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UTFORDRINGER I EN UGREI VERDEN
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Verden har gått inn i en periode preget av ”systemic disorder”. 

(William Hague, Storbritannias utenriksminister)

1. Hva har skjedd i Kina?

2. Konsekvenser for Amerika og EU

3. Utsiktene for norsk økonomi
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1. Hva har skjedd i Kina?

1840 – 1949: Ydmykelse som startet med Den første opiumskrigen

1949 – 1976: Mao – ingen fredens mann.

1978 – 1993: Deng – pragmatiker som får fart på sakene.

1989 – 2002: Jiang Zemin og Zhu Rongji – flere reformer, med vinnere og tapere. 

2002 – 2012: Hu Jintao og Wen Jiabao – god vekst, men reformene stanser opp

2012 – : Xi Jinping og Li Keqiang – hva har de på tapetet?
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… Hva har skjedd i Kina? …

Deng: Prøve og feile

Hard i klypa

Ta tiden til hjelp, hold en lav profil (1990)

Sydlig reise i 1992 (87 år gammel), ser til at reformene fortsetter

Jiang: Reformer som skaper vinnere og tapere:

• Omstrukturerer statseide foretak (SOEs) og 45 millioner mister jobben

• Kina med i WTO i 2001, mange som taper ved økt konkurranse

• Tillater forretningsfolk med i Partiet

• Forbyr business i PLA, generalene ikke glade 
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Hu: Administrer mer enn reformerer (men holder på makten i ti år –

det krever sitt). 

• "Harmonisk samfunn"

• "Fredelig vekst"

• Vellykket håndtering av finanskrisen – rent taktisk

• Korrupsjonen er et sementerende materiale som holder eliten sammen. 
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Xi: Reformfri periode over. Kina noe annet i 2014 enn i 2012.

Xi skal lage omelett og må knuse noen egg – skape noen tapere.

Skape legitimitet og støtte ved tre grep:

• Kamp mot korrupsjon – som langt på vei er en maktkamp internt i CCP

• Løfte frem China Dream – at Kina som kollektiv skal være stolte 

• Appellere til nasjonalisme – i passe dose

Klart for seg hva som må gjøres på det økonomiske området.

Det er gjennomføringen som er utfordringen.
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Xi raskt skaffet seg stor makt. Rolig og selvsikker.

Men fremdeles et kollektivt lederskap.

November 2013: Møte i sentralkomitéen (370 menn) med viktige vedtak 

for arbeidet fremover.

Oktober 2014: Nytt plenum i sentralkomitéen (over 3 dager), «Rule of

Law« på dagsorden
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Siste tredve år har BNP/capita vokst fra 300 dollar til over 6.000 dollar i Kina.

Og fra 300 dollar til 1.500 dollar i India.

Lønn i Vietnam rundt 60 prosent av lønnen i Kina.

Haier (hvitevarer)1/20 av amerikanske lønninger i 2000, nå betaler de ¼.

Forventer lønnsstigning på 13 prosent per år i flere år fremover.

Ny modell trengs. Privat konsum må ta over for realinvesteringer og eksport. 

Hvilket tilsier endret fordeling av inntekt.
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Kilde: World Bank,
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Strategisk tabbe måten finanskrisen ble møtt på.

Oppbygging av gjeld som er et stort problem nå.

RMB – langt frem før den blir en internasjonal valuta. 

Mye prat og lite ull. Må tillate frie kapitalbevegelser 

og et liberalisert kredittmarked.

Ikke tilrådelig i dagens situasjon.

Men fordel av at HANDEL kan gjøres opp i RMB.

Blir fri fra den amerikanske dollaren.
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Kilde:Carney, Mark. «Risky Business, global threat». Financial Times, 16. juni 2014

… Hva har skjedd i Kina? …



11

6

6,5

7

7,5

8

8,5

Kinesiske Yuan (eller RMB) mot USD

Kilde: Datastream. Oppdatert 24.06.2014

… Hva har skjedd i Kina? …



12

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

P
ro

s
e
n
t

Driftsbalansen som andel av BNP

Kina USA

Kilde: Verdensbanken

… Hva har skjedd i Kina? …



Kina mottatt betydelig direkte investeringer.

Nå også på vei ut med pengene sine. På jakt etter

• Råvarer og energi

• Merkevarer

• Teknologi

Mindre grad av sentralisert samordning enn mange tror.

Vil kjøpe Waldorf Astoria, flotteste hotellet i New York, for 1.95 billion USD
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Kilde: China Economic Quarterly, June 2014
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Kilde: China Economic Quarterly, June 2014
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Inntektsfordeling og eiendomsrett til jorda

Økonomisk vekst er bra for regimet. 

