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Hovedstad: Beijing  
Språk: Kinesisk  
Innbyggere: 1,35 milliarder  
(forventet levealder: 75 år)  
BNP per person: $ 9100 (nr. 122 av 229 land) 
Inntekter fra næring: 45,3 % industri, 44,6 % 
tjenester, 10,1 % landbruk  
Energikilder (bruk): biomasse 20 %, vannkraft 2 
% og ikke-fornybare kilder 78 % (hvorav olje 23 
%, kull 74 % og gass 3 %) 

 
 

 
 

Verdt å få med seg om Kina  
 Overgangsland med verdens raskest voksende økonomi  

 Kina er landet med det største utslippet i verden. Kina er også verdens mest folkerike 
land –derfor er utslipp per person relativt lave  

 Er nr. 1 av 210 land i totale utslipp (slipper ut 6 538 367 tusen tonn CO2 per år) 

 Er nr. 69 av 215 land i utslipp pr. innbygger (1,5 tonn karbon per innbygger) 

 Kina står for nesten halvparten av verdens kullproduksjon, og kull står for ¾ av 
landets energiproduksjon  

 Kina har lenge vært passive i klimapolitikken, men har prioritert andre områder som 
å forsyne alle innbyggerne med energi og å håndtere forurensing fra industri og biler 
lokalt.  
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 Til tross for at Kina lenge har vist motstand mot bindene utslippsforpliktelser, har  
myndighetene i senere tid innført omfattende politiske programmer for å begrense 
utslippsveksten. 

 
 

Forhandlingstips 
Historisk har fattige land som Kina stått for en liten del av de totale klimagassutslippene. Det 
er industrilandene som har stått for mesteparten av utslippene som har ført til global 
oppvarming. Kanskje skal disse landene også ta det største ansvaret? Og kanskje burde en 
klimaavtale baseres på utslipp per person istedenfor per land? 
 
Kina har behov for å produsere billig energi fra kull. Uten energi kan ikke industrialiseringen 
av landet og levestandarden for millioner av mennesker fortsette å øke. Dette krever utslipp. 
Mange land nyter godt av de billige forbruksvarene som produseres i Kina. USA er for 
eksempel en stor handelspartner. Kina er derfor opptatt av å hindre at klimatiltak går utover 
eksporten av kinesiske varer.  
 
Kina er et overgangsland og det har vært uenigheten om hvorvidt landet bør bidra med eller 
motta penger fra «Det grønne klimafondet». På klimakonferansene pleier Kina og alliere seg 
med likesinnede land (Sør-Afrika, India og Brasil). Disse har en avtale om å stå samlet når det 
gjelder store klimaspørsmål, så det kan være en god idé å fortelle Brasil hva dere mener og 
spørre om de er enige.  
 
Nyttige lenker 
Landinfo om Kina 
Kina i klimaforhandlingene  
Klimaløfte fra Kina 
Kina varsler økte utslipp  
Kina snur i klimapolitikken  
Kina mener rike land bør kutte (engelsk)  
 
 

http://www.globalis.no/Land/Kina
http://naturvernforbundet.no/klimaforhandlinger/kina/category993.html
http://www.aftenposten.no/klima/article3393867.ece
http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article1524935.ece
http://www.adressa.no/vaeret/klima/article1387619.ece
http://planetark.org/enviro-news/item/53997

