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Förord 
 

Kina är världens näst största energikonsument och har fördubblat sin oljekonsumtion 
de senaste 10 åren. Hur ser Kinas framtida energibehov ut? Vilka energislag satsar 
Kina på? Kommer Kinas fortsatta sin snabba ekonomiska tillväxt? Detta och mycket 
mer belystes på NOG seminariet den 4 november 2004. 
Föredragshållare var Erik Berglöf från Handelshögskolan i Stockholm, Ingolf Kiesow 
från UD/FOI, Kristina Sandklef från Ericsson, Jens Wernborg från Exportrådet och 
Martin Carlens från Handelsbanken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3  

 
 
 
 
 

 
 
 
Inledning 
 
Erik Berglöf är professor på Handelshögskolan i Stockholm och chef för institutet för 
tillväxt- och östeuropeiska ekonomier.  
 
Kinas – tillväxt med växtvärk 
 
Kinas årliga ekonomiska tillväxt har sedan i början på 90-talet legat på mellan 7 – 15 
%. Detta har lett till att Kinas BNP år 1993 låg på samma nivå som bland annat 
Mexico, Sydkorea, Indien och Brasilien och har sedan dess växt till att år 2003 vara 
mer är dubbelt så stor som de övriga ländernas. Kinas sensationella tillväxt är dock 
inte unik. Japan och andra asiatiska länder har genom åren haft en ännu högre 
tillväxt. Det som skiljer Kina från sina övriga grannar är landets enorma storlek och 
accelererande ekonomiska massa. Kinas ekonomi ligger fortfarande långt efter i  
internationella jämförelser mätt i dollartermer. Mäter man däremot den inhemska 
köpkraften ligger Kina på andra plats efter USA.  
 
Kinas reformer den senaste tiden har varit framgångsrika. Man har valt en egen väg 
i världsekonomin genom lokala, regionala och nationella ekonomiska experiment. 
Marknads ekonomi har också introducerats parallellt med dessa experiment. 1978 
fick det Kinesiska folket för första gången sedan kommunismens inträde rätten att 
sälja utöver plankvoten. Under 80-talet introducerades småskalig industri och under 
90-talet började statliga företag att privatiseras. Denna process har däremot varit 
betydligt svårare och tagit längre tid än vad Kinas regering först trodde. Kinas 
fantastiska tillväxt på senare år har främst berott på nyföretaganden. Alla reformer till 
trots är de otillräckliga; den privata sektorn har växt men utan privatisering, 
finansiella marknader har exploderat utan finansiell utveckling, stora valuta reserver 
utan konvertibilitet, investeringsboom utan fullständiga ägarrättigheter, ekonomisk 
tillväxt med ojämn fördelning och politisk stabilitet med begränsad demokrati.  
 
Kinas står idag för 20 % av världens ekonomiska tillväxt. Kina kallas idag för 
”världens verkstad” och producerar 80 % av alla leksaker, 30 – 50 % av all reguljär 
elektronik och 25 % av stereo, TV och mobiltelefoner. För att ännu mer öka sin 
ekonomi sker en integration av Taiwan och Hongkong, intensifierat utbyte med 
Japan och ett större deltagande i globala produktionsnätverk.  
 
- Vad driver då denna tillväxt? frågade Erik Berglöf retoriskt och fortsatte. 

 
Fortsatta reformer med WTO som ”ankare”, gigantiskt inflöde av direktinvesteringar, 
massivt inflöde av billig arbetskraft från landsbygden och snabb tillväxt i köpkraft 
vilket leder till en konsumerande medelklass, är starka ekonomiska drivkrafter. Även 
högkvalitativa investeringar i infrastruktur, utbildning och återflöde av arbetskraft, 
snabb tillväxt i produktivitet samt de planerade evenemangen OS 2008 i Beijing och 
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Shanghai Wold Expo 2010 driver utvecklingen. De utländska direktinvesteringarna 
låg relativt konstant på runt 5 miljarder US dollar under 80-talet. I början på 90-talet 
öppnades den kinesiska ekonomin för direktinvesteringar och har sedan 1993 ökat 
konstant från en nivå på ca 30 miljarder till ca 55 miljarder US dollar år 2003.  
 
