invester inger av såkalte
«politiske banker » i utvalgte r ussiske prosjekter.
For eksempel, i 2016 ga det kinesiske
Silkeveisfondet lån på omtrent 12 milliarder dollar
til det r ussiske ener giselskapet Yamal LNG, som
tidligere hadde slitt med finansier ing gr unnet
vestlige sanksjoner (Reuter s Staff 2016). Et annet
eksempel er fr a 2019, da to kinesiske nasjonale
oljeselskaper kjøpte opp 20 prosent av Russlands
arktiske LNG 2- prosjekt.

2.5 Andre arktiske land
Kina har også vist interesse for andre arktiske land.
Nylig ble det kjent at Kina ønsket å kjøpe opp en
flyplass i finske Lappland for å bedr ive
klimafor skning på Nordpolen. For slaget ble avslått
av det finske for svaret, på bakgr unn av flyplassens
tette beliggenhet til en militær skytebane (Nilsen
2021). Et kinesisk tilbud om å utbygge en havn for
Sver ige bremset opp i 2019 etter de to landenes
for ver rede diplomatiske forhold, og EU, hvor
Danmark, Sver ige og Finland er medlemmer, har
de siste årene rettet søkelyset mot Arktis og
erklær te i 2019 Kina som en «str ategisk r ival» (Lino
2020).

Det styrkede samarbeidet innebærer en økt vilje fr a
Russlands side til å gjøre seg mer avhengig av Kina
som ener giimpor tør. På sin side har Kina uttalt at
deres invester inger i r ussiske ener giprosjekter,
som Yamal LNG, bidr ar til Kinas ener gisikkerhet
(Xinhua 2018). Samtidig står EU for tsatt som
Russlands viktigste impor tør av natur gass, og Kina
er opptatt av å ikke gjøre seg for avhengig av én
ekspor tør (Eurostat 2020). Forholdet kan beskr ives
som asymmetr isk i Kinas favør, men samtidig
ønskelig for Russland da landet ønsker å
diver sifisere sitt ener gimarked (Røseth 2017:27).
Samtidig må det påpekes at kinesisk og r ussisk
samarbeid innenfor olje- og gassprosjekter, for
ikke å glemme utvikling av Nordøstpassasjen, vil
forbli beskjedent så lenge de tilknyttede
kostnadene forblir høyere enn andre steder
(Edstrøm 2020:529).

Skepsisen til Kina deles på andre siden av
Atlanterhavet. USA, Kinas stor maktsr ival i Arktis,
ser også på Kina med forbehold. USAs arktiske
str ategi fr a 2019 er skeptisk til Kinas
infr astr uktur prosjekter i Arktis, og daværende
utenr iksminister Mike Pompeo kr itiser te Kinas
geopolitiske ambisjoner for regionen.
Biden- administr asjonen ser ikke ut til å nedtone
skepsisen til Kinas arktiske ambisjoner. I sin
arktiske visjon fr a 2019 skr iver USAs kystvakt at
Kinas voksende innflytelse i Arktis kan svekke både
amer ikansk tilstedeværelse og navigasjonsfr ihet i
Arktis, i likhet med i Sør- Kinahavet (United States
Coast Guard 2019). En stør re kinesisk
invester ingsavtale med en gullgr uve i Canadas
arktiske strøk ble nylig avslått av Canadas
sentr almyndigheter (Strong 2020). Den delte
skepsisen gjenspeiles i NATOs skisse til nytt
str ategiske konsept fr a 2020, hvor Kinas tiltakende
politiske og økonomiske innflytelse, der iblant
gjennom økonomiske invester inger blant NATOs
medlemsland, defineres som en mulig tr ussel.

Der som Kina ønsker å sikre seg en tr yggere
ekspor tr ute enn Malakkastredet, lønner det seg
med et godt samarbeid med Russland i Arktis.
Russisk militær tilstedeværelse i regionen har økt
de siste årene, der iblant gjennom gjenåpningen av
gamle, samt utbyggingen av nye, militærbaser langs
Nordøstpassasjen. Videre, for å sikre Russlands
sikkerhet i Arktis, opprettet Russland Nordflåten i
2014; de siste årene har r ussiske spesialstyrker
UTSYN ? Forum for utenriks og sikkerhet
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Konklusjon
Kinesiske invester inger i arktiske land og økt
samarbeid med Russland kan tolkes som for søk på
å sikre handelsr uten via Nordøstpassasjen. Kinas
ambisjoner blir dog ikke noe enklere ved at flere
arktiske land stiller seg skeptiske, og at både NATO
og EU anser Kina som en str ategisk r ival. Samtidig
kan Kinas økte interesse for regionen bidr a til
innenr ikspolitiske splittelser mellom en
lokalbefolkning som føler seg neglisjer t av
sentr almyndighetene, og sentr almyndighetene
selv.
Økt kinesisk kontroll av Nordøstpassasjen kan
er gre både Russland og USA. Selv om mange av
Russlands og Kinas interesser sammenfaller, er
Arktis i Russlands øyne før st og fremst Russlands
nabolag. Kinas for søk på å br yte opp Russlands
isbr yter monopol med utbygging av egne isbr ytere
kan skape gnisninger mellom de to par tner ne. For
USA står navigasjonsfr iheten sentr alt, og kan være
kime til økte sikkerhetspolitiske spenninger i
regionen fremover.
Samtidig har Kina et ess i er met ? tidsper spektivet.
Kina, hvor politiske ledere ikke trenger å forholde
seg til kor tere per ioder ved makten, betegnes ofte
som å kunne planlegge mye lenger frem i tid enn
vestlige demokr atier. Kina står med andre ord i
tiårene fremover fr iere til å navigere i arktiske
far vann, i takt med den r askt smeltende havisen.
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