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Sammanfattning  
Denna rapport kartlägger Kinas utsläpp av växthusgaser och landets roll i 
klimatförändringarna, samt granskar kinesiska myndigheters klimatambitioner och 
handlingsplan för att uppnå koldioxidneutralitet.  
 
Kinas utsläpp är den enskilt viktigaste faktorn för klimatets framtid. Landet släpper idag ut 
mer koldioxid än EU och alla övriga OECD-länder tillsammans. I motsats till andra ledande 
ekonomier så ökade de kinesiska utsläppen även under pandemin, och förväntas enligt 
myndigheternas officiella klimatpolitik fortsätta att öka fram till år 2030.  

Beroendet av kol är den främsta källan till dessa utsläpp. Kina har förvisso nyligen lovat 
att upphöra med finansieringen av kolkraft i utlandet och satsar stora resurser på grön 
energi. Men samtidigt expanderar man den egna kolkraften, trots att landet redan nu bränner 
över hälften av allt kol i världen. Vidare är det inhemska faktorer snarare än export till 
västerländska konsumtionssamhällen som ligger bakom Kinas enorma utsläpp.  

I likhet med många andra länder har Kina för avsikt att bli koldioxidneutralt. Frågan är 
dock huruvida Pekings tidsplan för detta är realistisk, då utsläppen kommer att växa under 
många år framöver. 

Trots att utvecklingen i Kina är fullständigt avgörande för klimatförändringarna, så ges 
Pekings agerande föga utrymme i den svenska klimatpolitiska debatten. Än mindre 
förekommer denna ödesfråga i Sveriges klimatpolitik, vilket är såväl ett underkännande av 
vårt eget förhållningssätt som ett hot mot klimatet.  

Den som inte har en Kinastrategi, kan inte heller sägas ha en klimatstrategi. 
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Inledning 

“Detta är den största möjliga ansträngningen vi kan göra, med tanke på Kinas 
nuvarande utvecklingsstadium och kapacitet.” 

- Zhao Yingmin, Kinas minister för miljö och ekologi, till Sky News inför COP26.1 
 
Den svenska klimatdebatten fokuserar av naturliga skäl på utsläppen i Sverige och Europa. 
Det är dock vare sig Sverige eller övriga västvärldens åtgärder som kommer avgöra 
klimatfrågans framtid, utan Kina och det vägval som myndigheterna i Peking beslutar sig för.  

Vi måste givetvis dra vårt strå till stacken för att minska de globala utsläppen. Men 
inåtvändhet bland beslutsfattare i väst riskerar att ta fokus från nödvändig uppmärksamhet 
kring Kinas klimatavtryck. 

Visst går omställningen till ett fossilfritt samhälle med minskade utsläpp långsamt även i 
västvärlden - men till skillnad från den kinesiska omställningen så går den i alla fall åt rätt 
håll. 

Bristfällig kunskap om Kinas betydelse för klimatförändringarna bidrar till avsaknaden av 
en debatt kring denna viktiga fråga. Det vill den här rapporten ändra på.  

Nödvändigheten av en ny klimatpolitik gentemot Kina blev uppenbar i ljuset av COP26 i 
Glasgow. Toppmötet utgjorde ett missat tillfälle för det internationella samfundet att 
tillsammans övertyga Kina att tidigarelägga minskningen av sin redan jättelika utsläpp. 

En bättre förståelse av Kinas roll på detta område är en förutsättning för att Sverige ska 
kunna utveckla en strategi att bemöta det hot mot klimatet som Pekings nuvarande politik 
utgör. 

Växthusgaser i Kina – bakgrund och utsläppskällor 

Större kolförbrukning än hela övriga världen 
År 2000 släppte Kina ut drygt hälften så mycket koldioxid som USA; sex år senare blev Kina 
det land med högst koldioxidutsläpp i världen. 2019 passerade de kinesiska nettoutsläppen 
av växthusgaser - koldioxid inklusive bland annat metan - för första gången alla världens 
utvecklade ekonomier, enligt en rapport från Rhodium Group.2 

I denna kategori räknar rapporten in samtliga OECD- och EU-medlemmar. Det innebär 
alltså att Kina släpper ut mer växthusgaser än 37 av världens rikaste länder inklusive USA, 
Storbritannien, Japan, Tyskland, Australien och Kanada. 

