Kina kommer med udfordring
til verdenssamfundet om at
rette op på finanssystemet
25. jan., 2018 – Alt imens den kinesiske præsident Xi Jinping
ikke var til stede på dette års Økonomiske Verdensforum i
Davos, så var meget af arrangementets fokus ikke desto mindre
på Kina. Den kinesiske delegation, der bestod af både
kinesiske regeringsfolk og en stor erhvervsdelegation, blev
ledet af økonom Liu He, der, om end forholdsvis ukendt, har
været økonomisk chefrådgiver til præsident Xi i en hel del år,
men først i år blev valgt til Politbureauet, det Kinesiske
Kommunistpartis højeste organ. Det er en almindelig antagelse,
at de betydningsfulde forandringer i Kina hen over de seneste
fem år, i en vis udstrækning skyldes Lius råd. Liu, der er en
førende økonom, har skrevet vidtgående om krisen i 2008 og
dens efterspil. I hans tale i Davos kom han med det, der kun
kan anses for at være den største udfordring, som
verdenssamfundet står overfor, nemlig at gennemføre
fundamentale ændringer i det nuværende, globale finanssystem.
Med en fremlæggelse af det overordnede perspektiv for, hvor
kinesisk politik er på vej hen efter den 19. Partikongres,
identificerede Liu ét stort krav, én stor opgave, samt tre
store kampe. Det store krav er at transformere økonomien fra
vækst i højt tempo, til udvikling af høj kvalitet, hvor man,
som Liu sagde, går fra en økonomi for »er det nok?« til én,
der er baseret på »er det godt nok?«. Målet på kort sigt er at
gå fra en indkomst pr. person på $8.000 til $10.000, og
højere, frem til 2020. Hovedopgaven er at anvende en økonomisk
reform for udbudssiden i økonomien. Dette omfatter en
reduktion af overskydende kapacitet, reduktion af inventar i
boliger og nedbringelse af gældens gearingsgrad. De tre kampe
er forebyggelse af risici, især finansielle risici,
nedbringelse af fattigdom og fjernelse af forurening.

Formålet er, sagde han, »at bringe finanssystemet ind i bedre
overensstemmelse, forebygge finansielle risici og gøre
finanssystemet mere tilpasningsdygtigt til at kunne tjene
realøkonomien«. Liu observerede, at det internationale samfund
nøje fulgte de kinesiske bestræbelser.
Dernæst trak Liu forbindelser til det globale finanssystem:
»Hertil kommer, at styrkelse af risikobevidsthed og ændring af
forventninger til markedet, og implicit garantier mht.
moralfare, har skabt vigtige psykologiske betingelser for os
til at forebygge og kontrollere finansielle risici. Jeg vil
gerne fremhæve, at opbygningen af Kinas finansielle risici og
vores respons til dem er nært relateret til det skiftende,
globale marked. Det er grunden til, at vi hilser velkommen det
internationale samfunds deltagelse i og samarbejde om Kinas
bestræbelse på at adressere finansielle risici, da dette er
uløseligt forbundet med globale bestræbelser for at opretholde
økonomisk stabilitet.«
Han gentog betydningen af Bælte & Vej Initiativet, og at det
er åbent for alle nationer, og vendte dernæst tilbage til
finanskrisen. Alt imens han refererede til de første tegn på
økonomisk genrejsning sidste år og muligheden for et cyklisk
opsving, så kom han også med en advarsel: »På et sådant
afgørende tidspunkt må vi fokusere på afsmitningen fra den
monetære politik fra verdens store økonomier og på ændringer i
markeder for lån, egenkapital og råvarer på kort sigt. På
mellemlangt sigt må vi være opmærksomme på spørgsmålet om
arbejdskraftens produktivitet og på de skiftende
opsparingsgrader i de store økonomier … I mellemtiden står
dybt rodfæstede problemer i verdensøkonomien endnu tilbage at
rette op på. Mange risici og betydelige usikkerhedsfaktorer
kommer i form af stor gæld, værdipapirsbobler, protektionisme
og en eskalering af globale og regionale brændpunkter. For at
forvandle cykliske, økonomiske genrejsninger til bæredygtig
vækst har vi brug for samordnede, globale bestræbelser.«

Andre vigtige statistikker fra Kina, der er værd at bemærke i
hans tale: forbrugets bidrag til økonomisk vækst har nu nået
58 %, en stigning på 4 % over de foregående fem år; andelen af
serviceindustrien i forhold til BNP har nået 60 %; og hen over
de seneste fem år er 80 millioner mennesker blevet flyttet til
byområder, med en urbanisering, der nu ligger på 58,52 %.
Liu refererede til præsident Xis appel sidste år om et
fællesskab for menneskehedens fælles fremtid – der flere gange
blev hyldet af Karl Schwab, præsident for det Økonomiske
Verdensforum, som introducerede Liu He, og som var ordstyrer
for diskussionen, der fulgte hans tale. Liu sluttede: »Så
længe, vi etablerer en ferm bevidsthed om fællesskabet for den
menneskelige skæbne og arbejder sammen for at hjælpe hinanden
og for at overvinde vanskeligheder, vil vi helt bestemt kunne
gøre verden til et bedre sted.«
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https://www.weforum.org/agenda/2018/01/pursue-high-quality-dev
elopment-work-together-for-global-economic-prosperity-andstability/)
Foto: Økonomske chefrådgiver til Kinas præsident Xi Jinping,
Liu He, taler på Davos Økonomiske Verdensforum, 2018.