På kort sikt är utsikterna goda för Kina. Tillväxten i ekonomin år 2003 var 9,1 % och 
förväntas bli ännu större 2004. På grund av överinvesteringar, en möjlig bubbla på 
fastighetsmarknaden, fortsatta kreditförluster samt en tendens till ökande inflation gör 
att det finns risk för överhettning. För att kontrollera detta har Kina önskemål om att 
gå över från administrativ reglering till ett mer traditionellt instrument som styrränta. 
Det finns däremot en stor sårbarhet i den finansiella sektorn på grund av den osäkra 
valutan.  
 
På medellång sikt är det måttlig risk att investera i Kina. Den finansiella sektorn är 
sårbar då de statliga bankerna lånar till statliga företag vilket åsidosätter naturliga 
markandsreglerande krafter samt att finansmarknaderna växer snabbt. Banksektorn 
kommer däremot att öppnas för fri konkurrens år 2006 i och med inträdet i WTO. Den 
kinesiska valutan har sedan år 1994 varit knuten till den amerikanska dollarn trots 
starkt externt tryck. Reformer är dock på väg med större flexibilitet och konvertibilitet 
på valutamarkanden. 
 
På lång sikt har Kina enorma utmaningar. Det är en oerhört ojämn fördelning mellan 
kust och inland, stad och landsbygd, inom regioner, ung och gammal, utbildad och 
outbildad mm. Den interna migrationen, där 400 miljoner bönder flyttar till städer till år 
2020, behöver en utbyggd infrastruktur. Idag byggs miljonstäder upp på några få år. 
Demografiskt har Kina det relativt förmånligt idag på grund av den befolkningspolitik 
som man har tillämpat. Däremot kommer man om 20 till 25 år att få problem med en 
stor befolkningsökning på grund av en förväntat ökad livslängd och fler antal barn per 
familj. Kinas eventuella övergång till demokrati och rättsstat är också en stor 
utmaning då det fortfarande existerar mycket korruption och politiska fångar.   
 
Kinas tillväxt har olika effekt på beroende på typ av marknad. På avancerade 
marknader finns komparativa fördelar och ju större skillnaderna är desto bättre. Om 
Kina får en stark tillväxt på tekniskt avancerad produktion kan det bli ett hot mot USA. 
På tillväxtmarknader har det skett en utveckling så till vida att andra asiatiska länder 
har varit exportörer till utvecklade markandsekonomier till att nu bli leverantör av 
halvfabrikat till Kina. På grund av Kinas enorma resursbehov blir effekten stor på 
länder med som exporterar naturresurser.  
 
- Kina kommer att gå om USA som världens största ekonomi runt år 2040, 

avslutade Erik Berglöf. 
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Inledning 
 
Ingolf Kiesow är ambassadör och verksam på UD:s Asienenhet och  
forskare åt Totalförsvarets forskningsinstitut. 
 
Oro i världen kring olja 
 
Anti-terrorkampanjen efter den 11 september ledde till att USA angrep  
Afghanistan med inblandning av Pakistan, som I sin tur lett till en inre splittring i det 
landet. Det har också framkommit att USA hade ett önskemål om en militär 
styrkeposition i Persiska golfen. Den officiella anledningen till angreppet mot Irak 
senare var dock kampanjen mot spridning av kärnvapen. Om önskemålet att undvika 
destabilisering av Gulfländerna också var en huvudanledning till angreppet har detta 
fått oavsedda följdverkningar. Saudiarabien hotas nu av inre spänningar, 
oljetillgångarna hotas av terrorattacker mot utlänningar. Pacificeringen av Irak och 
återuppbyggnaden av oljeproduktionen där går trögt. 
 
