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KinA – før, under 
oG etter finAnsKrisen

«Chi na is full of conflicting trends and impulses, 
eve ry generalization about it is both true and fal se.»

JamesFallows

bAKGrunn
I de sem ber 1978 star tet Kina den øko no mis ke opp hen-
tin gen. Deng Xiao ping, 1,52 me ter på strøm pe les ten, 
gikk sei er rik ut av makt kam pen et ter Maos død vel to 
år tid li ge re. «Vi må åpne opp og re for me re», sa Deng. 
Men hvor dan skri de til ver ket? Kul tur re vo lu sjo nen 

(1966–1976) had de snudd opp ned på sam fun net som, 
da Deng tok over, nær mest var for et anar ki å reg ne. 
Bare Fol kets fri gjø rings hær, det vil si mi li tær ve se net, 
var del vis in takt som stat lig in sti tu sjon som de po li tis ke 
le der ne had de en viss sty ring på.1

1.  Takk for nyttige og gode kommentarer til en tidligere versjon av 
dette notatet fra Jørgen Hjelm Bakkerud, Morten Baltzersen, Olav 
Bjerkholt, Werner Christie, Xiuyi Dong, Torbjørn Færøvik, Marius 
Gustavson, Tor Christian Hildan, Erlend Lødemel, Stein Tønnesson, 
Morten Wierød og Johnny Åkerholm. Ansvaret for gjenværende feil 
og mangler er mitt og mitt alene.

arne jon isaChsen er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary 
Economics

sAm men drAG
Den økonomiske politikken Kina har ført siden 
Deng Xiaoping tok over i 1978, har vært basert på 
å åpne opp økonomien mot resten av verden og å 
reformere på hjemmebane. Kinas inntreden i WTO 
i 2001var et høydepunkt her. Politisk har man 
holdt fast på ettpartistaten. Hva som er godt for 
Kina, sett med kinesiske topplederes øyne, tren-
ger ikke falle sammen med hva som er godt for ki-
nesere. Den stimulanspakken som Kina iverksatte 

i november 2008, er ikke god nok med sikte på å 
løse det grunnleggende makroøkonomiske struk-
turproblemet; nemlig at privat og offentlig forbruk 
som andel av BNP må øke samtidig som eksport-
overskuddet går ned. Trenden fra de senere år der 
Kina kjøper seg opp i næringslivet i andre land, vil 
forsterkes i årene fremover. Finanskrisen har ført 
til et stort oppsving i Kinas relative betydning her 
i verden. Før Kina kan utmeisle en god politikk, 
må kineserne vite hva de vil.
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Å lede et van styrt rike med man ge hund re mil li oner 
inn byg ge re, i all ho ved sak bøn der med li ten ut dan nel se, 
til en mo der ne, in du stri ell stor makt fan tes det in gen 
opp skrift på. «Feel ing the sto nes while cros sing the ri-
ver» var stra te gi en Deng la til grunn. En prag ma tisk 
til nær ming der man fø ler seg for sik tig frem.2

«Det spil ler in gen rol le om kat ten er hvit el ler svart, 
bare den fan ger mus», er et an net kjent fynd ord av 
Deng. Sna re re enn å fort set te ab strak te dis ku sjo ner 
om den ret te lære, slik Mao var så god til, kon sta ter te 
Deng at en bed re for stå el se av den kon kre te vir ke lig he-
ten måt te til. «Seeking truth from facts», ble ret nings gi-
ven de i det nye Kina. Det min ner om hva Fran cis Ba con 
(1561–1626) hev det: «Truth emerges more readily from 
error than from confusion.» Og var det noe som pre get 
Kina un der kul tur re vo lu sjo nen, så var det for vir ring. 
Det er bed re å er kjen ne feil og å lære av dem enn å for-
bli for vir ret.

I den ne si tua sjo nen var det be hov for po li tisk roms-
lig het, det vil si an led ning til å tes te ut øko no mis ke ord-
nin ger som ikke pas set inn i den rå den de, mao is tis ke 
ideo lo gi en. Deng, som i sin ung dom i flere år had de 
bodd og ar bei det i Frank ri ke, vis te stor åpen het på 
det te om rå det. Un der hans be skyt ten de hånd star tet 
eks pe ri men te ring med mar keds ba ser te løs nin ger der 
be løn nin gen til den en kel te var av hen gig av kunn skap 
og dyk tig het så vel som av flid og flaks, og et ter hvert også 
av inn skutt ka pi tal. Kor rup sjon, skul le det vise seg, ble 
også av stor be tyd ning for inn tekts for de lin gen i Kina. 
Til tross for gjen tat te kam pan jer for å kom me pro ble-
met med kor rup sjon til livs, har om fan get bare økt.3

Gjen nom brud det for en mer in di vi dua lis tisk og mar-
keds ba sert til nær ming kom ved av skaf el sen av de sto re 
kol lek tiv bru ke ne på lan det. Bøn de ne fikk igjen dyr ke 
sin egen jord lapp. De fikk be hol de av lin ge ne et ter at 
kvo ten til fel les ska pet var av stått. Det gav in cen tiv til 
økt inn sats. Pro duk sjo nen steg kraf tig.

De gode re sul ta te ne i jord bru ket før te til eks pe ri-
men te ring i in du stri en. Egne be drif ter eid av lands-
by en, så kal te TVE-er (Town and Vil la ge En ter pri ses), 
voks te frem. Og små fore tak i pri vat eie ble til latt, noe 

2.  «En kunne vel si at hvis det hadde vært trukket opp en omfattende 
plan i 1978, ville den vært dømt til å være like mislykket som transis-
jonspolitikken i Østblokk-landene», skriver Olav Bjerkholt i en kom-
mentar.
3.  Mer om korrupsjon i Kina i boken CorruptionbyDesign av Mela-
nie Manion, Harvard University Press, 2004.

som un der Mao had de vært strengt for budt. Pa ral lelt 
med de sto re, stat li ge in du stri be drif te ne ble ny, in du-
stri ell virk som het etab lert. De stats ei de fore ta ke ne fikk 
et ter hvert også frie re ram mer. Pro duk sjon ut over det 
som var fast satt på sen tralt hold, kun ne sel ges fritt og 
til mar keds be stem te pri ser. Ved sli ke grep tru et man 
i li ten grad de etab ler te in ter es se ne sam ti dig som for-
hol de ne ble lagt til ret te for dem med ta lent og ini tia tiv.

Ki ne se re ver den rundt er dyk ti ge krem me re. Nå fikk 
de an led ning til å ta det te ta len tet i bruk også på hjem-
me ba ne, ved at det sta dig ble gitt mer rom for kjøp og 
salg, for mar ked og kon kur ran se. En fin ba lan se gang var 
dog nød ven dig. Sel ve ideo lo gi en som Det ki ne sis ke kom-
mu nist par tiet var tuf tet på, kun ne man ikke se bort fra.

Kom mu nist par tiet i Kina med sine 76 mil li oner med-
lem mer har den po li tis ke mak ten i lan det. Hva kan skje 
ikke så man ge vet, er at det i Kina fin nes åtte and re 
po li tis ke par ti er. Til sam men har de mind re enn én 
mil li on med lem mer. Dis se par ti ene som alle har ek si-
stert len ge, står ikke i op po si sjon til det stats bæ ren de 
par ti et. Sna re re er hen sik ten at de skal bi dra til å fan-
ge opp stem nin ger og strøm nin ger i sam fun net for på 
den må ten å bed re be slut nings grunn la get for dem som 
be stem mer – nem lig le der ne i Det ki ne sis ke kom mu-
nist par tiet.

