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Kina og Finanskrisen
Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

Tema 1: Kina og finanskrisen
Kina var i finanskrisen begyndelse lettede og optimistiske efter den amerikanske centralbanks redning af de
to store realkreditinstitutter Fannie Mae og Freddie Mac. For Kina er dybt involveret i amerikansk økonomi,
både med hensyn til statsobligationer og i det amerikanske ejendomsmarked. Kina sidder på hele
20 procent af de amerikanske statsobligationer, hvilket kun lige overgås af Japan.
Faktisk tegner Kina sig for 25% af den udenlandske investeringer i USA realkredit institutioner. Kina er klar
over den store risikoeksponering de efterhånden har fået i forhold til USA’s økonomi. Derfor har Kinas
nationalbank siden juni har skaffet sig af med en fjerdedel af sine værdipapirer med sikkerhed i USA’s
pengeinstitutter. Så der er fra kinesisk side blevet arbejdet aktivt på at sænke risikoen – men uden at vælte
læsset. Kinas omfattende investeringer i USA skyldes landets gigantiske valutaoverskud overfor især USA.
Ifølge DI kan Kina til trods for den relative vækstreduktion stadig være det økonomiske vækstlokomotiv, der
kan trække den vestlige verden ud af finanskrisen (læs mere her).
I den senere fase af finanskrisen har Kinas øverste ledelse erkendt, at også kinesisk produktion,
beskæftigelse og økonomi vil blive hårdt ramt af krisen. Premierminister Wen Jiabao advarede i
begyndelsen af november måned om, at den globale økonomiske krise får langt større konsekvenser for
den kinesiske økonomi end hidtil antaget. Væksten i den kinesiske industriproduktion var 8,2 procent i
oktober. Det er over tre procent lavere end i samme måned i fjor. Den gang var væksten 11,4 procent. De
nye tal er kommet som en overraskelse for kinesiske ledere. Produktionsnedgangen rammer stort alle
sektorer i den kinesiske industrisektor.
Kineserne kalder finanskrisen for »den finansielle tsunami«. Berlingske Tidende beskriver her de store
økonomiske konsekvenser, som den finansielle tsunami har på især Guandong provinsen, der ellers
betegnes som hele verdens fabrikshal (læs mere her).

Tema 2: Kina, klima og miljø
Kinas fik i 2007 sin første klimastrategi. Målsætningen er ifølge strategien at øge energieffektiviteten med
20 pct. fra 2005 til 2010. Dette mål er gjort personligt og er en væsentlig succesfaktor for kinesiske
politikeres karriere (læs mere her).
En ny undersøgelse (november 2008) blandt de største danske virksomheder indenfor miljø- og
energiteknologi foretaget af markedskonsulent i DI Mads Holm Iversen viser, at kombinationen af ”klima”
og ”Kina” er et af de få tilbageværende markeder, som ventes at fortsætte med høje vækstrater trods
finanskrisen. De danske virksomheder der bl.a. tæller Danfoss, Grundfos, COWI og Vestas venter helt op
imod 35 pct. årlig vækst for salg og eksport af dansk miljø- og energiteknologi til Kina i de kommende tre år.
Du kan læse DI’s undersøgelse her – og Børsens omtale her.
Under Statsminister Anders Fogh Rasmussens besøg i Kina i oktober måned 2008 (se billeder og læs evt.
talen her) gik fem danske virksomhederne - Arkitema, Danfoss, Grundfos, Novozymes og Vestas - sammen
med den danske ambassade i Beijing om at arrangere den første Dansk-Kinesiske Klimakonference
nogensinde. Virksomhederne - der alle i forvejen er aktive i Kina - har sammen bestilt en rapport fra
konsulenthuset McKinsey, hvor CO2 reduktionspotentialet i hvert enkelt firmas teknologi gennemgås, og
hvor det dokumenteres, at en kombination af teknologierne ofte kan medføre dramatiske CO2 reduktioner.
Analysen viser, at Kina kan spare ca. 10 pct. af CO2 udledningen ved en konsekvent implementering af de
fem virksomheder teknologier. McKinsey rapporten vil indgå i forberedelserne op til og i forhandlingerne
under klimatopmødet i København i december 2009.

Tema 3: Kina og menneskerettigheder
Kina får internationale kritik for landets manglende respekt for menneskerettigheder. Men er det i
virkeligheden fair? Kineserne nyder i dag friheder og rettigheder som ville have været utænkelige for blot få
år siden. Den påstand kan
både Beijing og systemkritikere tilslutte sig. Informations journalist Martin Gøttske sammenfatter her facts
om fremskridt og fejl i forhold til menneskerettigheder i Kina (læs mere her).
En mere kritisk vinkel på menneskerettigheder i Kina beskriver lektor Ole Bruun fra RUC, der betegner
kommunistpartiets undertykkelse af menneskerettigheder som ” en kynisk, naiv og beskidt alliance mellem
erhvervsinteresser og dele af den gamle venstrefløj” (læs mere her).
Direktør for Nordisk Institut for Asienstudier Jørgen Delman skriver her et svar på Ole Bruun’s kritiske
artikel (læs artiklen her).

Tema 4: OL respekt, resultater & ressourcer

OL-værtsnationen Kina sluttede som Beijing-legenes største medaljesluger med 51 guldmedaljevindere og
blev den mest vindende nation, siden Sovjetunionen i 1988 i Seoul tog 55 guldmedaljer. Desuden skal man
helt tilbage til 1936 for at finde et OL, hvor ikke enten Sovjetunionen/Rusland eller USA har indtaget
førstepladsen i medaljestatistikken.
Under afslutningsceremonien for de 29. olympiske lege i Beijing brød IOC-præsident Jacques Rogge med en
tradition ved OL. Stik imod sædvane valgte belgieren nemlig ikke at bruge ordene "de bedste lege
nogensinde". Derimod sagde Rogge:
- Dette har sandelig været exceptionelle lege, hvormed han indikerede, at der havde været tale om et
arrangement, som bliver svært at overgå i fremtiden. Rogge gav også udtryk for, at verden havde lært
meget om Kina de foregående 16 dage, ligesom Kina havde lært meget om verden. Ved ceremonien blev
stafetten samtidig givet videre til London, der er udpeget som værtsby i 2012.

