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Kinas energi- og klimapolitik:  
Nye tendenser nationalt og ved COP-21 
 
I denne ThinkChin.dk rapport analyserer Ole Odgaard baggrunden for Kinas rolle som hovedaktør i 
den globale klimaproblematik - en rolle, som Kina har fået igennem sit forbrug af energiressourcer 
og udledning af drivhusgasser. Samtidig er Kinas internationale indflydelse vokset, og rapporten 
diskuterer de nye sider af kinesisk diplomati, som de kom til udtryk på COP-21 i Paris.  
 
 

 

Rapporten 
 viser, at Kina i årevis har ligget øverst i de internationale statistikker over vækst i kulforbrug og 

CO2-udledning. Disse udledninger ser ud til at stagnere i de kommende år, hvorimod forbruget 
af olie og mere CO2-venlige energiformer i form gas og a-kraft stiger kraftigt.  

 argumenterer for, at de nationale prioriteter og dilemmaer reflekteres i Kinas internationale 
klimapolitik, hvor der også kan iagttages nye tendenser. Ved COP-21 i Paris demonstrerede 
Kina nye forhandlingskapaciteter til gavn for egne og internationale interesser. 

 
 
Økonomisk vækst og stigende energiforbrug 
 
Kina har siden slutningen af 1970’erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 % om året. Det har 
ingen andre lande haft. Kina har derfor – ifølge Verdensbanken – formået at hæve sig op fra at 
være et af de mindst udviklede lande til i dag at være et øvre mellemindkomstland. Kinas mål er at 
blive et i-land omkring 2030.  
 
Kinas økonomiske vækst vil fortsætte i de kommende årtier, om end i et mindre tempo – og det 
samme vil energiforbruget og den voksende udledning af drivhusgasser. Det Internationale 
Energiagentur (IEA) forventer i den seneste udgave af World Energy Outlook 2015 (WEO), at Kinas 
økonomi vil vokse med gennemsnitligt ca. 7 % i 2010’erne og gennemsnitligt ca. 5 % i 2020’erne. 
Flere udenlandske iagttagere fremfører dog nu, at væksten i disse år er lavere end de officielle tal 
på ca. 7 %.  
 
Men Kina vil stadig være den primære drivkraft bag den stigende globale energiefterspørgsel og 
CO2-udledninger frem mod 2025, hvorefter Indien vil overtage denne rolle.  
 

http://www.thinkchina.ku.dk/the-think-tank/working-group-on-green-growth/oleodgaard/
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Figur 1: Udvalgte regioners energiforbrug og andel af det globale energiforbrugs netto-tilvækst 
frem til 2035. 

 
Kilde: IEA World Energy Outlook 2013 

 

Kinas markant voksende energiforbrug 
 
Kinas energiforbrug er mere end seksdoblet fra 1980 til 2013. Energiforbruget er især vokset ved 
anvendelsen af mere kul. Kul udgør det brændsel, som udleder mest CO2, når det anvendes. Som 
vist i Tabel 1 har kul i flere årtier bidraget med omkring ca. 70 % af Kinas energiforbrug.  
 
Tabel 1. Kinas energiforbrug og energityper, 1980-2013 

År Energiforbrug 
(mio. ton 

kul-ækvivalenter) 

Energiforbrug (%) 

  Kul Olie Naturgas Ikke-fossil energi: 
Vedvarende energi 

og kernekraft 

1980 603 72,2 20,7 3,1 4,0 

1985 767 75,8 17,1 2,2 4,9 

1990 987 76,2 16,6 2,1 5,1 

1995 1.312 74,6 17,5 1,8 6,1 

2000 1.455 69,2 22,2 2,2 6,4 

2005 2.360 70,8 19,8 2,6 6,8 

2010  3.249 68.0 19.0 4.4 8.6 

2013 3.750 66.0 18.4 5.8 9.8 
Kilde: China Statistical Yearbook 2014. Kul- og energiforbruget efter 2000 forventes opskrevet i næste årsstatistik. 

 
Energiforbruget er vokset betydeligt hurtigere end forventet. Den kinesiske regerings langsigtede 
mål for energiforbruget er, at bruttonationalproduktet (BNP) skal firedobles fra 2000 til 2020, 
mens energiforbruget ’kun’ skal fordobles. Men energiforbruget blev fordoblet allerede i 2008, 
dvs. næsten tre gange hurtigere end forventet. 
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Kina brugte i 2014 dobbelt så meget kul som USA, EU, Rusland og Japan tilsammen. Alene 
stigningen i Kinas kulforbrug i 2009 og 2010 oversteg hele EU’s samlede kulforbrug. Mens Kina i 
1990 stod for en fjerdedel af verdens kulforbrug, var andelen i 2014 steget til 51 % 
  
Figur 2. Kulforbrug i udvalgte regioner/lande: 1980-2014 

 
Kilde: BP, Statistical Review of World Energy June 2015. 

 
Kina stod for tre-fjerdedele af den globale netto-tilvækst i kulkraftværkernes kapacitet fra 2000 til 
2014.  
 