Redan före den 11 september talades det i USA om den så kallade farliga 
halvmånen, det vill säga den båge som går från Nordafrika genom Mellanöstern och 
Centralasien till Sydöstasien. Efter angreppen på Afghanistan och Irak ser vi idag 
inre konflikter eller/och Al-Qaeda-sympatiserande celler i muslimska 
oljeproducerande länder som Nigeria, Saudiarabien, Sudan, Algeriet, Nigeria, Irak, 
Malaysia, Indonesien och Filipinerna. Fientligheterna riktar sig mot det västliga 
inflytandet och moderniseringen. Terrorattacken på Bali utfördes av en cell inom 
rörelsen Jameeah Islamyia som en spontan aktion mot västligt inflytande och västliga 
värderingar. I Centralasien och Mellansöstern har de små cellerna av radikala 
muslimer förenats i olika nätverk, som samverkar med varandra och utbildar 
“utländska krigare”, som kämpar I Kashmir, Irak, Pakistan och Sudan. Detta har ännu 
inte skett i Sydöstasien, med undantag för samarbete mellan celler i indonesiska 
Jameeah Islamyia och Abu Sayyaff-rörelsen på Filippinerna. Ett bekymmer är risken 
för utvidgning av nätverkandet mellan cellerna i Sydöstasien, Centralasien och 
Mellanöstern och att attackerna fokuseras på oljeanläggningarna som symboler för 
de västliga kontakterna. Det skulle höja risknivån för investeringarna och därmed 
prisnivån för oljan. 
 
Samtidigt om det är oro i de oljeproducerande muslimska länderna har efterfrågan på 
olja ökat markant de senaste åren och produktionskapaciteten är idag ansträngd. 
Kinas oljeimport ökar kraftigt, USA:s egen olje- och gasproduktion minskar, Japans 
tillväxt ökar igen vilket ger nya energibehov, Indiens tillväxt ökar oljeimporten med 10 
till 13 procent om året.  Saudiarabien exporterar idag för första  gången vissa 
mängder av lågvärdiga oljor vilket bedöms vara ett tecken på ett ansträngt läge. I 
Mellanöstern hävdas det att investeringarna i oljeanläggningar varit för låga pga de 
låga oljepriserna under senare år. 
 
Organisationen ASPO med Kjell Aleklett i spetsen förutspår att det kommer att bli 
oljebrist runt år 2010 till år 2015. IEA har även i år förutspått att världens efterfrågan 
kommer att öka med 60 procent till 2030.  

I n g o l f  K i e s o w ,  U D / F O I  
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Dessa fakta sammantaget visar på ett begynnande problem - tillgången  
på olja i framtiden. 
 
Kina 
 
Kinas oljeimport ökade med 44 procent mellan åren 2002 till 2003 och kineserna 
bedömer själva att med oförändrad ökningstakt kommer importbehovet år 2030 att 
uppgå till 250 miljoner ton vilket är mer än vad markanden bedöms kunna orka med 
att producera. Kinas har även en stark statlig styrning i de inhemska oljebolagen 
genom att de är helt eller delvis ägda av staten. Om tillgången på olja blir knapp och 
fler stater ser sig tvingade att agera som stater och inte upphandla sin olja på den fria 
oljemarknaden minskas utrymmet och tillgången i motsvarande grad på den fria 
marknaden. 
 
Kinas import har sedan 1990 ökat från Mellanöstern, Afrika och Centralasien men 
minskat från övriga Asien och Oceanien. Andelen importerad olja från så kallade 
pålitliga länder har minskat från 60 till 30 procent under samma period. Kina har den 
senaste tiden investerat kraftigt i en mängd oljeproducerande länder i syfte att 
säkerställa framtida tillgång på olja.  
Ett bevis för att Kina starkt prioriterar elementet säkerhet i tillförseln av olja och gas 
är att Kina har en mängd projekt på gång i Centralasien trots att endast 1,5 procent 
av världens olja och 6 procent av världens gas tros finnas där. Kina bygger bland 
annat en pipeline från Kazakstan trots en mängd ekonomiska, tekniska och politiska 
svårigheter. Diskussioner har även förts med Turkmenistan om en framtida pipeline.  
Möjligen sker även förberedande manövrar med Uzbekistan.  
 