Hvor dan skal folk kun ne god ta fra vær av med be-
stem mel se gjen nom de mo kra tis ke valg? Jo, re gi met 
må le ve re det folk flest for ven ter. Og i Ki nas til fel le er 
det øko no misk vekst. Dess uten trengs en fin for tel-
ling – en le gi ti me ren de teo ri – som bi drar til at folk 
ak sep te rer tin ge nes til stand. Åpne opp og re for me re 
gjaldt pri mært på det øko no mis ke om rå det. På det po-
li tis ke om rå det holdt man fast på ett par ti sta ten.

poLitisK uro våren 1989 …
Til tross for en im po ne ren de øko no misk vekst de sis te 
tret ti åre ne har Kina langt fra vært for skå net for uro 
og opp tøy er. Vå ren 1989 var den ki ne sis ke mo del len 
nær ved å kol lap se. Stu den ter som sam let seg på Den 
him mel ske freds plass i Bei jing og krev de å bli hørt av 
myn dig he te ne, fikk et ter hvert bred støt te i fol ket. De-
mo kra ti og av skaf el se av ett par ti sta ten var ikke det 
sen tra le te ma et. De øken de for skjel le ne i sam fun net, 
den til ta ken de kor rup sjo nen og den høye in fla sjo nen 
var det folk pro tes ter te mot.

Inn ad i le del sen i Par ti et var det uli ke me nin ger om 
hvor dan den ne si tua sjo nen skul le mø tes. Da uro en bare 
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syn tes å til ta, og sam ta ler med stu den te ne ikke før te 
frem, vant den har de lin jen frem. Opp rø ret ble knust. 
Mi li tæ ret, som har tra di sjon for å føl ge den po li tis ke 
le del sen sna re re enn selv å ta den, ble satt inn. Ki ne ser 
mot ki ne ser. Det end te med et blod bad som krev de et 
sted mel lom to hund re og to tu sen liv.4 Da tank se ne 
rul let inn på Den him mel ske freds plass den 4. juni 
1989, had de Po len sitt første frie valg på mer enn 40 år.

Stu dent opp tøy ene i Kina gav de kon ser va ti ve kref te-
ne i Bei jing mer makt. En re ver se ring av den øko no mis-
ke po li tik ken som Deng had de stått for, fulg te. Sta ten 
skul le på nytt inn med kon troll og sty ring. Men Deng, 
som nå var langt oppe i åt ti åre ne, var ikke den som gav 
seg. Han had de i grun nen ald ri vært det. Tre gan ger 
tid li ge re had de Deng falt i unå de og blitt kas tet ut av 
den po li tis ke le del sen, for hver gang å kom me til ba ke. 
Da kul tur re vo lu sjo nen ras te på sitt hef tig ste, sør get 
Mao for at Deng ble for skå net for det vers te. Han ble 
satt til å ar bei de i en trak tor fa brikk. Og han be holdt 
li vet og hel sa.

Først avla Deng ge ne ra le ne en vi sitt. De hil ste den 
gam le kri ge ren vel kom men. Vi, sa de i 1991, vil be skyt-
te ditt po li tis ke pro gram. Det te var helt uhørt og helt 
ulov lig. Deng had de in gen for mell po si sjon som skul le 
til si en slik lo ja li tet fra de væpnede styr ke ne. Men den 
er fa rin gen Deng had de – som vå pen dra ger til Mao, som 
del ta ker i Den lan ge mar sjen og som sen tral i kam pen 
med å fri gjø re Kina, først fra ja pa ner ne og så fra Chiang-
Kai Shek – gav den kort voks te man nen en per son lig 
au to ri tet in gen and re var i nær he ten av å ha.

Der nest la Deng ut på en rei se sydover, til om rå de ne 
ved kys ten som had de hatt så stor øko no misk frem gang 
tak ket være Dengs omlegning av po li tik ken. Her ble 
han møtt som en helt, hilst med ova sjo ner, noe Deng 
pas set på at det ble skre vet om i ho ved sta dens avi ser. 
Den fol ke li ge støt ten Deng så le des kun ne opp vi se 
sam men med tro fast he ten som ge ne ra le ne vis te ham, 
gjor de at det etab ler te le der ska pet i Bei jing van ske lig 
kun ne gjøre noe an net enn å ta Deng inn i var men igjen. 
På par ti kon gres sen to år senere gjor de Deng nær mest 
rent bord. Ge ne ral sek re tæ ren i Par ti et, Ji ang Ze min, 
som Deng selv had de hen tet inn un der uro lig he te ne i 
mai fem år før, gikk inn på Dengs lin je. «Åpne opp og 
re for me re» var igjen god la tin.

4.  Det lave tallet er de kinesiske myndighetenes eget anslag, det høye 
er anslaget til Røde Kors.

Opp skrif ten på den øko no mis ke po li tik ken som 
Kina før te i dis se åre ne, var ikke ned teg net i noen bok. 
Her gjaldt prø ving og fei ling – å ut vik le en so sia lis tisk 
mar keds øko no mi med ki ne sis ke kjen ne tegn. Et ter som 
mar ke det sta dig krev de mer plass ut fra den enk le er-
kjen nel sen at på man ge om rå der ska per kon kur ran se 
og fri pris set ting det bes te ut gangs punk tet for øko no-
misk vekst, fikk man pro ble mer med le gi ti mi te ten. 
Hva vil le Mao sagt? Hvor dan for ene den øko no mis ke 
po li tik ken man ser vir ker best, med den ideo lo gis ke 
over byg nin gen ett par ti sy ste met er ba sert på? Over-
byg nin gen måt te vike for det som fun ger te. El ler over-
byg nin gen ble byg get om. Kla rest kom det te til ut trykk 
da Ji ang åp net opp for at for ret nings folk også kun ne 
bli med i Par ti et. Fra å være et par ti pre get av ar beids-
folk – pro le ta rer – ble Det ki ne sis ke kom mu nist par tiet 
for en eli te klubb å reg ne. Et me ri to kra ti fikk ut vik le seg 
i lan det, det vil si at man tar vare på de bes te og lar de 
be stem me det mes te. Pro le ta ria tets dik ta tur er bor te.

… bLir etterfuLGt Av AsiAKrisen i 1997–98
Som me ren 1997 brøt en øko no misk kri se løs i Asia. 
For stor vekst i in nen landsk kre ditt giv ning, i stor grad 
ba sert på lo ka le ban kers opp lå ning i ut lan det, had de 
skapt bob ler i ak sje- og eien doms mar ke der. Thai land, 
Sør-Ko rea, Tai wan og In do ne sia måt te la den fas te va-
lu ta kur sen gå. Om va lu ta kur sen syn ker kraf tig, øker 
gjel den i frem med va lu ta til sva ren de. Ban ker som had-
de kort sik ti ge inn lån i dol lar og lang sik ti ge ut lån i egen 
va lu ta, gikk ne den om en mas se. Fly ten de va lu ta kur ser, 
der man ge va lu ta er fløt ned over mot dol la ren, skap te 
uro og usik ker het. De øko no mis ke ned gangs ti de ne ble 
ikke bed re av dår li ge råd fra IMF. En inn stram nings-
po li tikk er ikke hva man tren ger når ytre be gi ven he ter 
gjør at et ter spør se len fal ler og ar beids løs he ten sti ger.