Politisk fokus på brug af mindre kul og en mere bæredygtig udvikling 
 
Kina har i flere år forsøgt at begrænse brugen af fossile brændsler. Det skal mindske Kinas stigende 
importafhængighed af naturgas og olie, som landet ikke har nok af. Den store anvendelse af kul er 
desuden den primære årsag til, at Kina i dag er et af verdens mest forurenede lande. Mindst en-
fjerdedel af Kinas kul anvendes i ineffektive og forurenende kedler til bl.a. boligopvarmning. 
 
For at styrke indfasningen af vedvarende energi, havde den 11. femårsplan (2006-10) et mål om, 
at vedvarende energi skulle udgøre 10 % af energiforbruget i 2010. Mod forventning blev målet 
dog ikke nået. Den første indikation herpå var, da Kina i 2009 begyndte at tale om et mål for ikke-
fossil energi i stedet for vedvarende energi, dvs. med inddragelse af a-kraft i den samlede 
målsætning. Alligevel opnåede Kina kun 8,6 % ikke-fossil energi i 2010 i stedet for 10 % 
vedvarende energi. Da Kina har opstillet flere a-kraftværker i de seneste år, er der reelt kun tale 
om en svagt stigende andel vedvarende energi, langt under det planlagte, se Tabel 2. 
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Tabel 2. Hovedmål for energiudvikling i 5-årsplaner og langsigtede klima- og energiplaner 

 11. 5ÅP 
Mål 

(2010) 

11. 5ÅP 
Faktisk 

resultat 

(2010) 

12. 5ÅP 
Mål 

(2015) 

Mål 
2020 

Mål 
2030 

 

Andel af ikke-fossil 

energi af energiforbrug 

(vandkraft, ny ved-

varende energi, a-kraft) 

10 % 
(ekskl.  
a-kraft) 

8,6 % 11,4 % 15 % Ca. 20 % 

Energi forbrug per BNP 

enhed 
(=energi intensitet)  

-20 % -19,1 % -16 % 
Energiforbrug 

max. 4,8 mia. 

ton kul-ækv. 
- 

CO2 udledning per BNP 

enhed 
(=CO2 intensitet) 

- - -17 % 
-40 % til 

 -45 % ift. 2005 
-60 % til -65 % 

ift. 2005*) 

*) CO2-udledning skal toppe ca. 2030 

Kilder: Den Nationale Udviklings- og Reform Kommission, Folkekongressens Statsråd mv. 

 
Årsagen til at planmålene for en mere bæredygtig energiudvikling ikke blev nået er, at mange 
lokalregeringer i Kinas vidtforgrenede administrative system i mange tilfælde undlader at 
gennemføre de politikker, som centralregeringen vedtager. Godt 30 års økonomiske reformer har 
skabt stærke alliancer mellem lokale virksomhedsledelser og embedsmænd. Virksomhedernes 
ledere er gjort selvstændigt ansvarlige for deres virksomheders drift og kan beholde en stor del af 
overskuddet. Derfor er de vanskelige at overtale, når der skal indføres omkostningstunge 
politikker som f.eks. at betale mere for renere energi. Samtidig er lokaleregeringerne mere 
optagede af at skaffe arbejde til de mange arbejdsløse for at undgå social uro.  
 
Et væsentligt spørgsmål er derfor, om det fremover kan lykkes centralregeringen at erstatte 
bureaukratiske dekreter og planmål med mere effektive styringsværktøjer. Det er afgørende, at 
lokalregeringerne får en egeninteresse i at spare på kul og olie, hvis de nationale mål for mere 
ikke-fossil energi skal opnås. Den 12. femårsplan for perioden 2011-2015 indeholdt de første skridt 
til at indføre en CO2-skat på fossil energi og ressourceskatter. Det gav de lokale virksomheder og 
lokalregeringerne et reelt incitament til at spare på kulforbruget og andre forurenende brændsler. 
Sådanne incitamenter forventes fortsat – og eventuelt intensiveret – i den kommende femårsplan 
for 2016-2020.  
 
Der er indicier på, at det kinesiske kulforbrug aftager betydeligt. Kapaciteten af ny-installerede 
kulkraftværker er løbende faldet, se Figur 3. 
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Figur 3. Kapacitet af nyinstallerede kulkraftværker i Kina, 1998-2012 

 
Kilde: World Resources Institute. 

 
Mens der blev installeret over 90 GW nye kulkraftværker i rekordåret 2006, faldt den 
nyinstallerede kulkraftskapacitet til 50 GW i 2012 og 39 GW i 2014. Samtidig falder 
kulkraftværkernes årlige driftstimer. Desuden har sværindustriens produktion af energikrævende 
varer til eksport aftaget. Det har samlet set medført, at det kinesiske forbrug af kul stagnerede i 
2014, hvilket også ses på Figur 2. 
 
Der er imidlertid stor usikkerhed om det faktiske forbrug af kul og anden energi, da den officielle 
statistik ikke har været retvisende i flere år. Den kinesiske regering offentliggjorde i 2015 en 
revideret opgørelse over Kinas kulforbrug siden 2000. Kulforbruget i 2013 vurderes nu at været 17 
% større end hidtil antaget. Dermed er det officielle kulforbrug nu nogenlunde på linje med dét, 
som IEA rapporterer i deres WEO. 
 
