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Kina forventer laveste økonomiske vækst i mere end 20 år

Men som teksten nedenfor indikerer, er ”tilstrækkeligt med job” dog nok en sandhed med modifikationer. For 
eksempel er jobskabelsen til de mange nyuddannede fra universiteterne på et kritisk lavt niveau. 

Ifølge investeringsbanken Goldman Sachs vil den kinesiske BNP-vækstrate formentlig ramme målet på 7,5 pct. 
for hele 2013. Banken forventer imidlertid at væksten falder til 4,5 pct. mod slutningen af årtiet. Spørgsmålet 
er, om det vil være tilstrækkeligt til at skabe job til både nyuddannede, højtuddannede, og de mere end 100 
millioner bønder, der forventes at  flytte fra ineffektivt landbrug til industribeskæftigelse i byerne. 

Blandt økonomiske eksperter er der stor uenighed om robustheden af den kinesiske økonomi. 
Ifølge kreditvurderingsbureauet Fitch, truer en kreditboble på grund af rekord store udlån fra kinesiske banker 
med at give tilbageslag for den kinesiske økonomi (Læs mere her – og se video her). Pessimismen deles i en 
analyse fra Reuters (Læs mere her).

Hos The Economist er synet på Kinas økonomiske styrke anderledes positiv i analysen; ”No hard landing”. The 
Economist lægger bl.a. vægt på, at inflationen i Kina er lav, og at opsparingskvoten høj, selvom udlån af penge 
fra bankerne har være stærkt stigende (Se video her).

Krisen rammer de højtuddannede i Kina

Den økonomiske vækst i Kina er faldet fra ca. 10 pct. til nu 7,5 pct. 
igennem finanskrise-årene. Den lavere vækst mærkes bl.a. på det 
kinesiske arbejdsmarked for højtuddannet arbejdskraft. I år uddannes et 
rekordstort antal dimittender - knap 7 mio. - fra Kinas mere end 2000 
universiteter. 

FAKTA
Kina har over 2.000 universiteter

 I år bliver 6,99 millioner 
studerende færdige med deres 
uddannelse

12% færre end sidste år har 
fundet job.

Den gennemsnitlige indkomst for 
nyuddannede universitets-
studerende er 2.800 kr. om 
måneden

Mange af de jobsøgende bor i forstæderne i de store byer, hvor 
leveomkostningerne er mindre. Nogle områder er så tætpakkede 
med jobsøgende, at de i folkemunde har fået øgenavnet myrerne. 
Alene i Beijing er der 160.000 unge ”myrer”, og to ud af tre bor på 
under 10 kvadratmeter. 

Myndighederne vurderer, at en million job forsvinder, hver gang 
BNP-væksten falder med én procent.

Der er 700.000 ledige fra sidst års kuld af dimitender, og i år er der 
190.000 flere dimitender end året før, der står i kø for at få et job. Så 
konkurrencen om job er benhård, og Kinas faldende vækstrater øger 
problemet.  

Kilde: Berlingske Tidende 21. juni 2013

Kina forventer i år at få den laveste økonomiske vækst i mere end 20 år,
og tiderne med tocifrede vækstrater ser endegyldigt ud til at være slut.

Kinas målsætning for økonomisk vækst i 2013 er 7,5 pct. Det er ifølge 
myndighederne et niveau, som vil skabe tilstrækkeligt med job, og som 
samtidig gør det muligt at gennemføre nødvendige strukturelle 
reformer.

http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2013/06/17/073710.htm
https://www.youtube.com/watch?v=x-fOABbMcv0
http://www.reuters.com/article/2013/07/29/us-china-economy-japan-analysis-idUSBRE96S10P20130729
http://www.youtube.com/watch?v=A98PlL6fZE4


Ny præsident Xi Jinping sætter hårdt ind imod korruption 
- eller gør han?
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Hvor langt rækker indsatsen imod korruptionen?

Financial Times påpeger, at Xi Jinpings tale om indsatsen imod korruption ligner den retorik, som 
forgængeren i jobbet, Hu Jintao, brugte da han overtog embedet som præsident for 10 år siden. 

Financial Times mener, at Xi Jinpings kampagne imod korruption i realiteten handler mere om at reparere 
på kommunistpartiet image, end på at gøre noget reelt og grundlæggende ved problemet. Hvis han 
ønskede at gøre det, skulle han indføre uafhængige kontrolinstanser. Men det tyder intet på, at han agter 
at gøre (Klik her for at læse artiklen).

Kort efter Xi Jinpings første tale blev der rejst tiltale om korruption imod næstformanden for Kinas parlament, 
Li Jingou. Det skete som resultat af,  at en kritisk journalist, Li Xinde, havde lagt beskyldninger ud mod Li 
Jingou på sin Weibo-konto (den kinesiske pendant til Twitter). 

