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Den  svåra resan
 Kina

Kina står starkare gentemot omvärlden än någonsin tidigare 
i modern tid. Samtidigt hopar sig problemen på hemmaplan.  
    Under en resa i det enorma landet har Di Dimension stött 
på många uttryck för det som regeringen fruktar allra mest 
– folkets missnöje.
    Även i ”Kinas bästa by”, Huaxi, hörs protester.
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et är så att man vill spy på alltihop.”
Ricky Li har just sågat nyhetsbevak-

ningen i den statligt kontrollerade tv-
kanalen CCTV.

”I en nyhetssändning på en halvtimme 
ägnas 25 minuter åt att beskriva hur 
tryggt det kinesiska samhället är och hur 
allt i det här landet sker under välord-
nade former. De sista fem minuterna 
viker man åt att visa bilder på kaoset och 
konflikterna i andra delar av världen. 
Som om Kina skulle vara något slags 
himmelrike.”

24-årige Ricky Li går sista året på 
Shanghai International Studies Univer-
sity där han studerar internationell jour-

nalistik. Vid sidan av stu-
dierna extraknäcker han 
som tolk åt utländska 
medier, däribland 
Dagens industri.

Han ger inte intryck 
av att vara någon hetlev-
rad politisk aktivist, men 
efter en veckas samar-
bete är det tydligt att han 

bär på en tillbakahållen frustration, och 
när vi efter en lång arbetsdag sitter ned-
sjunkna i baksätet på en taxi pyser en del 
av missnöjet ut.

”Jag hatar våra politiska ledare och 
deras sätt att försöka framstå som pålit-
liga och välmenande föräldrar som bara 
har det kinesiska folkets bästa för ögo-
nen”, säger han.

”Samtidigt som hundratals miljoner 
kineser fortfarande lever på några ynka 
dollar om dagen vältrar sig våra politiker 
i lyx och skickar sina egna barn och släk-
tingar till dyra skolor utomlands. Xi Jin-
ping, som förväntas bli vår nya president, 
har till exempel skrivit in sin dotter på 
Harvard i USA under pseudonym.”

Därefter delar Ricky Li med sig av ett 
skämt som florerar på Renren och Weibo 
– Kinas motsvarighet till Facebook och 
Twitter.

”Om de internationella skolorna i väst 
skulle kalla till föräldramöten vid samma 

tidpunkt som Kinas två största politiska 
kongresser infaller i vår så skulle ingen 
av våra statstjänstemän dyka upp.”

Träffade föräldrarna två gånger per år
Ricky Li är född i den lilla byn Xinyu, 35 
mil norr om Shanghai, och är enda bar-
net till två av landets drygt 253 miljoner 
migrantarbetare, fattiga människor som 
har sökt sig från de underutvecklade 
landsbygdsregionerna in till städerna  
i jakten på mer välavlönade jobb i fabri-
ker eller på byggarbetsplatser. Han var 
13 år när han inackorderades på en skola 
i närheten av hembyn medan föräldrarna 
flyttade till industristaden Kunshan för 
att börja arbeta i en textilfabrik. De föl-
jande åren träffades de två gånger per år, 
högst.

”Det var fruktansvärt. Jag var arg på 
mina föräldrar i flera år efteråt”, berättar 
Ricky Li.

Sedan 2003 bor föräldrarna i anslut-
ning till fabriken där de arbetar, i ett litet 
rum med kokplatta.

”De har inga andra intressen än att 
jobba, först var målet att jag skulle få en 
utbildning, och nu att jag så småningom 
ska kunna köpa en egen lägenhet.”

När jag frågar om han skulle göra 
samma uppoffring för sina framtida barn 
brister han ut i skratt som om jag drog 
ett skämt.

”Nej, verkligen inte. Jag vill fokusera 
på mig själv, skaffa mig ett mer flexibelt 
och intressant arbete. Att leva som mina 
föräldrar har gjort vore hemskt, men 
många i Kina har inget annat val. Deras 
enda mål i livet handlar om att skaffa en 
bättre tillvaro för sitt enda barn.”