Enligt rapporten stod Kina 2019 - året innan pandemin satte in - för 27 procent av 
världens utsläpp av växthusgaser. Det är mer än dubbelt så mycket som USA:s 11 procent, 
och mer än fyra gånger så mycket som 6,4 procent för EU:s 27 medlemsländer.  

Även om USA:s utsläpp fortfarande är större per capita, så passerade Kina under fjolåret 
de 37 länderna i rapporten även på denna punkt. Jämfört med EU så har de kinesiska 
utsläppen per capita varit större sedan 2013.3 

Den främsta anledningen till denna utveckling är fossila bränslen. Kol och olja står ännu 
för drygt 75 procent av Kinas energiframställning. Kolet, den smutsigaste energikällan, utgör 
fortfarande omkring 60 procent. I fjol konsumerade Kina 56 procent av allt kol i hela världen.4 

                                                      
1 Sky News, https://bit.ly/3wf3weu 

2 Rhodium Group, https://bit.ly/3ENKHlX 

3 BBC, https://bbc.in/3CG5uXQ 

4 International Energy Agency, https://bit.ly/3wmltbn 
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Världens konsumtion av kol år 2020, mätt i terrajoule.5 

Ökade utsläpp under pandemin   
En ökad aptit på kol är också den i särklass viktigaste faktorn till att Kinas koldioxidutsläpp, 
tvärtemot omvärldens, har fortsatt att öka även efter utbrottet av COVID-19.  

Under fjolåret byggde Kina mer än ett nytt stort kolkraftverk i veckan, eller tre gånger så 
mycket som hela världen tillsammans räknat i kapacitet. Medan den samlade kapaciteten i 
övriga länders kolkraftverk i fjol minskade med 17,2 gigawatt, så innebar Kinas nettoökning 
på 29,8 gigawatt ändå att kolkraften som energikälla växte under 2020.6 

Trenden ser likadan ut i år. Under första kvartalet ökade Kinas koldioxidutsläpp med 15 
procent, vilket var den snabbaste takten på över ett årtionde. Under första halvåret 
offentliggjordes planer på 43 nya koleldade kraftverk, varav 24 godkändes.7 

Förutom att byggnationen av kolkraftverk fortsatte i samma takt som året innan, så 
planerades under första halvåret 2021 även 18 nya koleldade smältugnar för tillverkning av 
stål, vilket var mer än under hela fjolåret.8 Som diagrammet nedan visar, så är det endast på 
grund av de kinesiska koldioxidutsläppen som världens dito nu är tillbaka på samma nivåer 
som innan pandemin.  

                                                      
5 International Energy Agency, https://bit.ly/3wmltbn 

6 Global Energy Monitor, https://bit.ly/3ERhsi8 

7 Greenpeace, https://bit.ly/3bNkOpS 

8 Reuters, https://reut.rs/3o4dY4P 
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Världens utsläpp av koldioxid.9 

 
Enligt FN måste utsläppen av växthusgaser mer än halveras, från 52 gigaton 2019 till 25 
gigaton år 2030, för att jordens uppvärmning ska hållas inom 1,5 grader jämfört med 
förindustriella nivåer. Samtidigt har Kina - som vi ska se nedan - endast åtagit sig att börja 
minska koldioxidutsläppen först efter 2030.  

Kinas andel av de globala växthusgaserna utgjorde 2019 drygt 14 gigaton. Om utsläppen 
av växthusgaser ska ner till 25 miljarder ton år 2030, samtidigt som de kinesiska utsläppen 
tills dess är konstanta eller ökar, så kommer landet stå för väl över hälften av världens 
växthusgaser. 