I samband med att Ryssland började öppna det första av de stora oljefälten i Sibirien 
– i Angarsk - för exploatering öppnade Kina förhandlingar med det privata 
oljeföretaget Yukos, som innehade utvinningsrättigheterna i området. När sedan den 
ryska staten väckte åtal för skattebedrägerier mot Yukos, som nu är nästan 
konkursmässigt, togs också utvinningsrättigheterna I Angarsk från Yukos och 
flyttades till det statsägda Gazprom – och med Gazprom hade japanerna förhandlat 
och ser nu ut att få kontrakt på att bygga en oljeledning som går förbi Kina till en 
hamn vid Stilla havet.  
 
På den sibiriska Sakhalinhalvön har japanska företag dominerat den första fasen i 
utvinningen av olja och gas och ser ut att tillsammans med bl.a. Indien och västliga 
bolag få dominans over den anda fasen. Till dessa politiskt besvärliga 
konkurrensförhållanden kommer så en territorialvattentvist med Japan om ett område 
som tros vara rikt på olja och gas. Dispyterna har redan förts upp på 
regeringschefsnivå. 
 
Mycket av den olja som importeras av Kina går genom Malackasundet som är en 
stor säkerhetsrisk. Detta skulle kunna undvikas med pipelines via Burma eller 
Malajahalvön. Tidigare exporterades olja till Nordkorea men det har upphört på grund 
av Kinas egna stora behov. 
 
Om Kina vill öka sin oljeimport kommer mycket av konkurrensen att komma från USA 
och EU. USA ökar sitt behov av importerad olja snabbt vilket kan komma att leda till 
svår konkurrens med Kina om oljeresurserna. När EU får en enhetlig energipolitik blir 
det också en ny storkonkurrent till Kina. EU har av Kinas premiärminister Weng 
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Jiabao inbjudits till samtal med Asien som – om de kommer igång – kan komma att 
röra frågor kring oljeproduktion, alternativa energikällor och möjligen  begränsning av 
efterfrågan. 
 
-       Kina bygger idag ut sin infrastruktur för oljeimport genom t ex  
raffinaderier för högsvavliga oljor samtidigt som de köper oljefält utomlands, 
avslutade Ingolf Kiesow. 
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Inledning 
  
Kristina Sandklef arbetar idag på Ericsson men, deltog i Ingolf Kiesows stora studie 
om Kinas framtida energibehov under våren. Kristina är sinolog och samhällsvetare 
och har även studerat kinesiska i Kina. 
  
Kinas framtida energibehov 
  
En av Kinas stora utmaningar är att energiproduktionen ska hålla jämn takt med den 
ekonomiska tillväxten. Kinas ekonomi ska enligt prognoser fyrdubblas till 2020 och 
man har redan idag problem med elbrist. Hur stora energibehov Kina i framtiden 
kommer att ha beror på den ekonomiska tillväxten men också på hur mycket man 
kan minska energiintensiteten.  
  
