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KINA VED EN SKILLEVEI?
Passende tema. Omtrent nå ringer vekkeklokken til Xi Jinping.
Der han sover sin søte søvn. I Washington D.C.
Møte med Obama over flere dager.
Spennende hva som kommer ut av det hele.
Obama – 15 måneder igjen som president
Xi – trolig 7 år

Naturlig å starte med noen tidligere skilleveier i Kinas historie.

221 f. kr.

Kina samlet til ett rike – vel tusen år før vår egen
Harald Hårfagre gjorde det samme hos oss

1271-1275

Marco Polo drar til Kina

1421

Kina oppdager Amerika? Admiral Zheng dro ut på i
alt syv ekspedisjoner, med skip som var mer enn
dobbelt så store som Nelson hadde ved Trafalgar.

Noe senere

Brenner skipene.
Forbyr å lære bort kinesiske til utlendinger
Muren bygges ferdig under Ming-dynastiet

1368-1644

Ming-dynastiet faller og Qing-dynastiet fra
Manchuria tar over

1793

Macartney Mission, purpose to open China for trade.
The emperor Qianlong responds in letter to King
George III
“As your Ambassador can see for himself, we possess
all things. I set no value on objects strange or
ingenious, and have no use for your country's
manufactures.”

1839-1842:

Opium war

1894-1895:

First Chinese-Japanese war

1644-1912:

Qing dynasty, and last emperor of China abdicates

1937-1945:

Second Chinese-Japanese war

1949:

Mao – grunnleggeren av Folkerepublikken Kina

1839-1949:

Hundre års ydmykelse

Chen Yun, one of the few leaders not purged under Mao:
• “Had Mao died in 1956, he would have been immortal” (before
the Great Leap)
• “Had he died in 1966, he would have been a great man” (before
Cultural Revolution)
• “But he died in 1976, so what can I say?”

1978

Deng Xiaoping tar over. Økonomisk vekst – ikke
klassekamp og revolusjon – er veien å gå for å
GJENVINNE tidligere tiders storhet. Midtens Rike

1989:

Tiananmen Square incident

1992:

Deng’s southern tour – and China stays the course
Form for demokrati – kan bare sitte i to ganger fem år.
Og kan ikke velges til topp posisjon etter at passert 70 år.
Ryddig skifte av ledere

2001:

China member of WTO

2012:

Xi Jinping becomes chairman of CCP

Hundre års ydmykelse sitter fremdeles i, jf. Nobels fredspris
Og kan brukes ved passende anledninger.
Nasjonalisme erstatter kommunisme som lim som holder nasjonen
sammen.

DAGENS UTFORDRINGER – VED EN SKILLEVEI?
Mange dimensjoner.
La oss se litt på den økonomiske.
Vil Kina falle i ”Middle Income Trap”?
What does it take to avoid that?
• Financial markets that allocate capital more efficiently – to the best
companies, not to the best connected ones (read SOEs)
• Enforcing Rule of Law, i.e. treating all firms alike; private and
public, domestic and foreign
• Encouraging competition, i.e. allowing SOEs to go bankrupt
• More open society with ideas and information floating more freely
around
Problemet er sammenvevningen av politikk og økonomi.
Makteliten lite interessert i at CCP skal miste makt.
Vanskelig med ryddige synspunkter og ulike meninger.
Min erfaring fra seminar i desember. ”Hvem er vi?”
Eller – at Kina er forskjellig fra oss.
Slik at vi bare i begrenset grad evner å forstå tenkemåte og væremåte.
Jevnlig kommer eksperter med prognoser at Kina står ved en skillevei
– eller ved et stup – og at det er like før de ramler utfor.
So far not the case.