En statligt stimulerad byggsektor bakom utsläppen 
En vanlig föreställning är att Kinas gigantiska utsläpp beror på export till västerländska 
konsumtionssamhällen. Visserligen råder inga tvivel om att detta är en bidragande faktor, 
särskilt som kinesiska fabriker enligt vissa uppskattningar kräver 10-30 procent mer energi 
än västerländska motsvarigheter.10  

Men samtidigt utgör nettoutsläppen av Kinas export endast en dryg gigaton, vilket är 
mindre än en tiondel av den totala mängden. Inte heller är tillverkningssektorn den största 
utsläppskällan. Exempelvis orsakar Kinas byggsektor ensamt mer utsläpp än all samlad 
tillverkning, där även produktionen till de egna allt mer köpstarka konsumenterna räknas in. 

Enligt ny data från forskningsinstitutet Centre for Research on Energy and Clean Air 
(CRECA), sammanställt och publicerat av Bloomberg, så står byggsektorn nu för 30 procent 
av Kinas samlade utsläpp. Av dessa kommer 95 procent från material som stål och 
cement.11 

Framställningen av stål är särskilt energiintensiv. Bara stålsektorn slukar enligt CRECA en 
femtedel av allt kol som konsumeras i Kina. Utsläppen från stålindustrin ökade med 40 
procent mellan 2010 och 2020, trots att utsläppen per producerad enhet stål minskade.  

                                                      
9 Global Energy Monitor, https://bit.ly/3wxDtzB 

10 Ma Jun, Institute of Public and Environmental Affairs, https://nyti.ms/3kaBNqx 

11 Bloomberg, https://bloom.bg/3GOWBh4 
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Denna ekvation är ett resultat av de statliga stimulanser som driver Kinas byggsektor. 
Som svar på den globala finanskrisen sjösatte Peking 2009-2010 världens genom tidernas 
största stimulanspaket på 4 000 miljarder yuan, i dagens penningvärde 5 500 miljarder 
kronor. Lejonparten gick till bostäder eller infrastruktur i form av snabbtåg, motorvägar, 
broar, flygplatser och hamnar, vilket ledde till en dramatisk ökning av koldioxidutsläppen.12  

De ekonomiska stimulanserna efter COVID-19 blev förvisso inte lika stora i relativa 
termer. Men även denna gång var övervikten mot statliga sektorer som infrastruktur och 
byggsektor i förhållande till åtgärder för att öka hushållens konsumtion tydlig.13  

Utformningen av de nya stimulanserna återspeglas i efterfrågan av stål. I fjol tillverkade 
Kina för första gången över 1 000 miljoner ton stål, vilket var betydligt mer än hälften av 
världsproduktionen. Under första halvåret 2021 fortsatte ståltillverkningen att öka med 
närmare 12 procent.14  

Cirka 95 procent av Kinas egentillverkade stål går till inhemsk konsumtion. Efter en ny 
högstanivå helåret 2020, så ökade landets stålkonsumtion ytterligare under första halvåret 
2021. Detta trots myndigheternas målsättning om att vare sig produktionen eller 
konsumtionen av stål ska överstiga fjolårets rekordsiffror 

 

 
Utsläpp av växthusgaser inom olika sektorer.15 

                                                      
12 East Asia Forum, https://bit.ly/304teXt 

13 S&P Global, https://bit.ly/3GTtbhT 

14 World Steel Association, https://bit.ly/3GWWKPt 

15 Bloomberg. https://bloom-bg/3GOWBh4 
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Kinas klimatlöften inför COP26 

Klimatet som geopolitiskt vapen? 
Enligt Parisavtalet 2015 förband sig EU att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 
40 procent till år 2030, jämfört med 1990 års nivåer. USA å sin sida åtog sig att minska 
utsläppen med 26-28 procent till år 2025, jämfört med 2005 års nivåer.  