Skjevere inntektsfordeling er ikke bra

Bonden eier ikke jorda. Bare retten til å dyrke den 

i inntil 30 år. Engstelig for at en klasse med rike 

jordeiere skal vokse frem.
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Kilde: «Gini out of the bottle». The Economist, 26. januar 2013
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Fremmedarbeidere i eget land (hukou)

Rettigheter til helse, utdanning og 

pensjon følger av hvor du kommer fra.

260 millioner kinesere med mindre 

rettigheter enn andre. 

Økende uro innenlands i Kina.
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Kilde: «Remembering Tiananmen

The lessons of history». The Economist, 29. mai 2014
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Fremmedarbeidere i eget land (hukou)

«Vi holdt ut i 12 år. Særlig de første årene reiste vi bare hjem 

hvert tredje år. Jeg savnet veldig den vesle datteren min. Hun 

var bitte liten. Jeg vet ikke hvor mye hun forstår. Selv et år 

etter at vi kom hjem, kaller hun meg fremdeles ikke "mamma". 

Det syns jeg er vondt. Jeg har grått mye pga. det.»

Familien Guo Gangiun, arbeidsmigranter, fra Kina – det nye imperiet, 

episode 3, fransk dokumentar, laget av Jean-Michel Carré.
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Incentiver i Partiet

Belønne politiske ledere for miljø, reform, fordeling –

ikke bare økonomisk vekst. Ikke så lett  målbart.

Over 80 millioner medlemmer. 
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Statseide foretak

Mange har monopol 

Betaler nesten ikke utbytte til eieren

God kilde til korrupsjon

Xi vil bruke markedet for å redusere makten til SOEs

Og også få inn private deleiere – Hydromodellen som vi sa i gamle dager.

Gjerne utenlandske.
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Økonomisk vekst basert på sterk 

kredittvekst

Vil de som har gjeld makte å 

betjene lånene?

Fare for bankkrise?
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Kilde: «China’s economy: In three parts». The Economist, 

25. januar 2014



Forurensning – et enormt problem

Januar 2013 og luften i Beijing var i flere 

uker mer til å se på enn til å puste i

900 partikler – 40 ganger mer enn Verdens 

Helseorganisasjon anser som sikkert

Folk vil ikke bo der lenger

Ikke bare et helsemessig problem

Undergrave legitimiteten til regimet
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Kilde: «China and the environment: The East is grey». The 

Economist, 10. august 2013



Forurensning – et enormt problem

Arbeider intenst med å få 

forurensningen ned

Annet problem: Mangel på rent vann
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Kilde: «China and the environment: The East is grey». The 

Economist, 10. august 2013



Forholdet til naboland

Grensekonflikt med India, langs 3000 km lang grense. Kort krig i 1962.

Mange konflikter blusset opp på kort tid i havet utenfor Kina.

Hvorfor er Kina blitt så aggressive her? Ulike oppfatninger blant Kina-eksperter.

Glemt Dengs advarsel?

Vil det skade de økonomiske forbindelsene på lang sikt?

Lord Palmerstone: ”Land har verken permanente fiender eller venner – bare permanente 

interesser.” Realpolitikk, kalles det.
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Tar små fighter som lar seg vinne:

November 2013: Air Defence Identification Zone (ADIZ)

Januar 2013: Tilsvarende på havet for fiske

Mai 2014: Oljeboring i havområde som Vietnam mener de eier

Mai 2014: Noe tilsvarende vis-a-vis Filippinene

Endre sakte forholdene på bakken (og på havet og i luften)
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Hva vil Amerika sloss for?

Løfte til Taiwan

Løfte til Japan

Og har stående styrker i Sør-Korea
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Multilateral tilnærming for Kina ved deltakelse i:

• FN

• G-20

• SCO 

• ASEAN pluss tre

• BRICS
Brasil, Russland, India, China og Sør-Afrika

BRICS – lite felles i utgangspunktet.

Men viktig for Kina med nettverk uten at USA er med.
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Samme gjelder SCO (Shanghai Cooperative Organization), en Eurasian politisk, 

økonomisk og militær organisasjon, etablert i 1996 in Shanghai, med Kina, 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russland og Tajikistan. I 2001 kom Uzbekistan med.

ASEAN, en samarbeidsorganisasjon mellom ti land i Sør-Øst Asia. 

Pluss tre – Kina, Japan og Sør-Korea – med noe løsere tilknytning.
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Kilde: Quandl
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Kilde: Donnan, Shawn. «Transatlantic trade». Financial Times, 9. juni 2014

2. Konsekvenser for Amerika og EU



”Pivot to Asia” – mer fokus på Asia, der 

veksten er raskest.

Sterkere militært nærvær til havs i området.