KUNSHAN

vår första anhalt är just Kunshan, 
som ligger en kvarts resa västerut med 
höghastighetståget från Shanghai. I ett 
grått industriområde i utkanten av sta-
den ligger textilfabriken Rirong Clothing 
Co Ltd i nedgångna iskalla lokaler med 
trasiga fönster. Det är här Ricky Lis 
pappa arbetar. Han har avancerat till tek-
nisk inspektör och visar oss runt på fabri-
ken där man syr kappor, t-tröjor, skjortor 
och byxor som exporteras till Japan. 
Genom honom kommer vi i kontakt med 
35-åriga Chen Rong som arbetar i 
samma fabrik.

För åtta år sedan lämnade hon och 
hennes man Liao sin fyraårige son hos 
sina morföräldrar i Sichuanprovinsen för 

D
Ricky Li, 
journalistik
student.
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TOLVTIMMARSPASS I TEXTILFABRIKEN. För åtta år 
sedan flyttade Chen Rong och Liao Bing 200 mil för att 
jobba i en textilfabrik i industristaden Kunshan. Bakom 
sig lämnade de sin då fyraårige son Liao. ”Jag hoppas 
att vår son kommer in på universitetet och inte behöver 
jobba på fabrik som vi”, säger Chen Rong.

BALANSGÅNGEN MELLAN
TILLVÄXT OCH INFLATION

 ■ Regeringen, som under fi nans-
krisen införde ett rekordstort 
 stimulanspaket, kämpar nu för 
att hålla infl ationen under kontroll 
och samtidigt se till att den eko-
nomiska tillväxten ligger kvar på 
en tillräckligt hög nivå för att 
 behålla lugnet i landet. I Kina 
 anses en BNP-tillväxt under 
7 procent kunna utlösa både 
en ekonomisk och politisk kris.

DEN VÄXANDE KLYFTAN 
MELLAN FATTIGA OCH RIKA

 ■ Gapet mellan fattiga och rika 
växer och är nu större i Kina än 
i USA. Den så kallade Gini-koeffi -
cienten, som mäter ojämlikheten 
i inkomstfördelningen i ett land, 
har i Kina på 25 år gått från under 
0,3 till nära 0,5 i dag. Värdet kan 
ligga mellan 0 och 1, och allt över 
0,4 anses vara potentiellt socialt 
 destabiliserande.

KORRUPTIONEN OCH
BRISTEN PÅ TRANSPERENS

 ■ Den utbredda korruptionen är 
en av de främsta källorna till folk-
ligt uppror i Kina. Samtidigt är 
korruption och bristen på transpa-
rens ett av de största hindren för 
en sund ekonomisk utveckling. 
 Enligt en färsk rapport avslöjades 
under fjolåret 88 fall i de statligt 
ägda storbolagen, där varje invol-
verad person hade tagit emot mu-
tor på i snitt 34 miljoner kronor.

DEN TRÖGA INHEMSKA 
KONSUMTIONEN

 ■ Av 2011 års BNP-tillväxt på 
9,2 procent stod statliga investe-
ringar för 5 procentenheter och 
konsumtionen för 4,7 procenten-
heter medan nettoexporten bidrog 
negativt med 0,5 procentenhet. 
Siffrorna tyder på att investering-
arnas andel av BNP har fortsatt 
att växa, vilket går stick i stäv 
med regeringens mål att skapa 
en  större inhemsk konsumtion. 

FINANSIERINGSPROBLEMEN
FÖR PRIVATÄGDA FÖRETAG

 ■ De stora statligt ägda företagen 
i Kina har god tillgång till kapital 
via de lika statliga bankerna, till 
skillnad från små och medelstora 
företag (SME-företag) som i stor 
utsträckning är hänvisade till fi -
nansiering via privatpersoner eller 
illegala bankverksamheter, så kall-
lade skuggbanker. När centralban-

ken under fjolåret höjde räntorna 
och skärpte kraven på bankernas 
reservkvoter hamnade många 
SME-företag i likviditetskris.

