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China
- De economie in China en de rol van Peking Leerling - informatie

Inleiding
In deze les gaan we met elkaar nadenken over de belangrijke rol van Peking
in de Chinese economie. We denken na over waar China geld mee
verdient, welke rol Peking hierin heeft en wat er gebeurt met de Chinese
economie als er nog meer Chinezen geboren worden.
Chinese export daalt onverwacht
zaterdag 12 okt 2013
De Chinese export is in september onverwacht gedaald. De tweede
economie van de wereld voerde 0,3 procent minder uit dan in dezelfde
periode vorig jaar.
Daarmee daalde de export naar 185,6 miljard dollar. In augustus was de
export nog met ruim 7 procent gegroeid. De daling kan veroorzaakt zijn
door de poging van Peking om de handelsgegevens te corrigeren.
Sommige analisten zeiden eerder dat de exportgegevens te gunstig
werden voorgesteld. Toch was er op z'n minst een groei verwacht.
Handelsoverschot
De invoer van goederen steeg met 7,4 procent naar 170,4 miljard dollar
waardoor het handelsoverschot weer kleiner werd. In een jaar tijd is dat
overschot bijna gehalveerd.
In augustus groeide de Chinese import ook al met zeven procent. Het
stijgen van de import komt door uitgaven van de overheid die
binnenlandse bestedingen wil stimuleren om vertraging van de
economische groei te voorkomen. De groei van de Chinese economie
viel in het tweede kwartaal terug naar het laagste niveau in twintig jaar.
Het
beloofde land
(http://nos.nl/artikel/561516-chinese-export-daalt-onverwacht.html
Het oude Israël en de Bijbel horen bij elkaar. De Bijbel begint al in Genesis,
het eerste Bijbelboek, over Israël. In de Bijbel staat dat Israël het
‘beloofde land’ is van het Joodse volk. Niet alleen de Joden zien Israël als
een heilig land. Ook christenen en moslims geloven dat Israël het land is
waar God eenmaal zal terugkeren. Christenen vinden dit in het Oude
Testament, Moslims lezen dit in de Koran. Op 15 mei 1948 werd de staat
Israël opgericht. Eindelijk had het Joodse volk, dat eeuwenlang was vervolgd
Onderstreep alle belangrijke woorden blauw en onderstreep alle moeilijke
en opgejaagd, een eigen plek. Duizenden Joden die de Tweede
woorden rood. hadden overleefd, emigreerden naar de nieuwe staat en
Wereldoorlog
bouwden een nieuw bestaan op. De staat Israël is er dus nog niet zo lang,
maar de geschiedenis van het land is al heel oud, uit de tijd van de Bijbel.
Het overgrote deel, namelijk 80% van de bevolking, is Joods. Je hebt dus te
maken met een Joodse cultuur. Van de andere 20% is het merendeel
moslim en een klein aantal christen.
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Weet jij wat er wordt bedoeld met ‘de tweede economie van de wereld’
in regel 1 en 2 van het artikel?
Weet jij waarom er op economisch gebied in China altijd uit wordt
gegaan van Peking?