Beskyldningerne fik lov til at blive på internettet, og myndighederne har senere rost denne form for 
undersøgende journalistik. Det er nye toner. 

Forløbet om sagen er beskrevet i denne artikel fra BBC (se her), og der er lavet en interessant video om samme 
sag på af The Economist, som netop viser, at den nye ledelse tilsyneladende tillader mere ytringsfrihed som 
middel mod korruption (Klik her).

Den prominente skandalesag om Bo Xilai som prøveballon

Den tidligere toppolitiker i det kinesiske kommunistparti Bo Xilai, er 
anklaget for omfattende bestikkelse i en retssag, der startede i august 
2013. Han er den hidtil højest rangerende politiker, der anklages for 
korruption i Kina. 

Den 64-årige Bo Xilai, hvis fald fra tinderne har rystet hele 
kommunistpartiets elite, var partiboss i den sydvestlige millionby 
Chongqing og en af de mest populære ledere i kommunistpartiet.

Det officielle Kina har ikke oplyst mange detaljer om retssagen. Kinas retssystem kontrolleres af partiet, og 
dommerne tager imod ordrer fra partilederne. Det anses derfor for givet, at Bo Xilai vil blive fundet skyldig i en 
planlagt og iscenesat retssag, men der er blandt iagttagere tvivl om, hvor hård en straf, der venter ham.
Sagen mod Bo bliver anset for at være en prøveballon for den nye kurs imod korruption under præsident Xi 
Jinping (Læs BBC News artikel her).

I sin første tale som præsident slog Xi Jinping i fast, at der vil blive slået 
hårdt ned på korruption under hans ledelse. Den udbredte korruption i 
Kina er nemlig en trussel mod folkets opbakning til Kommunistpartiet. 

Xi Jinping gjorde det også klart, at han vil forfølge både små og store 
syndere – eller ”tigere og fluer”, som han kalder det. 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/2bc8c1c2-1565-11e3-b519-00144feabdc0.html#axzz2e6xZ0VRm
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-21231198
https://www.youtube.com/watch?v=KRZiFgqvakA
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-19709555
https://www.youtube.com/watch?v=KRZiFgqvakA


iPhone app og den amerikanske ambassade: 
De gør det umuligt at skjule luftforureningen i Beijing
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Kommunistpartiet har længe forsøgt at skjule problemet med 
luftforurening i Beijing. Myndighederne har offentliggjort målinger af 
forureningsniveauer, der indikerede statistisk fusk, fordi 
mistænkeligt mange resultater lå lige under de magiske 
grænseværdier.

Presset på myndighederne for at gøre noget ved problemerne og for 
at offentliggøre sandfærdige målinger er steget, efter Den 
Amerikanske Ambassade i Beijing er begyndt at offentliggøre sit 
eget foureningsindeks baseret på mængden af partikler i luften. 

De amerikanske målinger viste næsten dagligt en forurening langt 
værre end de officielle tal fra Beijings myndigheder. Beijings bystyre 
har forgæves forsøgt at få den amerikanske ambassade til at holde 
op med at offentliggøre tallene - til stor moro for de velinformerede 
indbyggere i hovedstaden.

iPhone app viser borgerne de reelle forureningstal

Også udbredelsen af Apples iPhone hjalp til med at gennemhulle de officielle tal. I 2011 lavede to kinesiske 
programmører en app, der gør det muligt at følge forureningsniveauet baseret på både officielle data og data 
fra de amerikanske målere i flere af Kinas storbyer.

Nu har bystyret i Beijing omsider givet efter for presset, og er begyndt at offentliggøre tal, der ligger nærmere 
sandheden. Og de viser forureningsniveauer, der ofte ligger seks gange over grænseværdierne.

Ifølge Greenpeace skyldes 20 pct. af alle tilfælde af lungekræft i Beijing luftforureningen. Så byen har et stort 
problem, der nu også er officielt anerkendt.

FAKTA
 Den amerikanske ambassade offentliggør dagligt målinger af luftforureningen i Beijing: 

http://beijing.usembassy-china.org.cn/070109air.html

 Der er i dag over 5 millioner biler i Beijing

 Byens mål er at have 50.000 elbiler på gaden i 2015

 20 pct. af alle lungekræfttilfælde i Beijing skyldes luftforurening

 Greenpeace har målt giftig arsenik i luften over Beijing

Kilde: Jyllandsposten 23. juni 2013

Foto: Mads Holm Iversen, Kinainfo

http://beijing.usembassy-china.org.cn/070109air.html