De kinesiske myndigheder har fokus på implementeringen af nye initiativer med henblik på at 
realisere sine mål om mere ikke-fossil energi, øget energieffektivitet og mindre udledning af CO2. 
Senest udmeldte Kinas præsident Xi Jinping og USA's præsident Obama en aftale i november 2014 
om nye gensidige klimatiltag. Kinas CO2-udledning skal toppe omkring 2030. Samtidig skal andelen 
af ikke-fossil energi andrage ca. 20 % - se Tabel 2. Derudover offentliggjorde Kinas regering, 
Statsrådet, et mål om, at Kinas energiforbrug højst måtte være på 4,8 mia. ton kul-ækvivalenter i 
2020. Den 30. juni 2015 udmeldte Kina et vejledende klimamål til COP-21 om, at CO2-intensitet 
skal være forbedret med 60-65 % ift. 2005. 
 
Hvis det lykkes at opnå disse mål, så vil Kinas forbrug af kul, olie og gas udvikle sig som beskrevet 
nedenfor. 
 
Kinas fremtidige påvirkning af det globale energiforbrug og klimaet 
 
Den markante vækst i Kinas energiforbrug forventes at aftage, således at Kinas andel af det 
globale energiforbrug kun stiger svagt, se Figur 4. I 2030 vil Kina stå for næsten en-fjerdedel af det 
globale energiforbrug, mens Kinas andel af den globale CO2-udledning forventes at stagnere på 27 
%. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN24-em6isgCFUEHLAodz1UO2Q&url=http://www.wri.org/blog/2013/10/can-china%E2%80%99s-air-pollution-action-plan-slow-down-new-coal-power-development&psig=AFQjCNH4hvdra_3cv6e2xtC1KjCVmP6Mvg&ust=1443004491689472
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Kinas markante vækst i det globale kulforbrug vil falde svagt med nogle få pct. Det dækker over et 
reelt fald i sværindustriens kulforbrug, mens kulkraftværkerne fortsat vil bruge mere kul frem til 
midten af 2030’erne. Samlet set forventes Kina i 2030 at forbruge næsten halvdelen af alt kul i 
verden. Kinas forbrug vil stagnere eller kun vokse svagt om få år, mens Indien og andre asiatiske 
lande forventes at gennemgå en kul- og energiintensiv industrialisering, som minder om Kinas i de 
foregående 20 år. Derfor vil Kinas andel af det globale kulforbrug kunne falde nogle få 
procentpoints. 
 
Kinas fremtidige kulforbrug afhænger dog meget af, om Kina øger udvindingen af kul for at 
omdanne den til gas eller olie. Det vil kunne mindske Kinas importafhængighed af disse to 
brændsler. Desuden er det usikkert, om Kina vælger at øge kulanvendelsen i Nord- og Vestkina, 
hvor der er betydelige kulressourcer, til at producere el og transmittere den til højvækstområder i 
Øst- og Sydkina. Det vil kunne øge kulforbruget betydeligt og dermed ændre IEA’s scenarie i Figur 
4.  
 
Hvis Kinas økonomiske vækst stiger til de foregående årtiers niveau, kan det øge kulforbruget. 
Denne mulighed understøttes af, at de kinesiske energimyndigheder i de første 9 måneder i 2015 
godkendte opførelsen af så mange nye kulkraftværker, at det vil øge Kinas samlede 
kulkraftskapacitet med 15 %, hvis de alle blev opført. Det er imidlertid tvivlsomt, at alle opføres, 
for kulkraftværkernes økonomi er presset i disse år, og deres årlige driftstimer reduceres løbende. 
Hvis de opføres, stiller myndigheder skrappe miljøkrav. Faktisk anvender hovedparten af de nye 
kulkraftværker nu den mest effektive teknologi i verden. Meget tyder på, at Kina fortsat vil 
etablere et stort antal nye kulkraftværker, heldigvis af den mest energieffektive og miljøvenlige 
art. IEA forventer, at Kinas kulkraftkapacitet vil vokse fra 826 MW i 2013 til 1.115 MW i 2030. 
 
Figur 4. Kinas andel af det globale energiforbrug og CO2-udledning: 1990-2013-2030 

 
Kilde: IEA, WEO 2015 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1990

2013

2030



 
 

7 

En markant tendens er, at Kina vil bidrage med omkring halvdelen af den globale netto-tilvækst i 
brug af olie og a-kraft frem til 2030. Kina brugte 11 % af verdens olie i 2013, men vil på grund af 
den stærkt voksende bilisme stå for 15 % i 2030. Kina producerede i 2013 4 % af verdens el fra a-
kraftværker, hvilket vil vokse eksplosivt til 21 % i 2030. Kina vil også sætte et markant fingeraftryk 
på den globale brug af naturgas. Kina brugte 5 % af verdens naturgas i 2010, men forventes i 2030 
at stå for 10 % af det globale gasforbrug. 
 