DEN UNDERUTVECKLADE
FINANSSEKTORN

 ■ Den statliga styrningen av 
 fi nansmarknaden och av växel-
kursen på landets valuta pekas 
ut som ett av de största hindren 
för att Kina ska kunna bli en 
 modern ekonomi. Dessutom har 
den underutvecklade fi nansmark-
naden, i kombination med en ne-
gativ realränta, en volatil börs och 
 restriktioner för privatinvestering-
ar utomlands resulterat i en över-
driven spekulation i fastigheter.

DEN ÖVERHETTADE 
FASTIGHETSSEKTORN

 ■ I syfte att hålla en hotande 
fastighetsbubbla i schack har 
 regeringen strypt utlåningen, höjt 
räntorna och infört restriktioner 
för hur många bostäder var och 
en får köpa. Som ett resultat har 
försäljningen stagnerat samtidigt 
som bostadsbyggandet under året 
har fortsatt. I slutet av 2011 var 
30 procent av landets nybyggda 
bostäder osålda, en ökning med 
26 procent jämfört med samma 
period i fjol.

DE SKULDTYNGDA
LOKALA REGERINGARNA

 ■ De lokala regeringarna fi ck 
 under fi nanskrisen stora banklån 
för att fi nansiera infrastrukturpro-
jekt. Enligt offi ciella siffror hade 
lokalregeringarna 10 700 miljarder 
kronor i skulder i slutet av 2010. 
Återbetalningsförmågan minskar 
när skatteintäkterna och inkom-
sterna från markförsäljningar 
sjunker i spåren av centralreger-
ingens åtgärder för att kyla av 
fastighetssektorn.

MILJÖFÖRSTÖRING ETT
VÄXANDE PROBLEM

 ■ Landets snabba ekonomiska till-
växt har fått enorma konsekven-
ser för miljön. 80 procent av Kinas 
elektricitet genereras av kolkraft-
verk, vilket har resulterat i en 
kraftigt förorenad luft och regn 
som orsakar försurning av vatten-
drag, skogar och marker. Kinas 
växande miljöproblem anses 
i dag utgöra det största hotet 
mot landets framtida ekonomiska 
tillväxt och välstånd.
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Nio utmaningar för Kinas ledare



att flytta de 200 milen till Kunshan. Vi 
träffar Chen och Liao i deras bostad, som 
ser ut som ett 15 kvadratmeter stort för
råd med en säng, ett bord med tre pallar 
samt ett litet kylskåp. På väggen hänger 
ett inramat fotografi av deras son Liao 
Cheng – en storvuxen tolvåring i jeans 
och täckjacka.

”Jag skulle mycket hellre vilja vara 
hemma och ta hand om min son”, säger 
Chen och häller upp rykande hett te  
i plastmuggar.

”Men vi flyttade hit för att tjäna 
pengar. Jag hoppas att vår son kommer 
in på universitetet och så småningom 
kan jobba med något lättare, inte på 
fabrik som vi”, säger hon.

Chen Rong och Liao Bing arbetar 
11–12 timmar per dag, utom tisdagar och 
lördagar då arbetstiden är åtta timmar. 
De är lediga två dagar i månaden samt 
två veckor under det kinesiska nyåret. 
Tillsammans tjänar de motsvarande runt 
8  000 kronor i månaden, exakt hur 
mycket det blir beror på hur mycket över
tid de har jobbat.

”Det är ett hårt jobb med långa arbets
dagar. Men tillsammans tjänar vi nästan 
dubbelt så mycket som om vi skulle ha 
stannat i vår hemby”, säger Liao Bing.

De sparar så mycket som möjligt som 
de skickar hem till sin familj.

”En del av pengarna går till att betala 
av på det nya huset som vi har byggt 
hemma i byn – det är vår säkerhet för 
framtiden”, säger Liao Bing.

Drömmer om familjeliv
På grund av Kinas underutvecklade soci
ala skyddsnät är sparkvoten bland lan
dets invånare ohälsosamt hög ur ett mak
roekonomiskt perspektiv. Privatkonsum

tionen i landet står bara för 36 procent 
av BNP. Motsvarande siffra i USA är 71 
procent. 

