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8 pct. vækst – den magiske grænse for social stabilitet i Kina
Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

Tema 1: Kina og finanskrisen
8 pct. vækst – den magiske grænse for stabilitet i Kina
Udtrykket: ”alt er relativt” er en velvalgt sætning til at beskrive finanskrisens konsekvenser for Kina.
Det kan umiddelbart forekomme mærkværdigt og nærmest en anelse verdensfjernt, når den kinesiske
topledelse udtrykker stærk bekymring for, at 2009 kan blive året, hvor Kinas vækst kommer under 8 pct.
Det er jo i vores optik stadig et vækstspor i 5. gear.
25 mio. nye kinesere i arbejdsstyrken
Men den kommunistiske bekymring er reel og ikke udtryk for krukkeri eller urealistiske ambitioner. Faktum
er, at den kinesiske arbejdsstyrke hvert år forøges med ca. 25 mio. individer. Og det er vel at mærke
individer der lige som de øvrige 1,35 mia. kinesere er forvent med og forventer betydelige årlige vækst og
velstandsstigninger .
Ud af de 25. mio. nye i arbejdsstyrken skyldes de 15 mio. Kinas fortsat voksende befolkning, der endnu ikke
er toppet trods 30 år med et-barns politikken. De resterende 10 mio. der inkluderes i arbejdsstyrken
skyldes den omfattende vandring fra det ineffektive landbrug til de mere produktive byerhverv.
Kommunistpartiet i Kina har regnet sig frem til, at en vækst på 8 pct. meget vel kan være den magiske
grænse, der må og skal opnås for at skabe et tilstrækkeligt antal nye jobs til at mætte de mange munde og
give beskæftigelse imellem hænderne på de mange nytilkomne i arbejdsstyrken.
Læs resten af artiklen af Mads Holm Iversen om Kina og finanskrisen her.

Hjælpepakken i Kina hjælper!
I november 2008 pålagde Kina landets banker at øge deres udlån og kickstartede samtidig økonomien med
3.400 mia. kr.
Allerede i februar måned så hjælpepakken i Kina ud til at have effekt, hvor de såkaldte PMI-tal over
industriaktiviteten i 700 kinesiske industrier overraskende steg fra 45,3 i januar til 49 i februar (41,2 i
december og 38,8 i november).
Det ser således ud til, at Kina ikke bare var nogle af de sidste, der blev ramt af finanskrisen, men også kan
blive dem, der er først til at komme ud af den igen. Ifølge Danske Bank er Kina’s relativt sunde offentlige
samt finansielle sektor to af hovedårsagerne til deres globale forskridt.
Kina har de fordele i forhold til omverdenen, at den statsejede sektor er relativt større med betydelig
politisk involvering. Udover at Kina har en effektiv arm ud i økonomien, når hjælpepakker skal sættes i
værk, står deres finanssektor lige nu stærkt i forhold til resten af verden.
Udlånsvæksten er steget ganske voldsomt de seneste måneder, og det er tegn på, at der er kommet gang i
investeringerne.
Læs mere om Kina og finanskrisen her.

Tema 2: Kina stigende engagement i Afrika
Afrika er den eneste region i verden, der er fattigere i dag end for 30 år siden. På trods af at kontinentet har
modtaget suverænt flest udviklingskroner, er det stadig præget af hungersnød og ekstrem fattigdom.
I de senere år har Kina investeret kraftigt i den private sektor og infrastruktur i Afrika og er i dag den
tredjestørste handelspartner på kontinentet. Sidste år lå samhandlen på 614 milliarder kroner.