Kinas andel af det globale forbrug af vedvarende energi vil stagnere på 18 % frem til 2030. 
Landhusholdningernes traditionelle anvendelse af biomasse til opvarmning og madlavning indgår i 
statistikken. Denne biomasseanvendelse vil gradvist blive erstattet af kommerciel energi, hvorfor 
Kinas bidrag til den globale vækst i kommercielle vedvarende energikilder som vandkraftværker, 
vindmøller, biomasseværker og solceller er større end figuren angiver.  
 
Kinas satsning på mere vedvarende energi vil især ses i elsektoren. I de næste 10 år vil 55 % af al 
ny elkapacitet være vedvarende energianlæg i form af vandkraft, vindmøller, solceller og 
biomasseværker. Det er lidt større andel end det globale gennemsnit og lidt mindre end EU’s. 
 
Kinas globale CO2-hovedrolle og klimamål 
 
Kina er uden sammenligning det land i verden, som nu påvirker det globale klima mest. Tallene for 
den energirelaterede CO2, som udgør langt størstedelen af CO2-udledningen, viser, at Kinas 
udledning af drivhusgasser er nærmest eksploderet i de seneste årtier.  
 
I 2013 udledte en gennemsnitskineser ca. 44 % mere energirelateret CO2 end den globale 
gennemsnitsborger. I 2005 var udledningen pr. kineser på omkring 90 % af den globale 
gennemsnitsborgers, hvilket er en stigning fra omkring 50 % i 1990.  
 
Fra 2000 til 2005 steg Kinas CO2-udslip fra 3,1 Gigaton til 5,1 Gigaton. På blot 5 år steg CO2-
udslippet lige så meget som i de foregående 25 år. Udviklingen er fortsat og i 2013 udledte Kina 
8,6 Gigaton CO2.  
 
Mens Kina i 2000 stod for 13 % af den globale CO2-udledning fra energiproduktion, steg denne 
andel til 19 % i 2005, 24 % i 2010 og 27 % i 2013. 
 
Kina overhalede i 2007 USA som verdens største udleder af energirelateret CO2 ifølge de officielle 
tal fra IEA. Kinas udledning var i 2013 på 6,3 ton CO2 per indbygger, mens den gennemsnitlige 
verdensborgers var på 4,4 ton. Kinas udledning er dog stadig betydeligt mindre end USA’s med 
16,1 ton per indbygger, men det er kun en smule efter den gennemsnitlige EU-borgers udledning 
på 6,9 ton. I 2014 har gennemsnitskineseren overhalet den gennemsnitlige EU-borgers udledning 
– selvom Kinas BNP per indbygger er betydeligt lavere.  
 
Kina indtager derfor en utvetydig hovedrolle i de fremtidige globale bestræbelser på at begrænse 
klimaforandringer ved hjælp af reduktioner i CO2-udledningerne. Øget energieffektivitet og mere 
vedvarende energi er således nøgleordene for Kinas energisektor i de kommende årtier. 
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Hvor ambitiøst er Kinas klimamål? 
 
En forbedret CO2-intensitet på 40-45 % fra 2005 til 2020 lyder umiddelbart ambitiøst. På bare 15 
år skal Kina udlede mindst 40 % mindre CO2 per BNP-enhed. Kina fremhæver, at det er et stort 
skridt fremad, da landet stadig er under udvikling og bl.a. har over 100 mio. fattige. 
 
EU, USA og andre OECD-lande finder ikke, at det kinesiske klimamål er ambitiøst nok, da Kinas 
klimamål reelt er en fortsættelse af den hidtidige udvikling. I den foregående 15 års periode (1990 
til 2005) oplevede Kina en lignende forbedring i CO2-intensiteten på 46 % 
 
Ifølge den kinesiske energiadministration (NEA) vil Kina opnå en forbedret CO2-intensitet på 44 % 
ved alene at videreføre de eksisterende politikker. Det er stort set på linje med vurderingerne fra 
IEA og USA’s Energiministerium.  
 
Det nyeste mål om en 60-65 % forbedret CO2-intensitet i 2030 ift. 2005 viderefører dette 
ambitionsniveau. 
 
Kinas nyeste klimamål fra november 2014 sætter for første gang et loft over Kinas samlede 
energirelaterede CO2-udledning. Det mål for 2030 forventes Kina at kunne opfylde med de 
allerede vedtagne politikker, jf. Figur 6.  
 
Figur 6. Kinas forventede CO2-udledning og kulforbrug  

 
Kilde: IEA, WEO 2015 

 
De i november 2014 udmeldte kinesiske mål var således en forhandlingsposition snarere end en ny 
ambitiøs politik forud for COP-21 i Paris, hvilket var forventeligt og på linje med de fleste andre 
landes realpolitiske positioner. 
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Det kan sammenfattende siges, at Kinas energisektor har gennemgået en meget omfattende 
udvikling. Energiforbruget er flerdoblet på få årtier, kulforbruget og CO2-udledningen er vokset 
hurtigere end centralregeringens forventede. Nu forventes kulforbruget kun at stige meget lidt 
fremover, mens vedvarende energi i især elsektoren for alvor vinder indpas. De officielle kinesiske 
mål for udviklingen af vedvarende energi og CO2-udledningen er dog ikke ambitiøse, de kan opnås 
med de allerede vedtagne politikker. 
 