Demografi og Innovasjon – USAs styrke.
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Kilde: Donnan, Shawn. «Transatlantic trade». Financial Times, 9. juni 2014
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Hva gjør USA?

TTP – Trans-Pacific Partnership, hvis hensikt er en frihandelsavtale mellom 

Amerika og Asia, der Japan er med i forhandlingene, men ikke Kina. 

TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership, samarbeid mellom 

EU og USA, etter planen tre i kraft i 2015. Tettere økonomisk samarbeid. 

Samordne reguleringer.

TTP for å demme opp mot Kina? Det føler kineserne, og liker det dårlig.

TTIP for å revitalisere Europa? 
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Hva gjør USA?

Hyggelig nærområde for USA. Grenser til to land og to hav. 

Monroedoktrinen av 1823 gir godt alburom.

USA er verdens politimann – eller hegemon.

Hvordan møte et fremvoksende Kina?

Klassisk dilemma – som også kineserne har tenkt mye på. Kanskje mer.

Obama: ”Not whether America will lead but how it will lead”

Eller som Bill Clinton sa om USA: ”The indispensible nation”. 
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Hva gjør EU?
35

Rente på 10-årige statsobligasjoner. Prosent. 

1.1.2010-11.09.2014

Kilde: Fig. 1.5. MONETARY POLICY REPORT WITH 

FINANCIAL STABILITY ASSESSMENT 3/14, NORGES BANK

Siden finanskrisen brøt inn over 

verden har rentene sunket kraftig.

Tiårs stat er nå 1 % for Tyskland –

rundt 2 % for de andre landene.

Knapt positiv realrenter.



Hva gjør EU?

- Felles mynt – som ikke fungerte etter planen

Felles mynt er det ultimate fastkurssystem.

• Vil ha frie kapitalbevegelser og fast valutakurs – felles mynt er tingen

• Dessuten – euro som ledd i å skape en europeiske identitet

Konsekvenser av felles mynt

• Kan ikke bruke finanspolitikk fritt (øke offentlige utgifter)

• Kan ikke bruke pengepolitikk – felles mynt og bare en sentralbank
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Tyskland merket lite til euro. Hvorfor?

Renten var lav i utgangspunktet.

Og godt i gang med god strukturpolitikk – Agenda 2010

Pluss bedre konkurranseevne når de andre landene 

har høyere lønnsvekst

Men: Vanskelig for tyskerne etter hvert.                     

• Må ta tap i tyske banker

• Bidrag fra Tyskland med lån til Hellas og andre

• Veksten ned i Euroland og tysk eksport merker det

• Får mye kjeft fordi de stiller krav ved nye lån
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3. Utsiktene for norsk økonomi

38

BNP, sesongjusterte volumer, 1. kvartal 2008=100

Kilde: Fig. 2.1.A. Nasjonalbudsjettet 2015 



Produksjon per innbygger i verden i dag, 10.000 euro

For innbyggere i EU, 27.000 euro

For oss i Norge, 50.000 euro

MEN: Kjøpekraftsjustert – og Norge noe ned. Hvorfor?

Fordi prisnivået i Norge er høyere – får mer for 10 euro i Italia enn for 85 kroner i Norge
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Bytteforhold (eksportpriser delt på importpriser).

1900-2013. Indeks 2000=100

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
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Etterspørselen fra petroleumssektoren. 

Prosent av BNP Fastlands-Norge

Kilde: Fig. 2.3 A. Nasjonalbudsjettet 2015.
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Timelønnskostnader i industrien i Norge og hos handelspartnerne i EU i felles 

valuta 2013. Vektet gjennomsnitt for handelspartnerne i figur = 100
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Kilde: Fig. 3.19. Nasjonalbudsjettet 2015.
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Sysselsatte personer etter bostatus (1000).

Akkumulert vekst fra 2004 (4. Kvartal hvert år)

Kilde: Statistisk sentralbyrå.
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Reelle boligpriser i utvalgte land.

Indeks, 1.kv.1995=100. Sesongjusterte tall

Kilde: Fig. 2.5.B. Nasjonalbudsjettet 2015
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Utviklingen i boligprisene i 

Norge avviker fra utviklingen i 

andre land……
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Husholdningenes gjeld og renteutgifter.

Prosent av disponibel inntekt

Kilde: Fig. 2.5.C. Nasjonalbudsjettet 2015

Norsk økonomi …

….. og husholdningene har 

relativt stor gjeld
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Norsk økonomi står ovenfor store utfordringer dersom varig lavere oljepriser

I kombinasjon med stagnasjon i EU og fallende vekst i Kina

Trolig mindre fete år fremover enn vi har vært vant til de senere år.

Kilde: Fig: 2.3.A. Nasjonalbudsjettet 2015.

Norsk økonomi…