Al les øyne var ret tet mot Kina. Vil le lan det føl ge de 
and re lan de ne og la va lu ta kur sen fal le, det vil si la pri-
sen på dol lar målt i egen va lu ta sti ge? Nei, sa ki ne ser ne, 
vi hol der va lu ta kur sen på 8,28 yuan per dol lar fast. I 
ste det dro Kina til med et om fat ten de pro gram for øk-
ning av in ves te rin ger i in fra struk tur. Den in nen land ske 
et ter spør se len ble holdt oppe, og Kina kom gjen nom 
kri sen på en god måte. And re land i re gio nen var takk-
nem lig for den ne po li tik ken. De fikk bed ret sin kon kur-
ran se ev ne mot Kina, og dro også for del av økt eks port til 
Mid tens rike nå som et ter spør se len der steg. For Ki nas 
del høs tet man er fa rin ger med hvor dan møte glo ba le 
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ned gangs ti der, er fa rin ger man har hatt nyt te av et ter at 
fi nans kri sen brøt løs for al vor i sep tem ber 2008.

et stAbiLt KinA – enn så LenGe?
Det er uenig het om hvor støtt Kina står rent po li tisk. 
Noen me ner at Kina står på leir føt ter. And re me ner at 
Mid tens rike står tem me lig støtt.5 En po li tisk le del se 
som er redd for sitt eget folk, sit ter ikke trygt, vil den 
første grup pen si. Ki nas his to rie er full av eks emp ler 
på bon de opp rør og uro som vel ter det be stå en de. Det 
da gens le de re i Bei jing er mest red de for, er frem veks-
ten av al ter na ti ver til det rå den de re gi met.

Ki nas le de re har vist seg dyk ti ge re enn vel noen had-
de tenkt seg for tjue år si den, den gang kom mu nist re gi-
mer falt som do mi no brik ker i Sen tral- og Øst-Eu ro pa. 
Hvor dan kan det ha seg at det ki ne sis ke re gi met stod 
han av, som nord len din ge ne sier? Par ti et og dets le-
de re har lyt tet og lært, tatt selv kri tikk og til pas set seg. 
Ut vik lin gen av et «del ta ken de de mo kra ti» der folk i 
stør re grad kan la sin me ning bli hørt, har gitt stør re 
le gi ti mi tet.6 Vi de re har den jev ne ki ne ser i dag det frie-
re enn noen gang i manns min ne. Hun kan rei se hvor 
hun vil. Hun kan ut dan ne seg til det hun vil. Hun kan 
bo hvor hun vil.7 Og kan skje vik tigst: Re gi met har le vert 
en im po ne ren de øko no misk vekst, hvil ket i seg selv er 
med på å gjøre det ak sep ta belt for folk flest.

Imid ler tid mang ler Ki nas le de re den grunnfestede 
trygg he ten som le de re i vel ut vik le de de mo kra ti er har, 
og som vi i Vest-Eu ro pa tar som en selv føl ge og så le des 
ikke ten ker over til dag lig. Hvor for, har jeg lurt på, har 
de mo kra ti er så stor le gi ti mi tet i be folk nin gen? For di 
fol ket be stem mer, er det van li ge sva ret. Men jeg be stem-
mer in gen ting. Egent lig er det helt bort kas tet å bru ke tid 
og kref ter på å gå og stem me. Min stem me vil ald ri bety 
noen for skjell på hvem som blir stats mi nis ter i Nor ge. Så 
hvor for går jeg og stem mer i ste det for å ta en leng re tur 

5.  For en for urovekkende analyse sett med kinesiske lederes øyne, 
se China.TheFragileSuperpower av Susan Shirk, Oxford University 
Press, 2007. For langt mer oppløftende vurderinger, sett med CCPs 
øyne, se China’s Communist Party. Atrophy and Adaption av David 
Shambaugh, University of California Press, 2008.
6.  I artikkelen «Demokrati på kinesisk» i InternasjonalPolitikk, de-
sember 2008, drøfter jeg slike ting nærmere, se http://home.bi.no/
fag87025/pdf/Demokratipaakinesisk_internasjonalpolitikk.pdf.
7.  Når det gjelder sted å bo, er det fremdeles slik i Kina at gjestear-
beidere fra landet som flytter til byen, ikke har samme rettigheter 
som dem som alt bor der. Dette skillet mellom å ha «hukuo», eller til-
hørighet, til byen og hukuo til landet vil trolig forsvinne i løpet av ikke 
altfor mange år.

i Nord mar ka i det fine høst væ ret? For di det å stem me 
gir fø lel sen av å være del av en hel het. Og den ne fø lel-
sen vi som stem mer har, vir ker i sin tur le gi ti me ren de 
på re gi met. Po en get er alt så ikke hva min stem me gjør 
for ut fal let. Po en get er hva min stem me gjør med meg.

Kina er ikke noe de mo kra ti. Men li ke vel har lan det 
klart det kunst styk ke å sik re en ryd dig over gang av le-
der skap. Vi så det i 2002 da Ji ang Ze min vek plas sen for 
Hu Jintao som Ki nas frem ste mann. Åre måls ord nin gen 
på to gan ger fem år i topp-po si sjon som Deng had de 
inn ført, og med al ders gren se på 70 år, fun ger te i prak-
sis. Jeg tror det er van ske lig å over vur de re vik tig he ten 
av den ne ord nin gen for sta bi li te ten og ro bust he ten til 
det po li tis ke sy ste met i Kina.

De fles te kjen ne re av Kina har vans ker med å se noen 
se ri øs, vel or ga ni sert ut ford rer til Par ti et. Opp løs ning 
fra inn si den ved at Par ti et split tes opp i se pa ra te par ti er 
som gjen spei ler de ge nu ine in ter es se mot set nin ge ne i 
lan det, er en mu lig het. Den ne mu lig he ten sy nes ikke 
rea lis tisk. Men det trod de vi ikke riv nin gen av Ber lin-
mu ren i no vem ber 1989 hel ler var, og slut ten for Sov jet-
unio nen vel ett år senere. En form for de mo kra ti in nen 
Pa ri tet kan ha mer for seg, der uli ke grup per av stem mer 
uli ke løs nin ger seg imel lom, men frem står utad som en 
en het. Det te er langt på vei al le re de en rea li tet.8

en veKstmodeLL under stress
«Jern bol len med ris», som ki ne ser ne kal te det, had de 
sik ret alle som job bet i stats ei de fore tak, et mi ni mum. 
Ikke bare ris for å over le ve, men også sko le gang for 
bar na, ba sis hel se til bud for fa mi li en og en be skje den 
pen sjon for de gam le.

I en dy na misk mar keds øko no mi kan ikke be drif ten 
ha an svar for alt det te og sam ti dig bli sta dig mer ef ek tiv 
i pro duk sjo nen. Det men te da væ ren de stats mi nis ter 
Zhu Ron gji. Før Kina var ute av den øko no mis ke kri sen 
på slut ten av 1990-tal let, sat te Zhu i gang om fat ten de 
end rin ger for drif ten av de stats ei de fore ta ke ne. De ble 
re struk tu rert, ned lagt el ler solgt over en lav sko. I noen 
næ rin ger ble over skudds ka pa si te ten byg get ned for 
der med å bed re ram me vil kå re ne for de gjen væ ren de 
be drif te ne. «Jern bol len med ris» ble tatt vekk.

Noen av de stør ste og mest sen tra le be drif te ne ble 
be holdt og vi de re ut vik let på stat lig hånd. Her valg te 

8.  Se «Intra-Party Democracy in China: Should We Take It Serious-
ly?» av Cheng Li,ChinaLeadershipMonitor, No. 30, 2009.
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man ofte «Hyd ro-mo del len», det vil si at sel ska pet ble 
tatt på børs og pri va te kom inn med noe ka pi tal. Men 
ikke mer enn at sta ten be holdt den ful le sty rin gen. En 
vik tig hen sikt med no te ring på børs er å få mar ke dets 
vur de ring av hvor godt be drif ten dri ves. For en del fore-
tak ble børs no te ring i Hong Kong el ler New York sett 
på som sær lig vik tig, det vil si man nøy de seg ikke med 
no te ring på en av de to in nen land ske bør se ne, den i 
Shang hai og i Shenzhen.