Spørgsmålet er, hvordan denne udvikling er reflekteret i den kinesiske regerings 
forhandlingsposition på COP-21. Hvilke forhandlingspositioner indtog Kina, og hvilke alliancer blev 
der indgået for at styrke de kinesiske interesser? Det vil blive illustreret nedenfor. 
 
Kinas position ift. international kontrol med drivhusgasudledningerne 
 
Kina er blevet en professionel forhandler på den internationale klimascene. Belært af erfaringen 
fra COP-15 i København, hvor Kina – rimeligt eller ej – fik tildelt en ’skurkerolle’ i den vestlige 
presse som en af hovedårsagerne til en manglende international klimaaftale, er flere af Kinas 
forhandlingspositioner nu koordineret og afstemt med andre lande eller organisationer på 
forhånd. 
 
Men Kina er stadig ikke begejstret for en såkaldt uvildig FN-overvågning af landenes reelle 
udledning af drivhusgasser og dermed opfyldelse af klimamål. Kina anser det for at være en utidig 
indblanding i landenes interne anliggender. Indsigt er lig kontrol, og Kina vil være politisk herre i 
eget hus. 
 
Kinas position bunder også i, at centralregeringen i Beijing reelt har svært ved at indsamle 
pålidelige statistiske data fra lokalregeringerne. Der er ofte store forskelle i de lokale og nationale 
statistikker på en række energi- og miljødata. Som nævnt ovenfor, har centralregeringen med et 
pennestrøg opskrevet kulforbruget med 17 % i 2013, og nogenlunde samtidig kom der forlydender 
om, at udledningen af svovldioxid (SO2) i 2014 ikke var på de officielle 19 mio. tons, men derimod 
på 30-31 mio. tons. I 2015 fandt en gruppe forskere, at Kinas CO2-udledning var 14 % lavere i 2013 
end de officielle tal viste som følge af en forkert opgørelse over kullenes kvalitet og brændværdi. 
Omvendt fandt en anden videnskabelig undersøgelse, som har taget samme misvisende 
kulstatistik i betragtning, at CO2-udledningen mellem 2011 og 2013 var 11 højere, end de officielle 
tal viste. Det er kort sagt svært for centralregeringen at opnå pålidelig statistik over 
energiforbruget og CO2-udledningerne.  
 
Kinas centralregering kan derfor komme til at stå uforberedt og i en dårligere forhandlingsposition, 
hvis FN skulle stå for overvågningen og dermed indrapporteringen af landets emissioner og 
opfyldelse af internationale målsætninger. 
 
Omvendt har det hele tiden været et kendt amerikansk synspunkt, at alle landes 
drivhusgasudledninger skal overvåges, verificeres og rapporteres på en gennemskuelig og 
tillidsskabende måde. 
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De kinesiske og amerikanske synspunkter blev drøftet på møder mellem Kinas præsident Xi Jinping 
og USA's præsident Obama i Washington D.C. i november 2014 og senere i Paris i september 2015.  
 
På disse bilaterale møder opnåede USA og Kina en fælles holdning til, at et gennemskueligt og 
tillidsvækkende rapportering af landenes emissioner skulle etableres, men at ”det skal give 
udviklingslandene den fleksibilitet de behøver, som tager hensyn til deres kapacitet” til at kunne 
gennemføre denne rapportering, ifølge USA’s og Kinas fælles erklæring i september 2015. Denne 
sætning blev nærmest ordret gentaget i klimaaftalen fra Paris, hvilket var en klar amerikansk 
indrømmelse, der skulle imødekomme Kina.  
 
Kinas position ift. en juridisk bindende aftale 
 
Til gengæld har USA fået den indrømmelse fra Kina, at en international klimaaftale ikke skal være 
juridisk bindende. Dvs. ikke juridisk bindende på en sådan måde, at aftalen skal godkendes af det 
amerikanske Senat, hvor der er et stort republikansk flertal imod en international klimaaftale.  
 
EU og Kina mødtes i juni 2015 for at afstemme positioner op til COP-21. En juridisk bindende aftale 
står højt på EU’s dagsorden. I en fælles erklæring meddelte EU og Kina, at målet er ”en juridisk 
bindende aftale”, som der skal arbejdes ”henimod”. Det blev ikke specificeret, hvornår og hvordan 
aftalen skulle være bindende. Kina bakker dermed op om EU’s dagsorden, men hjælper samtidig 
USA i deres dilemma. 
 
Løsningen blev, at klimaaftalen indfører bindende og gennemsigtige procedurer for, hvornår 
landenes klimamål skal evalueres og eventuelt forhøjes.  Derimod udelades landenes klimamål fra 
aftalen, selvom de i praksis er meldt ud på forhånd og indgår i selve grundlaget for Paris-aftalen.  
 
Kina belønner på den måde USA for at indtage en passiv rolle i spørgsmålet om international 
kontrol og rapportering over de enkelte landes drivhusgasemissioner. 
 