År 2001 var Kinas energiproduktion totalt på cirka 1250 miljoner ton 
kolekvivalenter1[1]. Produktionen var uppdelad på cirka 64 % kol, 26 % olja, 3 % 
naturgas, 7 % förnyelsebart/vattenkraft och 1 % kärnkraft. Sedan 1978 har 
energiproduktionen mer än fördubblats och det är främst andelen kol som har ökat. 
Enligt beräkningar av amerikanska Energy Information Administration (EIA) så 
kommer USA att öka sin energikonsumtion med 50 % till knappt 3500 miljoner ton 
oljeekvivalenter2 och Kina med 100 % till 2250 miljoner ton oljeekvivalenter till år 
2025 medan Västeuropa och Japan ökar sin energikonsumtion marginellt. Som 
jämförelse till EIA:s beräkningar har National Development Research Center i Kina 
gjort bedömningen att beroende på Kinas framtida tillväxttakt kommer 
energikonsumtionen att ligga mellan 1800 till 2750 miljoner ton oljeekvivalenter år 
2025, beroende på hur framgångsrik man är vad gäller att förbättra 
energieffektiviteten. Kinas energiintensitet har sedan 1978 fallit kraftigt från 4,5 
miljoner kolekvivalenter/miljarder 1990 RMB till dagens 0,5 miljoner, vilket visar på en 
potential för fortsatt minskad energiintensitet.  
  
Kinas energistrategi fram till år 2020 är förbättrad energieffektivitet och sparad 
energi, mer fokus på miljö, marknadsanpassa energiföretag, förändra lagar och 
regler, teknik- och energiutveckling genom internationellt samarbete som till exempel 
medlemskap i WTO. 
  
Kinas energikonsumtion kommer enligt energistrategin till år 2020 att förändras med 
procentuellt mindre användning i industri och mer användning i transporter och 
kommersiella och civila sektorn. Även energimixen kommer enligt strategin att 
förändras till år 2020 med mindre andelar kol, olja och större andelar kärnkraft, 
naturgas, vattenkraft och förnyelsebar energi. Kina ser en effektivare 
energianvändning ju mindre kol som används, då kol idag är ett ineffektivt bränsle.  
  
Det finns stora kolfyndigheter i Kina och kol kommer att fortsätta utgöra en stor andel 
av energimixen . Kolanvändningen i Kina kommer, om ökningen fortsätter enligt 

                                                                 
 
2 1 miljon ton oljeekvivalent = 11630 GWh 
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prognoserna att stå för 17 % av världens koldioxidutsläpp år 2020. Kina kommer att 
satsa på teknisk utveckling som att göra kol till flytande bränsle samt att öppna 
kolsektorn för utländska investeringar.  
  
Efterfrågan på olja i Kina kommer att öka mycket och enligt EIA kommer Kina att öka 
sin oljeimport till 75 % till år 2020, medan kineserna själva tror att de kommer att 
importera runt 60% av sitt behov. För att hantera det ökade oljeberoendet kommer 
Kina kommer att öka oljeexploateringen i Xinjiang och utanför den kinesiska kusten. 
Kina kan få problem med Uighurerna, den muslimska minoritetsbefolkningen i 
Xinjiang, om de ej får del av välfärden som genereras av oljan. Den ökande importen 
av olja kommer också att innebära att Kina blir mer beroende av omvärlden än 
tidigare.  
  
Naturgas anses i Kina vara ett ”rent bränsle” och ska enligt planerna användas 
mycket mer till år 2020. Mer användande av naturgas ska även hjälpa Kina att få 
renare miljö till de stora evenemangen OS 2008 i Peking och World Expo i Shanghai 
2010. Dessa faktorer har lett till att man bland annat byggt en ny gaspipeline från 
Xinjiang till Shanghai. Man planerar även att bygga ihop de befintliga gasledningar till 
ett mer sammanhängande nät och öka importen av LNG från Mellanöstern och 
Indonesien. 
  
Vattenkraft är en av de prioriterade satsningar för Kina vilket medför en stor 
expansion. Kina har idag världens största reserver. En stor expansion innebär även 
miljöproblem, påverkar stora vattenflöden och därmed relationen med grannländer. 
Dessutom finns det en inhemsk opinion mot dammbyggen.  
  