Un der den ne pro ses sen som strakk seg over fem år, 
mis tet 45 mil li oner ki ne se re job ben. Tenk deg noe til-
sva ren de i Nor ge. Man om struk tu rer stat li ge virk som-
he ter, og vel 150 000 men nes ker mis ter ar bei det. En 
del ki ne se re gikk av med pen sjon. And re fikk ny jobb 
i pri va te be drif ter el ler star tet for seg selv. Noen ble 
gå en de uten ar beid i lang tid. Med det over skud det av 
ar beids kraft som der med frem kom, for ble lønns øk nin-
ge ne for de fles te re la tivt be skjed ne sam men lik net med 
hva ka pi tal ei er ne kun ne ta ut av be drif te ne.

Zhu suk ret pil len ved å la ki ne se re i by ene få til bud 
om å kjø pe bo li gen de bod de i, for en bil lig pen ge. På 
re kord tid ble et le ven de bo lig mar ked etab lert. Ki ne ser-
ne kun ne spa re, ikke len ger bare ved å set te pen ge ne i 
ban ken, men også ved å set te dem i egen bo lig. Stats ei de 
fore tak som solg te unna bo li ger til an sat te, tok den ne 
inn tek ten selv. Det gav mer pen ger i kas sen.

Som kom pen sa sjon for den økte gra den av kon-
kur ran se ut set ting som stats ei de fore tak ble ut satt 
for – både ved at de ikke len ger nær mest au to ma tisk 
fikk til ført mer mid ler fra de stats ei de ban ke ne om det 
skul le trengs, og ved at pri va te be drif ter, også uten-
landsk ei de, sta dig fikk frie re an led ning til å etab le re 
seg i Kina – fikk stats ei de fore tak i stor grad an led ning 
til selv å dis po ne re even tu el le over skudd. I star ten var 
ikke det te noe stort tema – gan ske en kelt for di over-
skud de ne var tem me lig be skjed ne. An ner le des skul le 
det stil le seg fra mid ten av det første ti året i det nye 
hund re året og ut over. Mens over skudd i be drif te ne i 
stor grad kom mer ei er ne til gode i mod ne, ka pi ta lis-
tis ke øko no mi er, ved ut de ling av ut byt te, ble den gode 
av kast nin gen på ka pi ta len i vel drev ne, stats ei de fore tak 
be holdt i fore ta ke ne.

Fra vær av ut be ta ling av ut byt te, inn tek ter ved salg 
av lei lig he ter, som be drif ten selv eide, til egne an sat te 
og dess uten bort fall av for plik tel ser for sine ar bei de re 
gjor de at man ge stats ei de fore tak fikk godt med mid ler 
for egne in ves te rin ger.

Pro duk ti vi tets veks ten i in du stri en var for mi da bel. 
Det skyld tes ikke minst den åpen he ten Kina vis te for 
uten land ske di rek te in ves te rin ger. Inn fø ring av mo-
der ne tek no lo gi og ad gang til and re lands mar ke der 
kan nep pe gjø res på mer ef ek tivt vis enn ved å la and-
re lands be drif ter star te pro duk sjon i eget. Med ki ne-
ser nes sans for det kom mer si el le – her fin nes man ge 
«sunn mø rin ger» – tok man et ter and re ras ke re enn hva 
reg le ne til sa.9

Hus hold nin ge nes spa ring i bank kas tet lite av seg. 
Det had de sam men heng med at de fem sto re ban ke ne 
i Kina, som alle er stats ei de og som til sam men har en 
mar keds an del på rundt 60 pro sent, had de vist et sær-
lig ta lent for å tape pen ger. Et ter re ka pi ta li se rin gen av 
dis se ban ke ne, der myn dig he te ne gikk inn med enor me 
be løp, var det vik tig å sik re lønn som he ten frem over. 
Lave ren ter på inn skudd, fast sat te av myn dig he te ne, 
bi dro til det te. Men der med ble hus hold nin ge ne som 
var hen vist til spa ring i bank, lop pet for kjø pe kraft, hvil-
ket før te til la ve re vekst i pri vat kon sum.

Alt det te – de sto re, til ba ke hold te over skud de ne i 
man ge stats ei de fore tak, den ras ke veks ten i pro duk ti vi-
te ten, åpen he ten for uten land ske sel ska pers etab le rin-
ger i Kina og den begrensede veks ten i hus hold nin ge nes 
inn tek ter – had de som kon se kvens at in du stri pro duk-
sjo nen et ter hvert langt over steg hva det in nen land ske 
mar ke det kun ne avta. Med Ki nas inn tre den i WTO, Ver-
dens han dels or ga ni sa sjon, i de sem ber 2001 var det te 
et mind re pro blem i star ten. Det ki ne ser ne ikke selv 
kjøp te, fant man vil li ge kjø pe re til i and re land, sær lig i 
USA. Mens Kina fra 1990 og ut over var vant til mo de ra te 
over skudd i han de len med and re land, tok tal le ne helt 
av fra litt ut på 2000-tal let. Over skud det på drifts ba lan-
sen med ut lan det steg fra ikke ube ty de li ge 46 mil li ar der 
dol lar i 2003 til utro li ge 426 mil li ar der dol lar i 2008, 
til sva ren de 10 pro sent av BNP.10

Men over skudd for ett land er un der skudd for and re 
land. Res ten av ver den, an ført av USA, be gyn te et ter 
hvert å se seg lei på den ki ne sis ke mo del len for øko no-
misk vekst. Rett nok kun ne ame ri kan ske kon su men ter 
gle de seg over sta dig bil li ge re va rer fra Mid tens rike. Og 

9.  For en innsiktsfull og levende beskrivelse av de utfordringene 
utenlandske foretak som etablerte seg i Kina på 1990-tallet møtte, se 
Mr.China av Tim Clissold, Constable & Robinson Ltd, 2004.
10.  I tillegg til innførsel og utførsel av varer og tjenester omfatter 
driftsbalansen inn- og utgående rentebetalinger samt netto overfø-
ringer til andre land.
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man ge – men langt fra alle – ame ri kan ske fore tak som 
etab ler te seg i Kina, tjen te gode pen ger.11 Men ame ri-
kan ske in du stri be drif ter mis tet mar keds an de ler, og 
sys sel set tin gen i in du stri en sank tro lig ras ke re enn den 
vil le ha gjort uten et så ag gres sivt Kina.

Press grup per vil le ha pre si dent Geor ge W. Bush til 
å er klæ re Kina som en «currency ma ni pu la tor». Ved å 
hol de fast kurs mot dol lar sam ti dig som pro duk ti vi tets-
veks ten i in du stri en lå på rundt 20 pro sent år lig i man ge 
år, ble kon kur ran se kraf ten til de ki ne sis ke be drif te ne 
kort og godt for god.12 Det ikke å til la te en opp skriv ning 
av yuan in ne bar en ma ni pu le ring med va lu ta kur sen. 
Om de ame ri kan ske myn dig he te ne had de ak sep tert et 
slikt re son ne ment, vil le vei en lig get åpen for han dels-
mes si ge og and re for mer for mot til tak.

Som me ren 2005 be stem te Kina seg en de lig for å 
gjøre noe med va lu ta kur sen. Man skrev opp yuanen 
med et par pro sent og star tet så en pe ri ode med for sik-
tig styr king av egen va lu ta. Et ter tre år var pri sen på én 
dol lar kom met ned fra 8,28 yuan til 6,83 yuan. Un der de 
olym pis ke le ke ne i Bei jing valg te myn dig he te ne å gjøre 
det så en kelt som mu lig for de be sø ken de ved å hol de 
fast kurs mot dol lar. Da OL var over, tok fi nans kri sen til. 
Po li tik ken med en fri vil lig svek kel se av kon kur ran se-
kraf ten for ki ne sis ke fore tak ved fort satt ap pre sie ring 
av va lu ta en ble av blåst.