Kinas position ift. genforhandling af mere ambitiøse reduktionsmål  
 
Det står klart, at aftalen om de nye reduktionsmål for perioden 2020-2030 ikke sikrer, at den 
globale temperaturstigning begrænses til max. 2 grader – temperaturstigningen forventes at blive 
på omkring 3 – 3,5 grader i år 2100. Derfor har især EU, USA og de små østater presset på for at få 
vedtaget løbende evalueringer af landenes drivhusgasudledninger og behovet for mere ambitiøse 
tillægsmål. Kort sagt: En dynamisk mekanisme, hvor FN hvert femte år dokumenterer, hvor meget 
landene i alt mangler at reducere for at opnå klimamålet om en max. 2 graders 
temperaturstigning.  
 
Det er ikke Kinas kop te, for skrappere globale reduktionsmål kan i praksis ikke gennemføres uden 
mere ambitiøse reduktionsmål fra Kina, som nu står for 27 % af de globale emissioner. Den 
kinesiske regering har ikke tilstrækkelig kontrol over lokalregeringerne og energisektoren til at 
kunne garantere opfyldelsen af mere ambitiøse internationale aftaler. Derfor prøvede Kina under 
forhandlingerne at opbløde eller udskyde en sådan mekanisme.  
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Kinas fremførte blandt andet, at en 5-årig evaluering af landenes emissionsudvikling kunne 
accepteres, men uden at det skulle medføre en mere ambitiøs justering af hvert lands 
reduktionsmål. Det synspunkt vandt ikke indpas. Klimaaftalen indeholder krav om, at landene 
hvert 5. år skal opdatere deres klimaplan, som kun kan strammes, ikke lempes. 
 
Men Kina allierede sig med Indien om, at FN’s første 5-års status først skulle gennemføres i 2024 
eller 2025. EU og USA ønskede, at FN’s første evaluering skulle gennemføres i 2018. Kompromiset 
landede på 2023. Der vil i 2018 blive foretaget en indledende evaluering, men den første 
substantielle evaluering kommer i 2023.  
 
Kinas position ift. i-landenes klimafinansiering til udviklingslandene 
 
Den tidligere klimaaftale, Kyoto Protokollen, havde kun reduktionsforpligtelser for de lande, som 
var i-lande i starten af 1990’erne – dog med undtagelse af USA, som aldrig har ratificeret Kyoto-
aftalen.  
 
Kina ønskede at videreføre denne kategorisering i den ny klimaaftale. Det skyldes bl.a., at den 
tidligere gruppe af i-lande på COP-15 i København lovede at skaffe klimafinansiering til de fattigste 
lande for i alt 100 mia. US$ om året fra 2020.  
 
Der har hersket stor tvivl, om i-landene reelt ville leve op til den forpligtelse. Et OECD-studie viste, 
at kun 62 mia. US$ var sikret, så der var stort pres på i-landene for at leve op til deres forpligtelse. 
Også af den grund ønskede flere af ulandsgruppen ikke at bløde op for den gamle kategorisering af 
i- og udviklingslande, for dermed kunne de få pålagt en finansieringsforpligtelse. 
 
OECD-landene mente, at en ny klimaaftale skulle indeholde en mere nuanceret opdeling af lande, 
hvor mellemindkomstlandene og andre lande med hurtigvoksende økonomier skal pålægges nogle 
af de forpligtelser, som gælder for de rige lande. Da Klimakonventionen blev lavet, stod i-landene 
for 60-70 % af de globale drivhusgasudledninger, i dag er andelen faldet til mindre end 15 %. 
Synspunktet fra de ”gamle” i-lande er, at lande som f.eks. Sydkorea og Singapore nu er i-lande, og 
at f.eks. oliestaterne i Mellemøsten har udviklet sig så meget siden Kyoto-aftalens indgåelse i 
1997, at de er rigere end nogle af de gamle i-lande.  
 

EU og USA fremførte, at Brasilien og lande som Kina og Saudi-Arabien m.fl. også skal bidrage via 
større CO2-reduktioner og penge til klimafinansiering til de helt fattige lande. Det blev afvist af 
flere højvækstlande, da de trods deres massive økonomiske vækst officielt stadig vil kategoriseres 
som udviklingslande og derfor ikke bør have forpligtelser i stil med i-landene.  
 
De ’gamle’ i-lande med USA i spidsen fik tilføjet en passus i den ny klimaaftale om, at den gamle 
opdeling i i- og udviklingslande skulle ses ”i lyset af forskellige nationale omstændigheder.” Denne 
opblødning af kategoriseringen åbner i praksis op for, at mellemindkomstlande og nye i-lande kan 
få større reduktionskrav i fremtidige evalueringer med opjusterede reduktionsmål. Klimaaftalen 
tilskynder endvidere også højvækstlandene til at yde frivillige bidrag til de mindst udviklede lande. 
Kina og andre lande måtte bakke op om EU og USA’s synspunkt.  
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Til gengæld kunne Kina signalere, at pengene blev øremærket til de fattigste lande. Netop de 
fattigste lande har udtrykt skepsis ved, at Kina stadig er talsmand for den brede gruppe af 
udviklingslande, og i netop den gruppe er den interne uenighed øget i de seneste år. Kina er af 
Verdensbanken kategoriseret som et ”øvre mellemindkomstland” som følge af et relativt højt BNP 
per indbygger. Kina kunne dermed bevare sin position internt i G77-gruppen, samtidig med at de 
’gamle’ i-lande fik indrømmelser. 
 
