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“Made in China 2025” som ble lansert i 2015,
har som siktemål at Kina beveger seg oppover
i verdikjeden. Det virker som en rød klut på
amerikanerne.
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Singapore og Taiwan kommet videre, forbi
“middelinntektsfellen”. Det har også Australia og
New Zealand litt lenger unna gjort.
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Bare et lite knippe av land har kommet videre og
endt opp med en produksjon som kan måle seg med
den i USA, Canada og landene i Vest-Europa. I
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… begge landene lider av “et ekstremt
overlegenhetskompleks”

over? Det er vel hva Xi Jinping sikter mot,
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“Made in China 2025”-prosjekt ble lansert i
Kina for tre år siden, var det i hovedsak
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kineserne som studerte det. Men nå finleses

Home Page: http://home.bi.no/fag87025/
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Se hans artikkel “China vs. America. Managing
the Next Clash of Civilizations”, i Foreign Affairs,
September/October 2017.
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Hvor stor gjeld har egentlig USA til resten av verden?
Til kjedsommelighet hører vi om at amerikanerne bruker mer enn de tjener. Derfor må de låne
penger i utlandet. Hvilket skulle tilsi at nettogjelden overfor resten av verden øker. Men gjør
den det?
Ved utgangen av 2017 hadde USA en nettogjeld til utlandet på rundt 9.000 milliarder dollar.
På denne bakgrunnen fortoner det seg underlig at netto finansinntekter, som er summen av
renter og aksjeutbytte, for de første ni månedene det året var pluss 208 milliarder dollar. Om
man har eiendeler, gjeld og fordringer som til sammen gir en positiv avkastning, må jo det
man eier netto ha en positiv verdi?
“Dark matter” kaller professor Ricardo Hausmann ved Harvard dette for – noe som ikke kan
observeres, men som likevel er der. Og som skyldes at amerikanske investeringer i utlandet
kaster mer av seg enn utenlandske investeringer i USA. Hvilket ikke er helt urimelig. Mye av
utenlandsk eierskap i amerikansk økonomi er i statsobligasjoner med lav avkastning. Mens
amerikanske foretak i utlandet har store inntekter på sin teknologiske spisskompetanse, med
tilhørende solide avkastning på investert kapital.
Ser man på finansielle inntektsstrømmer på nettobasis, snarere enn på akkumulerte
underskudd på driftsbalansen, har ikke USA noen nettogjeld til andre land. Det er professor
Hausmanns enkle og kraftfulle poeng.
Så hva er det da Trump bråker om? Jo, han er bekymret for at om prosjektet “Made in China
2025” går slik kineserne tenker seg, vil USAs forsprang rent teknologisk bli kraftig redusert.
Og med det de store inntektene amerikanske foretak henter hjem utenfra.
“Made in China 2025” kan således påføre USA en svekket utenriksøkonomi, i tillegg til at Kina
vil utfordre USAs posisjon som verdens ubestridte stormakt.
Figuren under belyser poenget med “dark matter” – selv om tallene er fra en tidligere periode.
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