Kina åberopade sin status som utvecklingsland för att slippa avge något liknande löfte. 
Vid sidan av målsättningar om förbättrad energiintensitet och en ökad andel grön energi som 
andel av den totala energiframställningen, var Pekings främst löfte att nå toppen av 
koldioxidutsläpp “kring år 2030”. 

Inför COP26 i Glasgow skruvade EU och USA upp ambitionsnivån ytterligare. Främst 
märks löftet från president Joe Biden om att landet nu ska minska utsläppen med 50-52 
procent, vilket tydligt visade att hans administration ämnar ta tillbaka den globala ledartröjan 
i klimatfrågan som Kina gjort anspråk på efter att USA under Donald Trumps ledning 
lämnade Parisavtalet.  

Mot denna bakgrund hoppades flera organisationer, forskare och politiker på att även 
Kina skulle uppdatera sina målsättningar innan FN:s klimatkonferens i november detta år, 
åtminstone genom att börja minska sina utsläpp från år 2025 snarare än 2030. Men istället 
gjorde en rad rapporter på förhand gällande att kinesiska myndigheter försökt använda sina 
utsläpp som en hävstång i den förvärrade relationen med USA.  

Första indikationen på detta kom redan i januari, då det kinesiska utrikesministeriets 
talesman Zhao Lijian vid en presskonferens lät veta att samarbete mellan Kina och USA 
inom enstaka områden inte kan fungera som “en blomma i ett växthus”.  

Zhao förklarade att samarbete snarare är beroende av den allmänna relationen mellan de 
båda länderna, och uttryckte Kinas förhoppning att USA kan skapa “fördelaktiga 
förutsättningar” för detta. Kommentaren var ett svar på en fråga om den amerikanska 
regeringens förslag att behandla klimatet som ett fristående område att samarbeta kring.16  

USA:s särskilda klimatsändebud John Kerry har sedan dess fått höra mer av samma visa 
under sina många besök till Kina. I början av september sade utrikesminister Wang Yi att det 
inte fungerar att hantera klimatfrågan som en “oas” i relationen mellan de båda länderna, 
eftersom en oas som är omgiven av öken förr eller senare kommer torka ut.  

För att samarbetet kring klimatet ska fungera, sade Wang Yi, så måste USA sluta att se 
Kina som ett hot och en fiende samt upphöra med att förtrycka Kina runtom i världen.17  

Denna approach väckte en del sympatier i USA. Särskilt inom progressiva kretsar 
argumenterades för en nedtoning av kritiken mot mänskliga rättigheter i Kina, därför att 
klimatfrågan är avgörande för planetens framtid.18 

Men John Kerry har stått på sig. Efter sin senaste resa till Kina så fick en samlad presskår 
höra hur han förklarat för de kinesiska tjänstemännen att klimatet vare sig är ideologiskt eller 
ett geostrategiskt verktyg; klimatet är en inte en bilateral utan en global utmaning.19 

Kinas åtaganden  
En viss antydan till uppgraderade kinesiska klimatmål har märkts det senaste dryga året. I 
september i fjol lovade Kinas president Xi Jinping inför FN:s generalförsamling att landets 
utsläpp ska nå sin topp “före” snarare än “omkring” år 2030, samt koldioxidneutralitet till år 
2060.20 

                                                      
16 Global Times, https://bit.ly/3qby5AV 

17 South China Morning Post, https://bit.ly/3bOOtPk 

18 Axios, https://bit.ly/3BTcM9v 

19 New York Times, https://nyti.ms/3mTRAMt 
20 BBC, https://bbc.in/3GPE6Jo 
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Dock stod inte mycket nytt att läsa när Kina just innan COP26 inleddes lämnade in 
uppdateringen av sina nationella klimatmål till FN. De substantiella förändringarna bestod 
främst i en ökning av andelen icke-fossila källor i energiframställningen år 2030 från 20 till 25 
procent, samt en något högre utbredning av skog än tidigare. Årtalet då en reell minskning 
av själva utsläppen ska påbörjas låg oförändrat kvar på 2030.  