Kina og Indien fik derimod klare indrømmelser fra USA, EU og andre ’gamle’ i-lande i spørgsmålet 
om finansiering. Det lykkedes at opnå et tilsagn om, at de 100 mia. US$ ville blive sikret ved en ny, 
løbende evaluering hvert andet år. Desuden bakkede bl.a. USA op om, at denne finansiering på 
100 mia. dollar om året i 2020, som de ’gamle’ i-lande lovede i København ved COP-15, er et 
minimum for tiden efter 2020. Senest i 2025 skal de ’gamle’ i-lande melde et nyt mål ud herom. 
Grundstenene i denne noget-for-noget aftale blev lagt i de bilaterale møder mellem Kinas og USA’s 
præsidenter inden COP-21. Men bl.a. Indiens markante synspunkter om øget klimastøtte gav Kina 
vind i sejlene til et meget intenst forhandlingsforløb herom i Paris. 
 
Kinas position ift. en løbende vurdering af landenes klimaplaner og finansiering 
 
Der er ingen sanktioner for eventuel manglende opfyldelse af de afgivne klimamål og bidrag til 
klimafinansiering i de fattigste lande. Til gengæld skal hvert land, med undtagelse af de mindst 
udviklede lande og de små østater, hvert andet år indrapportere, hvordan det går med at 
gennemføre planerne. Det blev resultatet af hårde forhandlinger på selve COP-21. 
 
Kina og Indien ønskede ikke at give FN’s embedsmænd en sådan beføjelse. Kompromiset blev, at 
den løbende vurdering skal foretages af ’tekniske eksperter’, som også kan komme med forslag til 
forbedringer.  Her fik EU og USA det sidste ord. 
 
Kina og COP-21 
 
Ovennævnte hovedeksempler er ikke en fyldestgørende redegørelse for den ny klimaaftale. De er 
eksempler på, hvorledes Kinas realpolitiske ageren på COP-21 skal ses i lyset af landets energi- og 
klimamæssige udvikling. Andre aftaleemner kunne være inddraget, ligesom der kun er fokuseret 
på Kinas alliancer med de store, betydende lande og regioner. 
 
Kinas centralregering har i praksis haft svært ved at kontrollere energisektorens udvikling og 
brændselsanvendelse. Derfor ønsker Kina ikke at overdrage kontrollen over sektorens overvågning 
til et internationalt organ, da det kan medføre tab af kontrol og suverænitet. 
 
Til gengæld vil Kina gerne fremme international teknologiudvikling og internationale markeder for 
reduktion af drivhusgasser. Kina er nu godt på vej til at indfase en betydelig kapacitet af 
vedvarende energiteknologier i elsektoren. Men i varme- og transportsektoren halter Kina efter 
mange andre lande. Her kan en international klimaaftale øge investorernes tillid og dermed deres 
villighed til at satse på nye delmarkeder. Kinesiske investorer med statslig opbakning til at erobre 
nye markeder indgår også i de kinesiske motiver. Kina vil også kunne få store fordele ved et 
internationalt kvotemarked, som kunne være en mulighed på sigt. 
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Kina vil også gerne have en juridisk bindende aftale med faste reduktionsmål for gruppen af 
’gamle’ i-lande, da Kina ikke er en del af denne gruppe. Det ønsker USA dog ikke. Derfor banede 
bilaterale topmøder mellem Kina og USA et fælles klimaudspil til gavn for begge parter. Kina synes 
også at have drøftet et muligt kompromis med EU, som imødekom EU’s krav. 
 
Kina ønsker traditionelt at være sikker på at kunne opfylde sine forpligtelser for de internationale 
aftaler, Kina selv har været med til at formulere. Derfor var Kina skeptisk overfor forslaget om at 
kunne blive pålagt krav om yderligere reduktion af drivhusgasser ved 5-årige evalueringer og 
mulige tillægsaftaler. Det lykkedes ikke for Kina og Indien at undgå dette, men de fik skabt et 
kompromis med især USA og EU om tidspunktet for evalueringernes start. 
 
Kinas krav om en garanti for de ’gamle’ i-landes klimafinansiering på 100 mia. US$ i 2020 blev 
realiseret ved en alliance med især USA, som endvidere indeholdte en fortsat og udvidet 
klimafinansiering efter 2020. Det styrkede Kinas position som talsmand for den brede gruppe af 
udviklingslande, hvor flere lande ellers er begyndt at betragte Kina som en for rig og dominerende 
talsperson for gruppen. USA og EU fik til gengæld Kina og Indien til at acceptere, at den gamle 
opdeling i i-lande og udviklingslande fra 1992 nu kan opblødes og bane vej for en anden fordeling 
af finansiering og reduktionstiltag i fremtidige klimaaftaler.  
 