Kinas ledare vill att befolkningen ska 
börja konsumera mer för att på så sätt få 
landets ekonomi att i större utsträckning 
drivas av inhemsk efterfrågan. Med 
tanke på det frågar jag vad Chen och Liao 
skulle göra om de fick 10 000 kronor var 
i gåva. Frågan väcker en del munterhet, 
förmodligen eftersom de uppfattar ett 
sådant scenario som en total utopi.

”Vi skulle definitivt spara dem. Vi 
behöver inga fler kläder och ingen av oss 
skulle någonsin köpa saker som vi inte 
behöver”, säger Chen Rong.

Vinden viner runt knutarna och in 
under den stora glipan mellan golv och 
dörr. Jag frågar vad deras framtidsdröm
mar handlar om, något som resulterar i 
generade leenden. För Chen Rongs del 
handlar det om att en dag få bo tillsam
mans som en hel familj.

”Jag saknar min son, vi träffas bara två 
veckor om året under det kinesiska 
nyåret då vi reser hem byn”, berättar hon.

Liao Bing, däremot, är inställd på att 
stanna kvar i Kunshan i fem år till, minst.

”Min dröm är att spara mer pengar så 
att vi kan köpa en lägenhet någonstans  
i Sichuan till vår son – det är inte realis
tiskt för oss att köpa en bostad i den här 
delen av landet.”

SHANGHAI

en dåligt utvecklad finansmark
nad har tillsammans med negativ real
ränta, en slagig börs och restriktiva reg

ler för privatinvesteringar utomlands 
gjort att fastighetssektorn har blivit det 
överlägset mest populära investerings
alternativet i Kina. 

Samtidigt är en egen bostad av tradi
tion ofta en förutsättning för att unga 
män ska kunna gifta sig. 

Detta, i kombination med tre decen
nier med en årlig BNPtillväxt på runt 10 
procent och den största urbaniseringen 
i landets historia, har fått priserna på 
bostadsmarknaden att skena till orimliga 
nivåer i relation till kinesernas genom
snittsinkomst på cirka 7  000 kronor i 
månaden.

”Jag har ingen flickvän utan bor till
sammans med mina föräldrar, men att 
kunna köpa en egen lägenhet blir en 
större press för varje år som går”, säger 
22årige Mason Xu, nyanställd revisor på 
konsultjätten PWC i Shanghai.

”Utan en egen lägenhet är chanserna 
att hitta en flickvän små.”

Sedan berättar Mason Xu, på utmärkt 
engelska, om sitt besök i Paris i somras.

”En underbar stad!” utbrister han.
”Om jag kunde välja så skulle jag före

dra att bo i Paris och anamma fransmän
nens syn på fastighetsmarknaden. I 
Frankrike hyr många människor sina 
lägenheter, och det går ju precis lika bra.”

Fastighetspriser på väg ned
I Kina måste man betala minst 30 pro
cent kontant när man köper sin första 
bostad, minst 60 procent vid nästa fast
ighetsaffär och därefter är det i stort sett 
omöjligt att få några bostadslån. 

Samtidigt ligger priserna på lägenhe
ter i Shanghai på i snitt 22 000 kronor per 
kvadratmeter. Mason Xu tjänar motsva
rande mellan 7 000 och 8 000 kronor i 

”Om jag någonsin ska kunna köpa 
en egen lägenhet i Shanghai måste jag 
få hjälp av mina föräldrar.”
Mason Xus revisorslön på cirka 8 000 kronor räcker inte långt på bostads -
marknaden i Shanghai. Snittet per kvadratmeter ligger på 22 000 kronor.

”Köparna väntar på ytterligare 
prisfall, säljarna väntar på uppgång. 
Det betyder no business för mig.”
Lyxmäklaren Evan Ling i Shanghai märker av regeringens åtgärder för  
att kyla av bostadsmarknaden. 
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månaden plus en extra månadslön om 
året.

”Om jag någonsin ska kunna köpa en 
egen lägenhet i Shanghai måste jag få 
hjälp av mina föräldrar samtidigt som 
min lön måste upp”, konstaterar han.