Det er svært at svare entydigt på, hvilken betydning Kina har for den afrikanske økonomi, men et
interessant spørgsmål er, om Kinas markedsøkonomiske tilgang i højere grad kan være med til at skabe den
udvikling i Afrika, som Vestens bistandskroner endnu ikke har kunnet skabe.
Kritik af Kina i Afrika
I takt med at Kinas investeringer i Afrika vokser, stiger kritikken fra Vesten. Kina anklages for at være
'nykolonialistisk', uden hensyntagen til menneskerettigheder og demokratiske reformer. Kinas massive
investeringer kan imidlertid være med til at inkludere Afrika i den internationale samhandel og skabe
grobund for en bæredygtig afrikansk økonomi og udvikling.
Der er flere eksempler på, at Kina ikke blot interesserer sig for råvarer fra Afrika, men også interesserer sig
for mere langsigtet, politisk indflydelse.
For eksempel var der i ti år ingen diplomatiske forbindelser mellem Kina og Senegal. Fordi Senegal
anerkendte Taiwan som et land, og ikke som en retsmæssig del af Kina, hvilket er Beijings officielle politik.
Men i 2005 skiftede politikerne i Dakar mening. Og Beijing kvitterede for nylig med at restaurere flere af
landets stadions og bygge et nyt nationalteater.
Adgang til råstoffer gør Afrika attraktiv
Adgangen til råstoffer, og særligt olie som Kina i dag er verdens næststørste forbruger af, spiller en kæmpe
rolle for den kinesiske interesse i Afrika. Kina er ikke længere selvforsynende med energi og kigger derfor til
det afrikanske kontinent efter olie. For retten til at udvinde olie giver Kina favorable lån og en øget bistand,

som er bundet til indkøb af kinesiske varer, og Afrika er dermed blevet et marked for kinesiske
forbrugsgoder, særlig inden for tekstilindustrien.
Endelig spiller opgøret med den vestlige magtdominans en rolle. Kina ønsker, at deres økonomiske status
som supermagt skal udmønte sig i en tilsvarende politisk magt, og da Afrika samlet udgør en femtedel af
FN's nationer, sætter Kina sig på en betydelig magt i FN-systemet med disse stemmer. Stemmer som sikres
via handelsaftaler.
Læs Kaspar Pilmark Andersen artikel i Information (her).

Tema 3: Kina og klimatopmødet i København
Kinas premierminister Wen Jiabao sænkede i februar 2009 i et interview med Financial Times
forventningerne til FN’s klimatopmøde, COP15, som foregår i København til december. Kina vil næppe
forpligte sig til en kvoteaftale på CO2-udledning.
Premierministeren understreger, at Kina har et mål om at sænke energiforbruget pr. indbygger med 20
procent inden for de kommende fem år, men tilføjer, at landets økonomiske udviklingsniveau gør det svært
at indgå internationalt bindende mål.
Kineserne påpeger desuden at op imod halvdelen af den voldsomme vækst i Kinas CO2-udledning skyldes
voksende produktion af varer, som forbruges i de rige, vestlige lande.
Forskere: Kinas CO2 udledning kan ikke bremses
En forskergruppe fra Kina, Norge og USA vurderer, at den stigende udledning af drivhusgasser fra Kina
bliver meget svær at stoppe – uanset politisk vilje, finanskrise og internationalt pres.
Forskerne vurderer at Kinas CO2-udslip kan blive fordoblet i løbet af de næste 20 år. Kina åbnede 47 nye
lufthavne mellem 1990 og 2002, og netværket af hovedveje voksede med 800.000 kilometer. Landets
elselskaber skal op på 8.600 terawatt i 2030. Det er tre gange så meget som i 2006.

Kina ønsker at nedbringe sit kulforbrug til energiproduktion, der i dag udgør 83 procent af
energiproduktionen. Planen er at få det ned på 70 procent, men det betyder ikke, at den CO2-tunge
kulafbrænding bliver reduceret, for samtidig vokser Kinas totale energiforbrug voldsomt.
Forskergruppen har ikke store forventninger til, at landet vil indgå en internationalt forpligtende aftale på
FN’s kommende klimatopmøde i København om væsentlige reduktioner i udledningen af drivhusgasser. Det
er simpelt hen ikke muligt med den vækst, landet er inde i, vurderer forskerne.
Læs mere om Kinas klima her:
Beijing kvæles igen i klimagasser
En ny undersøgelse fra ECA International viser, at Beijing ligger på andenpladsen over verdens mest
forurenede byer.
ECA International undersøger 400 byer over hele verden og rangordner dem efter luftforurening, klima,
sundhedsvæsen, sociale netværk, infrastruktur, sikkerhed med mere.
Undersøgelsen viser, at København er det bedste sted at bosætte sig i Europa, mens Singapore bedst i
Asien. De nye tal fra Beijing bekræfter at den midlertidige forbedring af luftkvaliteten i Beijing under de
olympiske lege var et forbigående fænomen, der primært skyldes midlertidige lukninger af fabrikker rundt
om Beijing.
Daglige målinger af forureningsniveauet i Beijing kan følges her: Beijings bureau for miljøbeskyttelse.