China staat kleine babyboom te wachten
30-12-2013
De versoepeling van de éénkindpolitiek in China creëert een
babyboom van 13 miljoen extra baby’s in de komende vijf jaar,
schatten demografen.
Een commissie van het parlement, het Nationale Volkscongres, besloot
zaterdag formeel tot een versoepeling van het éénkindbeleid, aldus
staatspersbureau Xinhua. Vorige maand kondigde de communistische partij al
nieuw beleid aan.
Stellen kunnen nu een tweede kind krijgen als een van de ouders zelf enig
kind is. Tot nog toe was dat enkel mogelijk als beide ouders enig kind zijn. De
versoepeling is een reactie op het nieuws dat de actieve bevolking in 2012
voor het eerst afnam.
De éénkindpolitiek moest overbevolking tegengaan, maar zorgde tegelijk
voor nieuwe problemen, zoals vergrijzing en een krimpende
beroepsbevolking. Ook de scheve man-vrouwverhouding, 115 mannen
tegenover 100 vrouwen, is een probleem.
De versoepeling van de geboortewet doet 15 tot 20 miljoen stellen in
aanmerking komen voor een tweede kind. Uit eerder onderzoek van de
Renmin Universiteit in Peking bleek dat ongeveer 60 procent van die
ouderparen ook daadwerkelijk een tweede kind wensen.
Op verzoek van de Chinese overheid berekenden demografen dat er jaarlijks
zo’n 2 miljoen extra kinderen zullen worden geboren, met een piek van 3
miljoen over drie jaar.
De minibabyboom zal vijf tot zes jaar duren. Daarna zwakt de golf af tot een
stabiele 1,6 miljoen extra kinderen per jaar.
Over de gevolgen van een andere beleidsoptie –het toelaten van twee
kinderen voor alle Chinese paren– is minder eensgezindheid onder de
onderzoekers. Volgens Yuan leidt dat tot 40 miljoen extra baby’s per jaar,
maar de schattingen tussen de demografen en de universiteiten verschillen.
Wetenschappers zijn ervan overtuigd dat China op termijn naar een politiek
van twee kinderen per echtpaar moet evolueren, maar waarschuwen dat die
overgang geleidelijk moet verlopen.
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Je weet dat alle mensen eten en drinken nodig hebben. Wat zou er
gebeuren als iedereen in China meer kinderen zou mogen krijgen en er
miljoenen extra Chinezen geboren zouden worden? Welke gevolgen
heeft dit voor de landbouw?
Welke gevolgen zou dit hebben voor de werkgelegenheid in China? Hoe
zou Peking er dan uitzien denk je? Wat zou er anders zijn dan nu?
In alinea 4 gaat het over een krimpende beroepsbevolking. Wat wordt
hiermee bedoeld? Leg dit eens in je eigen woorden uit?
Weetje…
Dat Peking het
kloppend
economisch hart
is van China? Hier
wordt bijna heel
de Chinese
economie
geregeld en in
goede banen
geleid.

Urbanisatie China kost vermogen
maandag 20 mei 2013
Bouwproject in ChinaWouter Zwart / NOS
De trek naar de steden kost China een kapitaal. Topman Zheng van de
Chinese Ontwikkelingsbank heeft becijferd dat er tot 2020 voor de
verstedelijking in China in totaal 6300 miljard euro investeringskapitaal nodig
is.
Dat is een bedrag dat bijna gelijk is aan wat er in heel China vorig jaar is
verdiend.
Huizenbouw
Peking ziet in de verstedelijking een belangrijke aanjager voor economische
groei, maar om de enorme toestroom van het platteland naar de steden
mogelijk te kunnen maken, moeten er miljoenen huizen worden gebouwd.
Verder moet het wegennet in veel steden grondig worden aangepakt.
1 miljard
De Chinese overheid verwacht dat er in de komende 20 jaar zo'n 300 tot 400
miljoen Chinezen naar de steden zullen trekken, waarmee het totale aantal
stadsinwoners boven de 1 miljard komt.
Eind vorig jaar woonde volgens het Chinese statistiekbureau 52,6 procent van
de bevolking in stedelijk gebied. (http://nos.nl/artikel/508773-urbanisatie-chinakost-vermogen.html)

Zoek in het woordenboek op wat ‘urbanisatie’ betekent. Waarom kost dit China een
vermogen?
In de alinea waar ‘Huizenbouw’ boven staat gaat het erover dat Peking in de
verstedelijking een belangrijke aanjager voor de economische groei ziet. Wat wordt
bedoeld met ‘Peking’. Worden hiermee alle inwoners van de stad bedoeld of iets
anders? Met welke Nederlandse plaats kun je Peking in dit opzicht vergelijken?