Mo del len for øko no misk vekst for Kina fra om kring 
2003 til fi nans kri sen brøt løs seks år senere, var ikke 
bæ re kraf tig. Lan det had de for sto re re al in ves te rin ger, 
for lite pri vat kon sum og uhold ba re, sto re over skudd i 
uten riks øko no mi en.

bråstopp
Ki ne sis ke ban ker, i mot set ning til man ge and re lands 
ban ker, had de ikke for synt seg i sær lig grad av ame-
ri kan ske ver di pa pi rer med høy, lø pen de av kast ning, 
men med enda høy ere ri si ko. Da Lehman Bro thers, en 
stor in ves te rings bank i USA med forgreninger over hele 
ver den, måt te stan se sin virk som het den 15. sep tem ber 
2008, var ikke det noe pro blem for Mid tens rike. Men 
virk nin ge ne av Lehmans kon kurs var det. Fi nans kri-
sen som fulg te, før te til et sva le stup i pro duk sjon og 

11.  General Motors solgte flere biler i Kina enn i USA i de første ni 
månedene av 2009. I årene fremover forventes bilsalget i Kina langt å 
overstige bilsalget i USA.
12.  Se Pieter Bottelier, «China and the International Financial Cri-
sis», TheNationalBureauofAsianResearch, 2009.

et ter spør sel ver den rundt. Et ter tret ti år med uav brutt 
vekst sank Ki nas eks port.

Fa ren for bob ler i bo lig mar ke det i flere sto re ki ne-
sis ke byer kom bi nert med en år lig BNP-vekst på over 
10 pro sent de senere åre ne had de ført til høy ere ren te, 
stren ge re re gu le ring av ban ke nes ut lån og en stram me-
re fi nans po li tikk. Når så re du sert et ter spør sel fra and re 
land kom på top pen av myn dig he te nes egen po li tikk 
for å kjø le ned den in nen land ske øko no mi en, gikk det 
vel dig fort i feil ret ning.

Et par må ne der på høst par ten 2008 opp lev de Kina 
en øko no mi som ikke voks te. Tu sen vis av be drif ter 
gikk kon kurs, sær lig i de vel stå en de re gio ne ne langs 
kys ten. I lø pet av et halvt år mis tet 10 mil li oner ar bei-
de re job ben og 1 mil li on nyutdannede aka de mi ke re 
stod ar beids lø se. I sam me pe ri ode sank ak sje kur se ne 
med 65 pro sent. Den ne kri sen, sa lan dets øver ste le-
der, pre si dent Hu Jintao, «er en test på vår evne til å 
kon trol le re en kom pleks si tua sjon, og også en prø ve på 
Par ti ets evne til å sty re».13

Det hele kun ne min ne om si tua sjo nen et ter stu dent-
opp rø ret på Den him mel ske freds plass nes ten tjue år 
tid li ge re. Men pa ral lel len hal ter. Da gens ki ne sis ke re-
gi me står stø di ge re. Og de øko no mis ke vir ke mid le ne 
da gens le de re har til sin rå dig het, er langt mer so fis ti-
ker te og gjen nom prøv de enn den gang. Nå var ti den 
kom met for å ta dem i bruk.

en offensiv poLitiKK …
Al le re de i no vem ber 2008 pre sen ter te myn dig he te-
ne i Kina en om fat ten de pak ke for sti mu le ring av den 
in nen land ske et ter spør se len for å øke pro duk sjo nen 
og hol de sys sel set tin gen oppe. I ut lan det har man i for 
stor grad tol ket po li tik ken som en ren fi nans po li tisk 
sti mu lans, det vil si at sta tens ut gif ter går opp re la tivt 
til sta tens inn tek ter. Men ho ved tyng den av sti mu lan-
se ne kom i form av økt kre ditt giv ning fra ban ke ne. De 
økte bank ut lå ne ne var pas set inn i en over ord net plan 
fra myn dig he te nes side. Den ne pla nen går over 27 må-
ne der, det vil si at den va rer ut 2010.

Vi må her min ne om at i Kina bor det 1,3 mil li ar der 
men nes ker. Det er nær tre hund re ki ne se re per nord-
mann. Og vi de re må vi min ne om at po li tis ke myn dig he-
ter ope re rer på fem ni vå er – fra re gje rin gen i Bei jing til 

13.  Se «China’s Team of Rivals» av Cheng Li, John L. Thornton China 
Center, March/April 2009.
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de lo ka le myn dig he te ne i «town ships».14 Å lage en om fat-
ten de plan for eks tra or di næ re til tak med sik te på å øke 
de øko no mis ke ak ti vi te te ne er, mildt sagt, ikke en kelt.15

Når det er sagt, må vi leg ge til at Kina er used van lig 
godt po si sjo nert for å føre en eks pan siv øko no misk po-
li tikk. Sto re va lu ta re ser ver, li ten stats gjeld og lav in fla-
sjon gir gode ram mer for å sti mu le re den in nen land ske 
et ter spør se len på mak ro ni vå. Et fi nans ve sen do mi nert 
av stats ei de ban ker som myn dig he te ne kan gi be skjed 
om at skal øke ut lå ne ne, gjør det mu lig med rask om-
legning av kre ditt po li tik ken på mik ro ni vå. I sam me 
ret ning trek ker et knip pe på om lag 140 sto re, stat li ge 
be drif ter som i stor grad vil føl ge opp sig na ler fra re gje-
rin gen om omlegning av den øko no mis ke po li tik ken.

Vi må også min ne om at Par ti et er tet te re in filt rert i 
sam fun net enn hva vi nord menn i ut gangs punk tet ten-
ker oss. I sto re fore tak står Par ti ets mann over ad mi-
nist re ren de di rek tør. For å unn gå en klø ne te og uklar 
le del se av fore ta ke ne, vil det ofte være sam me per son 
som in ne har beg ge dis se rol le ne. Når Par ti et har be-
stemt at en omlegning av den øko no mis ke po li tik ken 
skal fin ne sted, er ti den fra ved tak til iverk set tel se ofte 
kort. I hvert fall hvis in ter es se ne på det lo ka le pla net der 
be drif te ne lig ger, er sam men fal len de med in ter es se ne 
på sen tralt hold, det vil si i Bei jing.

Gjelds gra den for ki ne sis ke be drif ter er lav. Og ki ne sis-
ke hus hold nin ger har nes ten ikke lån. Sun ne fi nan si el le 
for hold, både i næ rings li vet og hos hus hold nin ge ne, gjør 
det let te re å set te i gang en kre ditt fi nan si ert eks pan sjon 
i Mid tens rike enn i de fles te and re land i den ne ver den.

Ho ved tyng den av mid le ne som er satt av til å sti mu-
le re øko no mi en, vil gå til in ves te rin ger i in fra struk tur. 
I til legg til jern ba ne, vei og fly plas ser frem skyn des den 
so sia le bo lig byg gin gen. Vi de re vil myn dig he te ne se til 
ut byg ging av to tu sen nye sy ke hus og opp rust ning el ler 
ny byg ging av fem tu sen hel se sta sjo ner.16 Den ne sat-
sin gen på hel se føl ges opp med mer pen ger til bruk av 
fa si li te te ne.

De lo ka le myn dig he te ne står for den prak tis ke gjen-
nom fø rin gen av po li tik ken. Gam le pro sjek ter som tren-

14.  Under «townships» finner vi landsbyer eller «villages» av hvilke 
det er om lag 700 000. Men disse er ikke egne administrative enheter 
underlagt politisk kontroll fra Beijing.
15.  «The current economic situation in China is one of unpreceden-
ted complexion», skriver Barry Naughton i artikkelen «Understan-
ding the Chinese Stimulus Package», i ChinaLeadershipMonitor, No. 
28, 2009.
16.  Ibid.

ger god kjen ning på sen tralt hold, trek kes frem. Bei jing 
ser gjen nom pla ne ne for de uli ke pro vin se ne. Ram men 
for de sam le de in ves te rin ge ne per pro vins be stem mes 
sen tralt. For de lin gen fast set tes på lo kalt nivå. Mid ler 
som be vil ges sen tralt, føl ges opp med lo ka le mid ler. 
Ban ke ne får klar be skjed om å øke ut lå ne ne, hvil ket 
de også gjor de. In nen ut gan gen av ap ril 2009 had de 
ban ke ne be vil get mer i nye lån enn gjen nom hele 2008.