I det dokument som Kina lämnade till FN stod bland annat: “Med tanke på fortsatt 
industrialisering och urbanisering så kommer efterfrågan på energi att fortsätta öka, 
samtidigt som det är osannolikt att på kort sikt fundamentalt ändra på dominansen av kol i 
energimixen”.21  

Vidare närvarade inte Xi Jinping själv vid konferensen. I ett videoframträdande vid G20 i 
Rom i slutet av oktober, uppmanade Xi världens utvecklade ekonomier att göra mer för att 
bistå utvecklingsländerna finansiellt och teknologiskt i klimatfrågan. Trots att Kina är världens 
andra största ekonomi och världens största utsläppare, så räknas landet enligt FN:s mått om 
BNP per capita fortfarande som ett utvecklingsland.22 

Kina representerades vid COP26 istället av klimatsändebudet Xie Zhenhua, som inför 
konferensen flera gånger sagt att den rika världen på grund av sitt historiska ansvar måste 
finansiera utvecklingsländernas övergång till grön energi. Detta eftersom de ackumulerade 
utsläppen av koldioxid fortfarande är betydligt större i väst.  

Oläglig energibrist  
Inför COP26 hände någonting som sannolikt hade större omedelbar inverkan på Kinas 
klimatpolitik än mänskliga rättigheter. Med början i september drabbades landet nämligen av 
en omfattande energibrist. Detta efter att efterfrågan på el ökat snabbare än utvinningen av 
kol, samtidigt som importen av kol minskat bland annat på grund av ett handelskrig med 
Australien.  

I Kina bestäms kolpriserna av marknaden medan elprisernas regleras av myndigheterna. 
Många kraftbolag gick därför med förlust då kolpriserna steg, och minskade eller stoppade 
därför sin elproduktion. Strömavbrott drabbade inte bara bostäder utan även fabriker. 
Situationen bidrog till en tydlig stagnation i den ekonomiska tillväxten under årets tredje 
kvartal, till 4,9 procent jämfört med 7,9 procent kvartalet innan.23  

Energikrisen blottlade inte bara sårbarheten i Kina energisystem, utan även 
prioriteringarna inom landets ledarskap.  

Vice premiärminister Han Zheng är genom sin plats i politbyråns ständiga utskott en av 
landets sju mäktigaste politiker. I ett videosamtal i augusti uppmanade han politiska ledare 
på provinsnivå att “resolut minska den blinda utbyggnaden” av kolkraftverk och andra projekt 
med höga utsläpp.  

För att förhindra ytterligare strömavbrott beordrade samme Han Zheng bara en månad 
senare ledarna för några av Kinas största kraftbolag att “öka kolinventarierna med alla 
nödvändiga medel”.24  

Likaledes underströk premiärminister Li Keqiang vikten av energisäkerhet och 
självförsörjning samt att “bygga moderna kolkraftverk i ändamålsenlig linje med [Kinas] 
utvecklingsbehov”, efter ett möte med den nationella energikommissionen i oktober. Han 
lovade även att den inhemska utforskningen av olja och gas ska intensifieras.25  

Kort efter Li Keqiangs uttalande meddelade statliga medier att landets kolgruvor ska utöka 
kapaciteten med 220 miljoner ton. Detta bland annat genom att återstarta aktiviteten i 153 
kolgruvor som redan nått sin kvot i år, eller som tidigare stängts på grund av nya 
miljömässiga regleringar inom kolindustrin.26 

                                                      
21 New York Times, https://nyti.ms/3qe4g2x 

22 South China Morning Post, https://bit.ly/3BWZMzv 

23 Reuters, https://reut.rs/2ZZgRfB 

24 Wall Street Journal, https://on.wsj.com/3EKGfV1 

25 The Guardian, https://bit.ly/3kbx9sp 

26 Xinhua, https://bit.ly/3CSF5Gh 
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Vägen mot koldioxidneutralitet 

Grön energi och kärnkraft 
En positiv signal just innan COP26 var Xi Jinpings löfte inför FN i september att upphöra 
med finansieringen av kolprojekt utomlands. Bara de två statliga bankerna China 
Development Bank samt Export-Import Bank of China har investerat 51,6 miljarder dollar i 
koleldade kraftverk på fem kontinenter världen över.27 