Förutom vattenkraft utgör förnybar energi idag en liten del av Kinas 
energianvändande och består främst av vindkraft och lite solenergi.  Biomassa är 
dock ett vanligt bränsle ute på landsbygden och 2002 uppskattade International 
Energy Agency (IEA) att ungefär halva den kinesiska befolkningen använde 
biomassa för att värma sina hus och laga mat. Kina planerar dock att minska 
beroendet av biomassa eftersom det leder till skogsskövling och minskad 
jordbruksproduktion när exempelvis djurspillning används som bränsle istället för 
som gödsel.  
  
Kärnkraft kommer enligt strategin att öka sin andel i energimixen och man planerar 
att expandera antalet reaktorer från dagens sju med ytterligare 30 reaktorer fram till 
år 2020. 
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Inledning 
 
Jens Wernborg är kontorschef på Exportrådets kontor i Hongkong. Jens Wernborg 
har stor erfarenhet av företag och företagande i Kina. 
 
Kina och Kinas olja 
 
Jens Wernborg började sitt föredrag med att fråga vilken den sanna bilden av Kina 
är.  
- Är det höghus i Shanghai och Hongkong eller är det bönder som plogar sina 

åkrar med bufflar?, frågade Jens Wernborg.  
 
Sanningen är att båda sidorna finns och att det i dagens Kina finns otroligt stora 
skillnader mellan stad och landsbygd.  
 
- Att beskriva Kina är som att beskriva en elefant, fortsatte Jens Wernborg. Kina 

är inte ett land utan en kontinent. Avstånd mellan olika delar av landet är lika 
stora som hela Europa.  

 
Kinas befolkning konsumerar i allt större skala elektronik, skönhetsprodukter, turism 
mm. Det har även etablerats ”gör det själv” marknader, som till exempel Ikea, över 
hela landet. Även transporterna i landet har utvecklats i snabb takt. För inte så länge 
sedan cyklade större delen av befolkningen medan man nu i snabb takt köper 
moderna bilar samt att infrastrukturen byggs ut. Idag finns det 18 större tillverkande 
företag av bilar i Kina . Av detta exporterades endast 1000 bilar av hela produktionen 
medan resterande del gick till den inhemska konsumtionen.  Även infrastrukturen 
byggs ut i snabb takt med 5, från norr till söder, och 7, från öster till väster, stora 
motorvägsprojekt som blir klara till 2010.  
 
Under år 2002 var den totala energikonsumtionen 1,5 miljarder ton kolekvivalenter. 
69 % användes i industrin, 1 % i byggsektorn, 12 % bostäder, 7 % transporter, 4 % 
lantbruk och 7 % övrigt. Av den industriella användningen, som var 1 miljarder ton 
kolekvivalenter, gick 78 % till tillverkning, 12 % till kraftproduktion och 10 % till 
gruvnäringen. Nästan 40 % av energianvändningen i industrin användes till 
bearbetning av metaller.   
 
Under år 2003 konsumerades 2418 miljoner ton kolekvivalenter. Av denna 
konsumtion kom 69 % från kol, 7 % koks, 7 % råolja, 2 % bensin, 4 % diesel, 1 % 
naturgas och 10 % el. Sedan år 2002 har kol, koks, och elanvändningen ökat mest. 
Det finns idag 25 raffinaderier i Kina som producerar med stor skillnad i kvalitet. Kina 
importerade mer än 61 miljoner ton råolja och nästan 20 miljoner ton 
petroleumprodukter under första halvåret 2004. Denna import kostade 19,6 miljarder 
USD. Kina exporterar även en del kol, koks, råolja och petroleumprodukter trots sitt 
stora egna behov. Japan, Korea och Taiwan är de största marknaderna och 
konsumerar 80 % av allt kol som exporteras från Kina varje år.  
 