Et vik tig ele ment i sti mu le rings pak ken er ut vik lin-
gen av en in du stri po li tikk for ti sek to rer, fra stål, skip 
og bi ler, til tek stil, lett in du stri og elek tro nikk. Et sen-
tralt ele ment her er mer pen ger til an vendt forskning 
og ut vik ling. De sto re, stats ei de fore ta ke ne vil ha en 
sen tral rol le her. Sti mu le rings pak ken leg ger vi de re opp 
til økt sat sing på egne in ves te rin ger i ut lan det.17 Mens 
Kina har mot tatt uten land ske di rek te in ves te rin ger for 
mer enn tu sen mil li ar der dol lar de sis te par ti åre ne, 
har Kina selv gjort di rek te in ves te rin ger i and re land 
for mind re enn to hund re mil li ar der dol lar, det mes te 
av det te i lø pet av de senere åre ne. Med sto re va lu ta-
re ser ver er ti den kom met for en di ver si fi se ring over i 
re al ka pi tal. Tren den fra de senere år der Kina kjø per 
seg opp i næ rings li vet i and re land, vil bare for ster kes 
i åre ne frem over.

For å sti mu le re den in nen land ske et ter spør se len er 
et eget pro gram iverk satt for sub si die ring av kjøp av 
små bi ler på lan det. Vi de re er et for søks pro gram for 
lands byg da som gir ra batt ved kjøp av mik ro bøl ge ovn, 
far ge-TV, vas ke ma skin, vann var mer ba sert på sol ener-
gi, etc., blitt ut vi det fra å gjel de for noen få pro vin ser 
til å gjel de dem alle. Hver fa mi lie har rett til å kjø pe to 
gjen stan der per år. En ra batt på 13 pro sent be talt av 
Bei jing vil kom me inn på kon to senest tolv da ger et ter 
at va re ne er be talt.

Fint, ten ker vel myn dig he te ne, at plast og gum mi, 
stål og alu mi ni um går til pro duk sjon av bi ler og hus-
hold nings ut styr som hav ner i ki ne sis ke hjem, nå som 
for bru ker ne i USA og and re land har blitt mer opp tatt 
av å spa re. Man slår to flu er i én smekk. For be drif ter 
som lig ger an til å måt te leg ge inn åre ne på grunn av 
svik ten de et ter spør sel, øker sjan se ne til å kla re seg. Og 

17.  For noen år siden kjøpte Shanghai Automotive Industry Corpo-
ration (SAIC) den britiske bilfabrikken Rover. Geely, en annen stor 
bilprodusent i Kina, er i ferd med å kjøpe opp Volvo personbil fra 
amerikanske Ford. Utenlandske bilmerker av beste kvalitet er in-
teressant for kineserne, både for å få tilgang på ny teknologi og for å 
kunne ta etablerte merkenavn i bruk.
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øns ket om ut vik lin gen av et «har mo nisk sam funn» der 
folk på lands byg da mer ker mer til vel stands ut vik lin-
gen, blir bed re iva re tatt.

… men viL poLitiKKen Levere 
det som trenGs?

Et grunn leg gen de pro blem med Ki nas øko no mi er en 
forkjær sam men set ning av sam let et ter spør sel. I 2008 
tok re al in ves te rin ge ne 44 pro sent av ver di skap nin gen 
i lan det, pri vat kon sum 36 pro sent og of ent lig kon sum 
12 pro sent. De sis te åtte pro sen te ne var hva eks por ten 
over steg im por ten med. Det er to pro ble mer med den-
ne sam men set nin gen. Re al in ves te rin ge ne er i stør ste 
la get.18 Og net to eks por ten, det vil si dif e ran sen mel-
lom eks port og im port, er alt for stor og helt uhold bar.

Kina, for sin egen del, og for and re land sin del, bør 
gjøre noe her. Men gjør Kina det med den sti mu le rings-
pak ken som nå er satt i ar beid? Både ja og nei. Mest 
nei, er jeg redd.

Ja først. Kon su met på lan det tar seg opp både ved 
ra batt ord nin ger for hvi te va rer, som nett opp dis ku tert, 
og ved ut byg ging av hel se ve se net. Men mer trengs. Sko-
le ve se net tren ger et so lid løft. For ung dom som vok ser 
opp på lan det, er det enormt mye van ske li ge re å kom me 
inn på de bes te uni ver si te te ne i Kina enn for ung dom 
som vok ser opp i by ene. Det er urett fer dig. I til legg fø rer 
et slikt sy stem til dår lig ut nyt tel se av ta len ter fra lan det.

Tryg de yt el ser av uli ke slag har myn dig he te ne nå un-
der vur de ring å heve. Med stør re ro for at sta ten i stør re 
grad sør ger for sko le, hel se og pen sjon, vil ki ne ser nes 
spa re iver gå ned. Og det pri va te for bru ket vil ta seg 
opp. Mens ame ri kan ske hus hold nin ger på sitt vers te 
kon su mer te godt over 70 pro sent av BNP, kon su me rer 
ki ne sis ke hus hold nin ger rundt det hal ve.

En end ring i inn tekts for de lin gen er minst like vik tig 
som økte so sia le yt el ser fra sta ten om pri vat kon sum 
skal kun ne dra opp sam let et ter spør sel i Kina. Lønns-
mot ta ke re må få mer, ka pi tal ei ere mind re. Grun nen til 
den fal len de kon sum ra ten i Kina de senere år, ned til 36 
pro sent av BNP, er ikke at hus hold nin ge ne spa rer mer, 

18.  Målt som andel av BNP er Kinas realinvesteringer nær det dob-
belte av mange andre lands realinvesteringer. Men er det dermed sagt 
at de er for store? Et land som i utgangspunktet har en liten behold-
ning av realkapital, må forventes å investere mer i ny realkapital enn 
andre land gjør. Når Kina i tillegg nå er midt inne i den største folke-
vandringen historien noen gang har opplevd  –  i løpet av de neste ti 
årene forventes 400 millioner kinesere å flytte til byene – blir behovet 
for bygging av boliger og utbygging av infrastruktur enormt.

men at inn tek te ne til hus hold nin ge ne sti ger sak te re 
enn sam let ver di skap ning i lan det. Det be tyr gan ske 
en kelt at ka pi tal ei er ne og sta ten tar mer.

Men hvor dan få til en end ring i for de lin gen av inn-
tek ten? I en ti mes sam ta le med ord fø re ren i en mel lom-
stor ki ne sisk by (med om trent like man ge inn byg ge re 
som i Nor ge) i mai 2009 tok jeg opp spørs må let om 
den skje ve inn tekts for de lin gen i Kina. I gjen nom snitt 
tje ner folk på lan det ikke stort mer enn en tred je del av 
hva folk i by ene gjør.