Kina mødtes også med Frankrig, andre lande og internationale fora for at bidrage til en 
international klimaaftale. Til forskel fra den generelle opfattelse af Kina ved COP-15 i København, 
synes Kina denne gang at have ikke alene drøftet klimaudspil med de ledende aktører, men også 
at have forberedt bæredygtige kompromisser. USA var den bærende kraft bag COP-21 med et 
imponerende stykke diplomatisk benarbejde før og under forhandlingerne. Men Kina indgik også 
aktivt i forberedelserne og viste en stigende driftssikkerhed på den internationale scene. Kina var 
sammen med USA et af de lande, som fik reflekteret flest synspunkter og forhandlingspositioner i 
den endelige COP-21 aftale. 
 
Klimaaftalen sikrer ikke opnåelsen af 2 graders målsætningen, og de nationale klimaplaner blev på 
ingen måde mere ambitiøse i løbet af forhandlingsforløbet. Aftalen blev det muliges kunst som 
følge af manglende international konsensus om væsentlige udestående og komplekse spørgsmål. 
Selvom mange forhandlere fandt, at Kina var meget hårde at forhandle med i Paris, indgik Kina i et 
konstruktivt samarbejde med andre store lande og regioner i god tid op til topmødet for at 
afstemme og koordinere synspunkter, som var hjørnestenen bag kompromisløsningerne. COP-21 
aftalen har ikke glimret med nogen nye reduktionsmål, men den har fået mobiliseret Kina og 
andre hovedaktører i et mere forpligtende internationalt samarbejde om nye resultater.  
 
Sammenfatning: nye tendenser i Kinas nationale og internationale energi- og klimapolitik 
 

 Kinas energiforbrug er mere end seksdoblet fra 1980 til 2013; 

 Det internationale Energiagentur (IEA) forventer, at Kina frem mod 2030 vil stå for ca. 30 % af 

den globale netto-tilvækst i energiforbruget, hvorefter Kinas bidrag til den globale netto-

tilvækst aftager betydeligt; 

 Kina stod i 1990 for en fjerdedel af verdens kulforbrug, i 2014 var andelen steget til 51 %; 
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 Både Kinas energimyndighed og IEA forventer dog, at kulforbruget næsten stagnerer frem til 

2030, hvorefter forbruget falder svagt;  

 Kina nåede ikke sit officielle mål for vedvarende energi i 11. 5-årsplan (2006-10), men det nye 

mål om 11,4 % ikke-fossil energi i 12. 5-årsplan ser ud til at blive nået i 2015; 

 I de næste 10 år vil 55 % af al ny elkapacitet i Kina være baseret på vedvarende energi; 

 Mens Kina i 2000 stod for 13 % af den globale energirelaterede CO2-udledning, steg denne 

andel til 19 % i 2005, 24 % i 2010 og 27 % i 2013. Denne andel vil ikke stige i de næste årtier; 

 Kina overhalede i 2007 USA som verdens største udleder af energirelateret CO2; 

 I 2014 har gennemsnitskineseren overhalet den gennemsnitlige EU-borgers udledning af 

energirelateret CO2 – selvom Kinas BNP per indbygger er betydeligt lavere; 

 Ved COP-15 udmeldte Kina et klimamål for 2020 om, at CO2-udledningen per BNP-enhed skal 

reduceres med 40-45 % ift. 2005. Det følger ’business-as-usual’ og forventes nået; 

 Frem mod COP-21 har Kina udmeldt, at Kinas CO2-udledning skal toppe omkring 2030 med en 

forbedret CO2-intensitet på 60-65 % ift. 2005. Samtidig skal andelen af ikke-fossil energi 

andrage ca. 20 % Det følger også ’business-as-usual’ udviklingen med de allerede vedtagne 

politikker. Kina ønsker ikke mere ambitiøse mål i en international klimaaftale; 

 De nationale energi- og klimainteresser blev sikret i klimaaftalen på COP-21 ved nøje forberedte 

forhandlingsudspil med USA, EU og andre væsentlige aktører; 

 Kina beholder en vis grad af suverænitet over måling af drivhusgassernes udvikling mod til 

gengæld at bakke op om USA’s krav om en ikke-juridisk bindende aftale; 

 Kina måtte bøje sig for krav om 5-årige evalueringer af landenes klimaplaner og 

ambitionsniveauet heri, men allierede sig med Indien til at opnå et kompromis om at udskyde 

starten for evalueringer af alle landes reduktionsindsatser ift. at opnå 2 graders målsætningen; 

 Kina var en af hovedkræfterne bag kravet om, at klimapuljen på 100 mia. US$ blev garanteret 

og endda udvidet efter 2020. Til gengæld fik USA en indrømmelse fra Kina om at ville opbløde 

den gamle opdeling af i- og udviklingslande i fremtidige klimaforhandlinger; 

 Kinas har ved COP-21 markeret sig som en mere ansvarlig aktør på den internationale scene 

end ved tidligere klimaforhandlinger. 
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