En stor del av dessa återfinns i asiatiska länder som Indonesien, Vietnam och Pakistan. 
Många av mottagarländerna hade aldrig kunnat utnyttja sina egna kolresurser utan expertis, 
materiell och finansiering från de kinesiska bankerna. Om beslutet efterföljs kan redan 
planerade kinesiska kolkraftverk i utlandet med en kapacitet på 54 gigawatt påverkas.28  

Vidare satsas stora belopp på grön energi. Här har Kina sedan flera år tillbaka investerat 
mer pengar på årsbasis än något annat land. Under fjolåret stod Kina för för mer än hälften 
av all ny kapacitet som adderades globalt inom sol- och vindkraft. 29 I oktober meddelades att 
en anläggning med sol- och vindkraft om en kapacitet på 100 gigawatt påbörjats i nordvästra 
Kinas öken.30 

Med 50 kärnkraftsreaktorer i bruk genererar den kinesiska kärnkraften i dag fyra gånger 
så mycket energi som för ett årtionde sedan. Ytterligare arton reaktorer är under 
konstruktion, och dussintals fler planerade. Sedan 2016 har myndigheterna godkänt 6-8 
reaktorer om året, vilket skulle innebära cirka 350 kinesiska kärnkraftsreaktorer till år 2060.31 

Men allt detta bleknar i jämförelse med den inhemska kolkraften, med en kapacitet på 
cirka 1 200 gigawatt att jämföra med de knappt 100 gigawatt kinesiskt finansierade 
kolkraftverk som tagits i bruk i utlandet. Samtidigt som Xi lovade att sluta finansiera kolkraft i 
utlandet, så sade han ingenting om de cirka 250 gigawatt som byggs eller förbereds i Kina.32 

Utfallet blir att även om andelen kol i Kinas energiframställning har minskat betydligt det 
senaste dryga årtiondet, och sannolikt kommer fortsätta minska något till år 2030, så ökar 
utsläppen av koldioxid i reella mängder. 

“Himlen är hög och kejsaren långt borta” 
Ovanstående ordspråk är från kejsartiden, då centralmaktens inflytande ofta hade svårt att 
nå alla hörn av det stora riket. Det auktoritära politiska systemet till trots, så har Peking än i 
dag långt ifrån full kontroll över beslutsfattningen på lokal nivå.  

I mars i år antog den nationella folkkongressen, Kinas parlament, landets 14:e femårsplan 
(2021-2025). Bland de viktigaste punkterna gällande klimatet, fanns en målsättning om att 
kolförbrukningen ska nå sin topp år 2025 och sedan börja minska året därpå. Denna 
välmenande ambition fick dock till följd att flera provinser i Kinas kolbälte i rask takt började 
bygga eller godkänna nya kolprojekt, innan restriktioner väntar i nästa femårsplan.  

Exempelvis påpekade Kinas mäktiga nationella kommission för utveckling och 
reformarbete i augusti hur Shanxi - den kinesiska provins som utvinner allra mest kol - 
planerade 178 nya koleldade kraftprojekt med en energikonsumtion som motsvarar 60 
miljoner ton om året, vilket med råge överskrider kvoten i den nya femårsplanen.  