Får vi bare byg get ut et bed re hel se til bud på lan det, 
vil bøn de ne være for nøyd, men te han. Jeg som kom-
mer fra det de mo kra tis ke Nor ge der alle po li ti ke re er 
opp tatt av sta dig å skul le le ve re mer vel ferd, stus ser 
over sva ret. Men sett med en ki ne sisk le ders øyne – en 
le der som ikke skal gjen vel ges, men gjen opp nev nes av 
sine fore sat te i Bei jing, der øns ket om frem veks ten av 
et sterkt og mek tig Kina som med stør re tyng de gjør 
seg gjel den de på den glo ba le are na, står sterkt – gir sva-
ret god me ning. Å bru ke mer pen ger på vel ferd be tyr 
mind re pen ger til in ves te rin ger. Men for Ki nas plass i 
det glo ba le bil det er økt pro duk sjons ka pa si tet og øko-
no misk vekst det sen tra le – ikke hvor dan bøn de ne på 
lan det har det, bare de ar bei der hardt, spa rer mye og 
ikke la ger bråk. Hva som er godt for Kina, i en slik le ders 
øyne, tren ger ikke nød ven dig vis å fal le sam men med 
hva som er godt for ki ne se re. Her er vi ved et sen tralt 
skil le mel lom et de mo kra ti og et dik ta tur.

I man ge år har myn dig he te ne prøvd å få de sto re 
stats ei de fore ta ke ne til å be ta le ut av over skud det. Men 
det er ikke lett. Sett uten fra for to ner den ne de bat ten 
seg un der lig. Er ikke sta ten eier? Og kan ikke eie ren 
be stem me ut byt te po li tik ken? I vir ke lig he tens ver den 
er mak ten mer til slørt. Le de re for me ga sto re ki ne sis ke 
fore tak har sin egen makt ba se. En re gje ring som trår 
sli ke le de re for nær, kan kom me ille ut.19 Her er nok å 
min ne om hvor dan stat li ge, ki ne sis ke ol je sel ska per for 
noen kal de vint re si den holdt for sy nin ger til ba ke for på 

19.  For oss i Norge er det passende å minne om hvordan først Norsk 
Hydro og senere Statoil fikk stor makt i samfunnet. Regjeringen Wil-
loch gjorde en nyttig jobb ved vingeklipping av statens eget oljesel-
skap, blant annet ved at Statens Direkte Økonomiske Eierinteresser 
(SDØE) ble tatt ut av Statoil og lagt i et eget selskap. Videre har note-
ringen av Statoil på børsen i New York bidratt til ytterligere gjennom-
siktighet i driften av selskapet. Om Statoil og Norsk Hydro ikke var 
blitt passet så godt på av de demokratisk valgte myndighetene, mon 
tro om vi i Norge i dag hadde hatt et Statoils pensjonsfond utland, 
snarere enn et Statens pensjonsfond utland?
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den må ten å pres se opp pri sen ut over det re gje rin gen 
had de be stemt. Sel ska pe ne tjen te mer på å sel ge ol jen 
til ut lan det enn på å sel ge den i det ki ne sis ke mar ke det.

Så kom mer nei. Den sti mu le rings pak ken som Kina 
har iverk satt, er ikke god nok med sik te på å løse det 
grunn leg gen de mak ro øko no mis ke struk tur pro ble met, 
nem lig å se til at pri vat og of ent lig for bruk som an del av 
BNP øker, på be kost ning av eks port over skud det i første 
rek ke og re al in ves te rin ger i an nen rek ke.20 Mo del len 
der ut lan det, pri mært USA, stod klar til å kjø pe over-
skudds pro duk sjo nen av stål og se ment, da ta ma ski ner 
og le ke tøy som ki ne ser ne frem brak te, gjen nom sta di-
ge ut vi del ser av pro duk sjons ka pa si te ten ved sto re og 
øken de re al in ves te rin ger, er ikke len ger hold bar. Det 
skyl des både at res ten av ver den ikke len ger vil kjø pe så 
mye, og at ki ne ser ne nå har sto re nok re ser ver av uten-
landsk va lu ta og selv tren ger å bru ke mer av det de la ger.

Den ned byg gin gen av ki ne sisk pro duk sjons ka pa si-
tet som Bei jing tid vis har øns ket, er ikke all tid lett å 
gjen nom fø re i prak sis. Da myn dig he te ne på sen tralt 
hold for lang te at smel te verk for alu mi ni um un der en 
viss stør rel se måt te leg ges ned, svar te man ge pro vin ser 
med å øke pro duk sjo nen til over mi ni mums gren sen. 
Re sul ta tet ble så le des økt ka pa si tet, det mot sat te av det 
til tenk te. Det gam le ki ne sis ke or det «Him me len er høy 
og kei se ren langt bor te» sy nes fort satt å ha sin gyl dig het.

For pro duk sjon av stål vil Kina ved ut gan gen av 2010 
ha en ka pa si tet på 760 mil li oner tonn per år. Det er om 
lag 200 mil li oner tonn mer enn eget for bruk, og det til-
sva rer mer enn sam let stål pro duk sjon i Ja pan, ver dens 
nest stør ste pro du sent.21 Et vik tig mål med det to talt 
mislykkede pro sjek tet «Det sto re spran get frem over», 
som krev de mil li oner av men nes ke liv, var at Kina skul le 
bli en stor pro du sent av stål. Nå – fem ti år senere – er 
det te må let mer enn opp fylt.

eLementer i en eGnet omLeGninGen 
Av den øKonomisKe poLitiKKen

Den øko no mis ke po li tik ken som Kina nå fø rer, er en 
blan ding av mar keds øko no mi og plan øko no mi. Som 

20.  Se notatet «Overcapacity in China. Causes, Impacts and Recom-
mendations», utgitt av European Chamber i samarbeid med Roland 
Berger, Strategy Consultants, 2009. Se videre «The Myth of Chinese 
Savings» av Jonathan Anderson, Far Eastern Economic Review, No-
vember 2009.
21.  For det som står i de to siste avsnittene her, se «Too much size 
matters» av Michael Komesarof, i China Economic Quarterly, De-
cember 2009.

føl ge av den øko no mis ke kri sen, har sta ten blitt ster ke-
re in vol vert i øko no mi en.22 Vil kon se kven sen av må ten 
kri sen hånd te res på, bli opp byg ging av over ka pa si tet i 
man ge sek to rer? Det vil i så fall kun ne ram me det ki ne-
sis ke bank sy ste met der som lån gitt for å møte fi nans-
kri sen ikke lar seg be tje ne.

Også and re land ser med skep sis på den øko no mis-
ke po li tik ken i Kina. Et bas tant in ves te rings pro gram 
som over tid gir økt pro duk sjons ka pa si tet, sær lig in nen 
in du stri og bygg og an legg, kan gjøre li vet surt for kon-
kur ren ter i and re land. Det grunn leg gen de pro ble met i 
Ki nas øko no mi, nem lig en over gang fra en eks port- og 
real in ves te rings dre vet vekst til en kon sum dre vet vekst, 
kre ver and re til tak. Her er noen.

Sta ten må pres se på for ut be ta ling av di vi den de fra 
stats ei de fore tak. Det vil dem pe in ves te rings ev nen i 
sli ke fore tak. Om myn dig he te ne i nes te om gang bru-
ker mid le ne på må ter som kom mer hus hold nin ge ne 
til gode – gjer ne ved ut byg ging av et so si alt sik ker hets-
nett som ska per økt øko no misk trygg het for den en kel-
te – vil pri vat kon sum ta seg opp.

Vi de re må sta ten sør ge for at nye stål- og alu mi ni-
ums verk ikke blir byg get. El lers kan den vers te av alle 
ver de ner opp stå, nem lig at kort sik ti ge pro gram for å 
sti mu le re øko no mi en har som kon se kvens at det opp-
står en over ka pa si tet som det tar lang tid å byg ge ned.