Kina har 24 större oljefält i områdena Daqing, Shengli, Liaohe, Xinjiang, Sichuan, 
Changqing, Bohai, Nanhi etc. som samtliga ligger  i mellersta eller norra Kina. I övrigt 

J e n s  W e r n b o r g ,  E x p o r t r å d e t  
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har det gjorts 688 upptäckter av olje - och gasfält hittills vilka är uppdelade i sex större 
områden; östra, mellersta, västra, södra, Qinghai-Tibet och havsområdet.  De största 
oljebolagen är SINOPEC, CNOOC och Petro China. 
 
Kinas oljereserver består av cirka 15500 miljoner fat råolja, 48000 miljarder 
kubikfötter naturgas och 23500 miljoner fat oljeekvivalenter. 
 
Kina bygger en gasledning på totalt 4000 km från Lunnan gasfältet i Xinjiang till 
Shanghai med en kapacitet på 12 miljarder kubikmeter per år. Ledningen ska enligt 
plan vara klar för drift i januari 2005.  
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Inledning 
 
Martin Carlens är senior analytiker på Handelsbanken med fokus på 
tillväxtmarknader som Östeuropa och Asien. Martin Carlens har ett förflutet på 
Riksbanken och IMF i Washington. 
 
Kina –  mjuklandning eller fortsatt högtflygande tillväxt? 
 
I 2000 år har Kina varit en ekonomisk stormakt. Runt år 1000 svarade Kina 23 % för 
av den globala BNP. Under 1500–talet var Kina ett av världens mest tekniskt 
framstående länder och år 1820 hade Kina 33 % av den globala BNP.  Därefter växte  
Europa och USA ikapp och år 1913 var Kinas andel endast 9 % av den globala BNP. 
Andelen fortsatte att sjunka och var 5 % år 1950. Sedan dess har Kina återhämtat 
sig och står idag för cirka 12,5 % av den globala BNP. Kina har haft en enorm tillväxt 
sedan marknaden öppnades i början av 90-talet och stod för runt en tredjedel av 
världens tillväxt  de senaste 2 åren. Däremot har Kina fortfarande lång BNP per 
capita, på grund av Kinas stora befolkning kräver hög tillväxt. BNP per capita 
kommer att förbli låg en lång tid framöver även fast man kommer att knappa in på 
övriga länder. Kina är idag på ungefär samma nivå som Korea var på 1960 – talet. 
 
Att Kinas ekonomi har vuxit så snabbt beror på att de har startat från en låg nivå 
samt att man har ett enormt utbud av arbetskraft med låga löner och att dessa är 
relativt välutbildade. Arbetskraften kommer heller inte att sina i framtiden då 
prognoser enligt FN säger att Kinas befolkning ökar kraftigt de närmaste 20 åren till 
cirka 1,4 miljarder. Samtidigt har man en hög produktivitetstillväxt som underlättas 
genom tillströmning av utländskt kapital och kunnande. Kinas befolkning har även ett 
högt sparande per capita som kan finansiera stora investeringar.  
 
Kinas andel av världshandeln är snabbt växande men tillväxttakten är fortfarande 
liten jämfört med Japans snabba utveckling efter 2:a världskriget. Stora 
exportökningar kan även förväntas av Kina under en lång tid framöver. Kina är enskilt 
den största exportören till Japan och näst största exportören till USA efter Kanada. 
Men även som importör börjar Kina att räkna med. Kina är Japans näst viktigaste 
exportmarknad och är största mottagaren av Koreansk export. Industrialiseringen i 
Kina går hand i hand med ökat behov av energi och råvaror och nu världens näst 
största oljekonsument. Däremot är användningen ineffektiv och man använder mer 
än dubbelt så mycket olja för att producera en given mängd BNP jämfört med snittet i 
USA. Den genomsnittlige kinesen konsumerar däremot endast 2 fat olja per år 
jämfört med amerikanens 25 fat per år. Kina är idag världens största konsument av 
koppar och zink och konsumerar mer än en tredjedel av världens järnmalm. Detta 
har gjort Kina till en betydande aktör på råvarumarknaden. Kinas stora import kräver 
även stora mängder transporter vilket har lett till att världsmarknadspriser för sjöfrakt 
ökat kraftigt.  
 
