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Kina-fond får svi
C Milliardtap på investeringer i USA
Kinas «kapitalister»
måtte ta store tap på
noen sine investeringer
i USA under finanskrisen, men det endrer
ikke kommunistregimets langsiktige
mål om størst mulig
avkastning på investert
kapital.

USAinvesteringer
Det statlige kinesiske investeringsfondets (CIC) ti største investeringer
i nordamerikanske selskaper.
1. Teck Resources (Vancouver) (3,5
mrd. dollar)
2. Morgan Stanley (1,8 mrd. dollar)
3. BlackRock (713,8 mill. dollar)
4. United States Oil Fund (78,6
mill. dollar)
5. Wells Fargo (31 mill. dollar)
6. Citigroup (29,8 mill. dollar)
7. Bank of America (19,9 mill. dollar)
8. AIG – verdipapirer (14,3 mill. dollar)
9. Coca-Cola (9 mill. dollar)
10. Johnson & Johnson (9,3 mill.
dollar)
Kilde: Børs- og finanstilsynet (SEC)/
The Washington Post

ROAR ØSTGÅRDSGJELTEN
Lou Jiwei (59) er partibyråkraten som har gått gradene i kommunistpartiet og i dag forvalter
Kinas «oljefond».
Han har plass i den mektige
sentralkomiteen i Kinas kommunistparti, og opptrer som kapitalist på Wall Street og i andre
finansmiljøer hvor kravet til
høyest mulig profitt er alle tings
målestokk.
– Han er utsatt for et sterkt
press med krav til avkastning.
Det er uvanlig, sier den amerikanske fondsforvalteren Davin
Mackenzie til avisen The Washington Post.

Kravene skjerpet. Han kjenner Kina godt etter å ha vært leder for Verdensbanken i landet.
Han sammenligner det statlige
kinesiske
investeringsfondet
(CIC) med andre statlige foretak
som ikke har samme krav til avkastning på sin investerte kapital.
Resultatkravene kan ha blitt
skjerpet etter finanskrisen da de

fakta

– Vår investeringsstrategi er langsiktig risikojustert avkastning, sa kommunistpartiets
«kapitalist» Lou Jiwei til en forsamling i Beijing i fjor høst.
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kinesiske «kapitalistene» gikk
på milliardtap på investeringer i
det amerikanske oppkjøps- og
investeringsselskapet Blackstone og storbanken Morgan Stanley.
Ikke navngitte kilder forteller
til den amerikanske avisen at kineserne også investerte tungt i
et russisk selskap med angivelige store gassreserver. For sent
oppdaget de at eierskapet til disse naturressursene var omstridt.

Utlandet. CIC er etablert for å
forvalte Kinas raskt voksende
overskudd i utenrikshandel og

utenlandsk valuta. Pengene
plasseres i utenlandske aksjer,
obligasjoner og andre verdipapirer.
Fondet ble opprettet i 2007
med en kapital på 200 milliarder
dollar (ca. 1200 mrd. kr) da valutareservene økte med 1 milliard
dollar hver dag og fondet plasserte pengene i amerikanske
statslån som ga en avkastning på
4 prosent eller mer.
Etter tapene i Morgan Stanley
og Blackstone har CIC valgt en
forsiktig, lavprofilert spredningsstrategi med sine investeringer i mange etablerte investe-

ringsfond og børsnoterte selskaper rundt om i verden.

Mindre enn oljefondet. I dag
har fondet vokst til ca. 300 milliarder dollar (ca. 1800 mrd. kr).
Til sammenligning har det norske Oljefondet investert rundt
2600 milliarder kroner i utenlandske verdipapirer.
Lou har avvist antydninger om
at CIC forfølger en nasjonal strategi med sine investeringer.
– Hvilken nasjonal strategi?
Vår strategi er langsiktig risikojustert avkastning, sa han til en
forsamling i Beijing i fjor høst.

Da CIC ble opprettet var det
mange analytikere som fryktet
at det ville bli brukt til å kjøpe
opp utenlandske selskaper. Det
har ikke skjedd. Til nå har fondet
hverken kjøpt seg opp til å bli
majoritetseier eller blitt noen
aktiv eier i noe utenlandsk selskap.
Det ble senest bekreftet da kineserne i en melding til det amerikanske børs- og finanstilsynet
(SEC) ga opplysninger om sine
investeringer i 60 amerikanske
børsnoterte selskaper og indeksfond.
roar.ostgardsgjelten@aftenposten.no

Gassforskere
inn i FN-prosjekt
På oppdrag fra FN skal
norske forskere i Arendal
samle verdens kunnskap om
metanhydrat.
Det dreier seg om innefrosset
naturgass som inneholder mer
energi enn alle kjente forekomster av olje, gass og kull tilsammen.
Stiftelsen GRID-Arendal leder
det internasjonal forskningsprosjektet som over to år skal
samle kunnskap om den potente
energikilden. Prosjektet skal
lanseres 4. mars i år. Både forskningsinstitusjoner og kommersielle interesser som Statoil er
med blant i de 12 arbeidsgruppene fra syv land som til nå har
sluttet seg til kartleggingen.

ges geologiske undersøkelse, påstår at det tilsvarer minst det
dobbelte av alt vi kjenner til av
kull og gass i verden. Men tallet
er usikkert. Det kan være like
mye, eller det kan være tre ganger så mye. Det oppdages stadig
nye forekomster av metanhydrat, sier professor i fysikk ved
Universitetet i Bergen, Bjørn
Kvamme, til NTB.
Sammen med kolleger ved
Universitetet i Bergen og oljeselskapet Conoco Phillips søkte
han i 2008 patent på en metode
som skal gjøre det mulig å sprøyte CO2 inn i hydratforekomster
på havbunnen.
Metoden sikrer ikke bare lagring av CO2, men den er også
med på å gjøre hydratstrukturene mer stabile.

Usikre anslag. Ingen vet hvor
store mengder metanhydrat
som er lagret på havbunnen eller
under permafrosten. Men anslagene er enorme. Utnytting av
metanhydrat kan representere
en ny energirevolusjon.
– Det amerikanske US Geological Survey, som tilsvarer Nor-

Arktis. Den globale FN-undersøkelsen av metanhydrater vil
spesielt se på ressursene under
permafrosten i arktiske strøk og
på havbunnen. Arbeidsgruppene skal se på mulighetene for å
utnytte det enorme energipotensialet på en bærekraftig måte.
(NTB)
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