Mason Xu välkomnar regeringens 
åtgärder för att få ned inflationen och 
sätta press på bostadspriserna. Infla-
tionssiffran för 2011 landade på 5,4 pro-
cent, vilket är en bra bit över målet på  
4 procent. Men inflationen i landet har 
fallit från 6,5 procent i juli till 4,1 procent 
i december, och nu har priserna på bostä-
der i Kina också börjat gå ned. Enligt den 
senaste rapporten från den kinesiska sta-
tistikbyrån föll bostadspriserna under 
december i 52 av landets 70 största stä-
der, och i takt med att antalet osålda 
objekt ökar rapporteras att vissa fastig-
hetsutvecklare nu har börjat sänka pri-
serna på nybyggda bostäder med så 
mycket som 20 procent.

Ricky Li berättar att det i Shenzen i 
södra Kina fanns runt 6 000 fastighets-
mäklare för två år sedan. I dag är bara 
2 000 av dem kvar. 

50 procents prisökning på fem år
Evan Ling, vd för och grundare av Hua 
Greater Properties i Shanghai, är uppen-
bart pressad där han sitter på andra 
sidan bordet. Evan Lings mäklarfirma 
har två kontor i Shanghai, och har under 
2011 varit tvungen att halvera antalet 
anställda, från 20 till 10. Utanför har 
mörkret fallit över staden och på väggen 
bakom honom hänger en tavla med tex-
ten:

”För att kunna bygga ett 100 år gam-
malt företag måste man tjäna sina kun-
der för evigt.”

Evan Lings nisch är lyxbostäder med 
kvadratmeterpriser på mellan 50 000 och 
130 000 kronor. Kunderna är framför allt 
rika kineser boende i Taiwan, Hongkong, 
USA och Australien som köper i investe-
ringssyfte.

”Bara några få av mina kunder köper 
fastigheter för att använda som bostad”, 
förklarar han.

Sedan 2007, då fastighetspriserna i 
Kina på allvar började rusa, har priserna 
på bostäder i Shanghai ökat med mellan 
50 och 80 procent, berättar han.

”Men på grund av regeringens nya 
åtstramningspolitik såg vi bara en väl-
digt liten prisökning under 2011.”

Regeringen har den uttalade ambitio-
nen att fortsätta sina åtstramningsåtgär-
der till dess att bostadspriserna når en 
”rimlig” nivå. Men hittills har priserna 
på bostäderna i Shanghai snarare stabi-
liserats än sjunkit, enligt Evan Ling.

”Köparna väntar på ytterligare prisfall 

medan säljarna väntar på uppgång. Det 
betyder no business för mig”, konstaterar 
han.

”Efterfrågan här i Shanghai är fortfa-
rande stor, men regeringens nya restrik-
tioner för hur många lägenheter man får 
köpa har en stor inverkan på försälj-
ningen.”

Jag ber honom svara sanningsenligt 
på frågan om han tror att det finns någon 
bubbla på bostadsmarknaden i Kina.

”Ska jag svara som mäklare så har vi 
ingen bubbla, men ur ett mer objektivt 
perspektiv kan man nog säga att det 
finns en bubbla i vissa regioner.”

Svår balansakt
För att skapa en mer långsiktigt hållbar 
tillväxt, som i drivs av inhemsk konsum-
tion snarare än av export och offentliga 
investeringar, är Kinas ledare inställda 
på att successivt skruva ned landets 
BNP-tillväxt, som 2011 var 9,2 procent, 
till runt 7 procent. Planen är att den stora 
andelen näringar inom jordbruk och 
nedsmutsande industri ska minska till 
förmån för mer miljövänliga och sofisti-
kerade verksamheter, bland annat inom 
servicesektorn. 

Men reformerna möter stora utma-
ningar. Om tillväxten dämpas blir det 
svårare att fortsätta skaka fram tillräck-
ligt många jobb i ett land där det årligen 
utexamineras sju miljoner studenter, 
som tillsammans med runt 13 miljoner 
migrantarbetare varje år söker jobb i stä-
derna. I kinesisk press uppges landet 
vara i behov av mellan nio och tio miljo-
ner nya arbetstillfällen per år. Något som 
för närvarande kompliceras av en 
vikande export i kombination med kon-
sekvenserna av den senaste tidens åtgär-
der för att kyla av ekonomin.