Kinas ekonomi har vuxit med i genomsnitt 8,5 procent per år de senaste 20 åren och 
tillväxten fortsätter att vara hög. Däremot verkar tillväxten vara på väg att sakta in 
något från förra årets tillväxt på 9,3 procent. Under tredje kvartalet i år växte Kinas 
ekonomi med drygt 9 procent. Kinas regering har också reviderat sin syn på 
önskvärd tillväxt i år till dryga 9 procent.  
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De höga investeringarna i Kina ger en hög tillväxt men kan också ge en överhettning 
i ekonomin i form av överinvesteringar i sektorer som till exempel bilindustrin, 
fastigheter, stål etc. För att minska överhettningen genomför Kinas regering en 
mängd åtgärder som till exempel hårdare reglering och restriktioner mot utlåning till 
vissa sektorer, höjning av bankernas kassakrav mm. Målet med regleringarna är att 
minska överinvesteringarna utan att minska tillväxten. Ett annat sätt att dämpa den 
ekonomiska tillväxten är att höja räntan. Detta har också gjorts för första gången på 9 
år. Räntehöjningen var dock väldigt liten men kommer förmodligen att bromsa den 
ekonomiska tillväxten något. Det är dock en viktig signal att man slopat taket för 
bankernas utlåningsräntor för att gå mot ett mer avreglerat finansiellt system. 
 
Industrisektorn växer totalt sett i god takt men i vissa sektorer sker en inbromsning. I 
bilsektorn sker en markant inbromsning. Detta till trots är Kina näst största 
bildproducenten i världen. Nedkylningen av vissa industrier är främst inriktade på den 
inhemska marknaden medan exportindustrierna växer i hög takt. De omfattande 
direktinvesteringarna kräver import av maskiner och utrustning vilket bidrar till ett 
minskat överskott i handelsbalansen. Handelsbalansen blir därmed en mindre viktig 
källa till kapitalinflöden. Däremot går handelsflödena gentemot USA i motsatt riktning 
och har ökat kraftigt sedan 1990. 
 
Den kinesiska konsumtionen ökar allt mer och hushållens ekonomi blir en allt 
viktigare drivkraft i och med den växande medelklassen. Konsumenternas vilja att 
konsumera blir en viktig stötdämpare när andra delar av ekonomin saktar in.  
 
De asiatiska länderna är generellt ovilliga att acceptera de valutakurser som skulle bli 
resultatet av de fria marknadskrafterna. Kina använder sig sedan 1995 av en formell 
bindning till dollarn medan de flesta andra har valutor som mer informellt är kopplat 
till dollarn. Denna formella bindning görs för att skydda sig mot valutaförändringar 
mot sina handelspartners och där USA är den största . Därmed ges ekonomisk 
stabilitet. Däremot finns planer på längre sikt då de rätta förutsättningarna finns att ge 
den kinesiska valutan, renminbi, större flexibilitet. Då Kina attraherar stora 
kapitalflöden skulle renminbin med en flytande växelkurs snabbt bli starkare. 
Kopplingen till dollarn kortsluter denna effekt. Däremot så måste den kinesiska 
centralbanken köpa upp all utländsk valuta som inte efterfrågas vilket lett till en 
kraftig ökning av den kinesiska valutareserven. Kina har idag världens näst största 
valuta reserv.  
 
Som avslutning tittade Martin Carlens framåt och spådde: 
 
– Kinas ekonomi mjuklandar nästa år med en tillväxttakt omkring 8,5 procent från 
dryga 9 procent i år, tillväxten kommer de närmaste 5 åren ligga mellan 7 till 8 
procent, Kina blir världens största ekonomi år 2020 och valutan kommer inom 6 till 12 
månader att stärkas mot dollarn. 