Av dessa hade 101 stycken redan byggts eller var under konstruktion, varav 72 godkänts 
utan att ha fått de nödvändiga tillstånden. Utvecklings- och reformkommissionen menade att 

                                                      
27 Asia Times, https://bit.ly/3GYshkh 

28 World Economic Forum, https://bit.ly/3EU0aRy 

29 International Renewable Energy Agency, https://bit.ly/3mS0PwH 

30 Bloomberg Green, https://bloom.bg/3qfswBx 

31 The Wire China, https://bit.ly/3qfrLIA   

32 Urgewald, https://bit.ly/3BSiNU2 
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en “blind expansion” av energiintensiva projekt med höga utsläpp pågår i kolbältet, samt att 
man i augusti uppmanat en rad provinser att stoppa mer än 350 sådana projekt.33 

Men efter att ovannämnda energikris satte in, så beordrades Shanxis 98 kolgruvor i 
oktober att öka sin årliga produktion resterande del av året med drygt 53 miljoner ton. Vidare 
meddelades att 51 kolgruvor som redan uppfyllt sin årliga produktionskvot ska fortsätta 
utvinningen, vilket förväntas resultera i ytterligare drygt 20 miljoner ton kol.34 

Partiets handlingsplan  
Vid sidan av de uppdaterade nationella målsättningarna som lämnades till FN just inför 
COP26, så presenterade Kinas kabinett och kommunistpartiets centralkommitté i slutet av 
oktober även en handlingsplan för hur koldioxidneutralitet ska uppnås år 2060. Även där 
framgick att landets koldioxidutsläpp ska nå sin topp år 2030, för att sedan stabiliseras och 
därefter minska.35 

Andelen icke-fossila energikällor ska öka från 20 procent år 2025, till omkring 25 procent 
år 2030 och över 80 procent år 2060. En särskilt dramatisk minskning från 9 gigaton till 3 
gigaton koldioxidutsläpp ska ske 2035-2050.36 

Wall Street Journal beskriver planen som att den uteblivna minskningen fram till 2030 
måste kompenseras genom att de kommande årtiondena minska utsläppen av koldioxid 
med upp till 10 procent om året. Tidningen noterar att inte ens utvecklade ekonomier tidigare 
har lyckats sänka utsläppen i denna takt.37 

 

 
Handlingsplaner för nollutsläpp38 

                                                      
33 South China Morning Post, https://bit.ly/3q7JKk7 

34 Reuters, https://reut.rs/3GXKL4q 

35 Folkets Dagblad, https://bit.ly/3qfHY0o 

36 China Daily, https://bit.ly/3ERceTj 

37 Wall Street Journal, https://on.wsj.com/3CSxQOQ 

38 The Economist, https://econ.st/30dbEAX 
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I samband med handlingsplanen - vilken statliga medier beskrev som “en ny 

utvecklingsfilosofi” - så sade en tjänsteman vid den nationella kommissionen för utveckling 
och reformarbete att målsättningarna speglar Kinas utvecklingsstadium och särskilda 
situation. Han framhöll även hur Kina kommer genomföra den största förbättringen av 
energieffektivitet någonsin, samt snabbare än någon annan nation gå från att toppa sina 
utsläpp till att nå koldioxidneutralitet.39  

Huruvida kinesiska myndigheter lyckas med denna historiska och till synes smått otroliga 
bedrift kommer spela en helt avgörande roll för klimatförändringarnas framtid. 
  

                                                      
39 Folkets dagblad, https://bit.ly/3qfHY0o 
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Ephi är en idéburen tankesmedja som tar sig an vår tids miljö- och hälsohot. Detta görs utifrån 
övertygelsen att fri företagsamhet, teknisk utveckling och välståndsökning och inte är hot mot 
vår miljö och hälsa, utan tvärtom är förutsättningar för en god miljö och hälsa. Ephi publicerar 
regelbundet briefing paper som avhandlar aktuella ämnen. På ephi.se kan du läsa samtliga 
publikationer.  
 
Jojje Olsson är journalist och bevakar Kina. 2007 flyttade han till Peking och tog 
magisterexamen i journalistik vid University of Hong Kong. Han har rapporterat från Asien för 
över 100 svenska publikationer, och skrivit sex stycken böcker om Kina. Sedan 2016 bor han 
på Taiwan, och är knuten till Expressen samt magasinet Fokus. Han driver även Kinamedia, 
Sveriges största nyhetssida med fokus på Kina. 
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