Allt fler rika driver lyxkonsumtion
Den stora Breitlingklockan ser kraftigt 
överdimensionerad ut på 28-årige Jason 
Wens smala handled. Enligt Ricky Li är 
han en av Kinas ”second generation rich” 
och hemmahörande i kuststaden Wenz-
hou i sydöstra Kina, som på Wikipedia 
går under rubriken ”Birthplace of China’s 
private economy”.

Att Jason Wen knappt talar någon eng-
elska hindrar inte att den amerikanske 
mångmiljardären Warren Buffett är hans 
stora idol och förebild.

”Jag gillar hans livsstil och värde-
ringar – jag drivs inte av pengar, utan av 
att göra det jag tycker känns menings-
fullt och kul”, säger han när vi ses i sam-
band med ett av hans frekventa besök i 
Shanghai.

Själv är Jason Wen entreprenören 
bakom lyxmagasinet Winsun Fortune & 
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Taste som han startade ungefär samti-
digt som Lehman Brothers kraschade, i 
september 2008. Tidningen, som ges ut 
i Wenzhou, Hongkong, Peking och 
Shanghai, skriver om lyxbilar, lyxklockor 
och dyrt mode och kommer ut månadsvis 
i en upplaga av 150 000 exemplar. Mellan 
2010 och 2011 ökade intäkterna från 8 
miljoner till 12 miljoner kronor. I år räk-
nar han med en omsättning på över 20 
Mkr.

”Antalet rika kineser ökar stadigt, lik-
som Kinas medelklass. Det gör att suget 
efter lyxvarumärken blir allt större, även 
om det fortfarande är relativt få kineser 
som har råd att köpa de äkta varorna”, 
säger Jason Wen.

De flesta av hans läsare är egna före-
tagare, framför allt från Wenzhou.

”Och eftersom Wenzhoufolket är 
Kinas rikaste är det många som vill 
annonsera i min tidning”, säger han och 
räknar upp en lång rad internationella 
lyxvarumärken.

Strypta lån slår mot affärscentrum
Wenzhou har många år av blomstrande 
affärsliv bakom sig, och stadens otaliga 
tillverkningsföretag har länge haft en 
konkurrensfördel gentemot resten av 
världen. Men nu har de börjat få allvar-
liga problem, och sedan i höstas har 
mediebevakningen av Wenzhous affärs-
angelägenheter varit intensiv – många 
av stadens företagsledare har flytt utom-
lands av rädsla för repressalier eftersom 
de inte kunnat betala sina lån. Som Wen-
zhoubo och nära släkt med en lång rad 
av de lokala entreprenörerna har Jason 
Wen god insyn i stadens problem.

”Under fjolåret beordrade centralre-
geringen bankerna att strypa utlåningen 
för att kyla av ekonomin. Samtidigt gör 
många av företagen sämre resultat på 
grund av den ekonomiska krisen i väst. 
Det har försatt många Wenzhou-företag 
i en djup kris”, förklarar han.

Tuffa villkor för småföretagare
Fenomenet med så kallade skuggbanker 
är ett stort bekymmer i Kina, där den 
underutvecklade finansiella marknaden 
är ett generalproblem. Medan de stora 
statligt ägda företagen, så kallade state 
owned enterprises (SOE) har en gräddfil 
in i de likaledes statligt ägda bankerna, 
lider de privatägda små och medelstora 
företagen, small to medium enterprises 
(SME), av så tuffa lånevillkor att de i stor 
utsträckning är hänvisade till finansie-
ring via privatpersoner eller illegala 
bankverksamheter. 

När Kinas centralbank under fjolåret 
successivt höjde räntorna och upprepade 
gånger skärpte kraven på bankernas 

reservkvoter, utlöste det en kedjereaktion 
som har försatt många av landets 40 mil-
joner SME-företag i en svår likviditets-
kris. I företagarstaden Wenzhou, vars 
små och medelstora företag i större 
utsträckning än i övriga Kina har haft 
goda bankrelationer, har konsekven-
serna blivit enorma när redan beviljade 
lån för investeringar plötsligt dragits till-
baka eller återbetalningar krävts tidigare 
än avtalat.