Et tred je til tak lig ger også klart i da gen – at Kina 
gjen opp tar den grad vi se og kon trol ler te opp skriv nin-
gen av sin va lu ta som stan set opp som me ren 2008. En 
so lid øk ning i den in ter na sjo na le ver di en av yuan vil 
øke ki ne ser nes kjø pe kraft over for uten land ske va rer 
og tje nes ter. Det vil bi dra til at im por ten tar seg opp og 
for bru ket øker. Ikke at en ster ke re yuan tid li ge re had de 
for hind ret fi nans kri sen. Kri sen skyld tes vett løs at ferd i 
de ame ri kan ske fi nans mar ke de ne, som har ført til tap av 
pre sti sje for USA. Hel ler ikke vil le en ster ke re ki ne sisk 
va lu ta hatt sær lig stor be tyd ning for de sto re un der skud-
de ne i ame ri kansk uten riks øko no mi. And re land vil le i 
ste det sendt mer va rer til USA der vil lig he ten til å bru ke 
pen ger var alt for stor og vil lig he ten til å spa re alt for li ten.

Et fjer de til tak er omlegningen av ki ne sisk øko no mi 
med økt sat sing på tje nes te yten de virk som het. I 2008 
ut gjor de in du stri pro duk sjo nen 49 pro sent av Ki nas 

22.  Det samme gjelder for øvrig i andre land. Tenk bare på USA, ka-
pitalismens høyborg, hvor myndighetene har grepet inn i bank- og 
finansvesen, som långiver og eier – i tillegg til å ha blitt, mot sin vilje, 
en betydelig eier i foretak som General Motors.
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BNP, mens de tje nes te yten de næ rin ge ne stod for 40 
pro sent.23 Kan skje bur de det vært mot satt?

Et ter hvert som et lands øko no mi mod nes, vil tje nes-
te yt in gen stå for en sta dig stør re an del av pro duk sjo nen. 
I Kina er det rom for flere ak tø rer og stør re kon kur ran se 
in nen tje nes te yten de næ rin ger i alt fra va re han del, tu-
ris me og te le kom mu ni ka sjon til un der vis ning, hel se og 
bank og for sik ring. In ves te rin ger for økt tje nes te pro duk-
sjon gir flere ar beids plas ser enn til sva ren de in ves te rin-
ger i in du stri. Vi de re blir tje nes ter i ho ved sak pro du sert 
for hjem me mar ke det. Økt sat sing på tje nes te pro duk sjon 
vil bi dra til at in nen landsk for bruk tar seg opp.

Pro duk sjon av tje nes ter er gjen nom gå en de mind-
re for uren sen de enn in du stri pro duk sjon. Her rø rer 
vi ved en stor ut ford ring: Hvor dan få til en mer bæ-
re kraf tig øko no misk vekst i Kina? Un der mil jø kon fe-
ran sen i Kø ben havn i de sem ber 2009 prøv de Kina å få 
gjen nom slag for at pa tent ret tig he ter ikke skul le gjel de 
for mil jø venn lig tek no lo gi. Det te for sla get ble av vist.

Pro duk sjon av tje nes ter kre ver kunn skap om for hol-
de ne lo kalt. Drif ti ge ki ne se re som kjen ner for hol de ne 
og vil star te opp ny virk som het, har ofte unø dig sto re 
pro ble mer med å skaf e til veie den lil le ka pi ta len som 
trengs. Mer ge ne relt står det ki ne sis ke bank- og fi nans-
ve se net over for sto re ut ford rin ger når det gjel der å gjøre 
det let te re for små og mel lom sto re be drif ter å få lån. 
Som det er nå, hen vi ses sli ke fore tak til fa mi lie og ven ner 
for å frem skaf e ka pi tal, el ler til grå mar ke der der ren-
te ni vå et gjer ne er man ge gan ger høy ere enn i ban ke ne.

hvA viLLe zhu ronGji Gjort?
Jeg har to hel ter i nye re ki ne sisk po li tikk: Deng Xiao-
ping og Zhu Ron gji. Beg ge vis te klar syn og mot, ut hol-
den het og hand le kraft. Og beg ge nøt stor til lit hos den 
jev ne ki ne ser. Ved Deng hef ter bru ta li te ten vå ren 1989 
da han send te tanks mot for svars lø se de mon stran ter. 
Til Dengs for svar må det sies at han tro lig fikk feil in for-
ma sjon. Dess uten spil te hans engs tel se for kaos – el ler 
luan – inn. En til ba ke ven ding til kul tur re vo lu sjo nens 
anar ki måt te for en hver pris unn gås.24

23.  De gjenværende elleve prosentene av verdiskapningen fant sted i 
jordbruket, hvor hovedtyngden av sysselsettingen er. Se ChinaEcono-
micQuarterly, December 2009, side 3.
24.  Tenk om Kina hadde fått ny leder høsten 1949, da krigen var vun-
net, og Mao hadde erklært opprettelsen av Folkerepublikken Kina – 
slik Storbritannia fikk ny leder sommeren 1945. Krigen var vunnet, 
men Winston S. Churchill måtte likevel flytte ut av Downing Street 
No. 10 slik at nyvalgte statsminister Clement Attlee kunne flytte inn.

Hva vil le Zhu gjort i da gens si tua sjon? Han som på 
tam pen av 1990-åre ne dro til med re struk tu re ring av 
stats ei de fore tak midt un der Asia kri sen, fulg te opp 
med pri va ti se ring av bo lig mas sen i by ene, og tok Kina 
inn i WTO ved ju le ti der 2001, til tross for mot stand 
fra bon de stan den som lik te dår lig at pri se ne på man ge 
land bruks pro duk ter der med vil le fal le.25 Ved å se til at 
Kina kom med i Ver dens han dels or ga ni sa sjon, holdt 
han fast på lin jen til Deng – «Åpne opp og re for me re».

Zhu Ron gji vil le tatt skik ke lig tak i bank ve se net. Han 
vil le gjort slutt på sy ste met som fa vo ri se rer sto re, stats-
ei de fore tak hva gjel der til gang på kre ditt. Han vil le sett 
til en høy ere ren te på van li ge bank inn skudd. Og han 
vil le gjort det let te re å få lån for å star te nye virk som-
he ter i ser vi ce næ rin gen. På det va lu ta po li tis ke om rå det 
vil le Zhu fort satt den grad vi se ap pre sie rin gen av yuan, 
gjer ne med en en gangs opp skriv ning på fire–fem pro-
sent. Styrt flyt mot dol lar vil le blitt er stat tet med styrt 
flyt mot en kurv av dol lar, euro og yen.

På det fi nans po li tis ke om rå det vil le Zhu fun net frem 
til skat ter som vir ker ut jev nen de på inn tekts for skjel-
le ne, og dess uten mil jø skat ter som gjør at det vil kos te 
å for uren se. Zhu vil le sett til at sta ten i ster ke re grad 
frem står som en re gu le ren de myn dig het i et mar keds-
ba sert sy stem, ikke som en pro du sent. Det sam le de 
skat te tryk ket treng te ikke Zhu i sær lig grad å øke, selv 
om sta ten på tar seg stør re an svar for hel se, sko le og 
pen sjon. Hvor for? For di ut be ta ling av ut byt te fra lønn-
som me, stats ei de fore tak vil le gitt mye pen ger i kas sen.

Kan skje vil le Zhu lagt opp til styrt ned byg ging av 
over skudds ka pa si tet i noen sek to rer. Mer vekt vil le 
blitt lagt på ar bei det med å fin ne hen sikts mes si ge må-
ter som Kina kan bru ke sine over to tu sen mil li ar der 
dol lar va lu ta re ser ver på.

Den stør ste ut ford rin gen for Zhu, om han fort satt 
had de holdt tak i tin ge ne, vil le vært en nær me re gjen-
nomtenkning av hvil ke in ter es ser Kina har på lang sikt, 
både in ternt i eget land og på glo bal ba sis. Fi nans kri sen 
har ført til et stort opp sving i Ki nas re la ti ve be tyd ning 
her i ver den. Før Kina kan ut meis le en god po li tikk, må 
ki ne ser ne vite hva de vil. m

25.  Noen år senere fikk bøndene litt igjen idet all skatt på bondens 
inntekter ble tatt bort.