”Många i stan har tvingats låna av ille-
gala långivare till skyhög ränta för att 
kunna betala sina banklån. Det har gjort 
att många nu sitter fast hos lånehajar, 
som i vissa fall hotar med fysiskt våld för 
att få tillbaka sina pengar”, berättar Jason 
Wen.

Folk är oroade över situationen i lan-
det, säger han.

”Vi är inte vana vid de problem som 
nu har uppstått på fastighetsmarknaden 
och alla finansieringsproblem för SME-
företagen. Och allt har sin grund i att 
regeringen vill kyla av ekonomin.”

WENZHOU

efter jason wens beskrivning av 
Wenzhous företagsamhet och stora 
andel rika invånare hade jag väntat mig 
en stad med gröna parker och flådiga 
byggnader. I stället visar sig Wenzhou 
vara ännu en grå plats med trist bebyg-
gelse och där den förorenade luften lig-
ger som ett lock över staden.

”My religion is money”, säger vår 
chaufför, en ung tuffing i svart skinn-
jacka och en cigarett i mungipan, varpå 
han skrattar rått, harklar sig och skickar 
i väg en spottloska genom det öppna 
fönstret.

”I Wenzhou är regeringen fattig 
medan invånarna är rika. Till skillnad 
från övriga Kina där förhållandet är det 
motsatta.”

För trots alla skuldsatta företagare i 
denna stad med nio miljoner invånare 
finns det paradoxalt nog enorma mäng-
der pengar. Enligt vår chaufför uppskat-
tas den samlade kontanta förmögenhe-
ten bland stadens rika invånare till mel-
lan 600 miljarder och 1 000 miljarder 
kronor.

Under bilresan in till Wenzhou passe-
rar vi fem identiska svarta Porschar som 
kör i karavan efter en bröllopsutsmyckad 
svart Bentley. En illustration av de rike-
domar som finns i staden – men inte hela 
sanningen. De ekonomiska problemen 
har haft en stor påverkan på konsumtio-
nen i Wenzhou, hävdar chauffören.

”Förr brukade de rika ofta åka utom-
lands för att shoppa lyxvarumärken. Men 
sedan sex månader är det väldigt få som 
gör det. Folk håller i sina pengar och 
gömmer sina lyxbilar i garagen för att 
inte locka till sig folk som vill låna pengar. 
Det skvallras om det i staden, samtidigt 
som det spekuleras om vilka som är mest 
skuldsatta.”

Vi åker förbi ett gigantiskt varuhus i 
centrum och vår pratsamme chaufför 
skvallrar vidare:

”Det ryktas att ägaren till det här varu-
huset har miljarder i skulder efter att ha 
investerat sina pengar i fastighetsprojekt 
över hela Kina”, säger han.

”På grund av den höga inflationen är 
folk desperata att hitta objekt att inves-
tera i – att bara sätta in pengarna på ban-
ken är ingen bra affär.”

Kändis på företagskrisen
Zhou Dewen är direktör för företagaror-
ganisationen Wenzhou SME Develop-
ment Association och har sitt kontor i en 
så nedgången och ruffig byggnad att vi 
först tror att vi har kommit fel. Bland 
högar av papper och gamla tidningar sit-
ter han vid sitt skrivbord och njuter 
märkbart av sin nyvunna plats i ramplju-
set. Sedan i höstas, då dramatiken runt 
Wenzhous krisdrabbade företag eskale-
rade, har Zhou Dewen varit flitigt citerad 
både i kinesisk och internationell press, 
och när han ivrigt viftar in oss i sitt rum 
upptäcker vi att en delegation från den 
statligt kontrollerade tidningen China 
Daily redan sitter i besökssoffan.

”De vanligaste problemen i Wenzhou 
handlar om bristen på finansiering i 
kombination med ökade kostnader för 
råvaror och löner. I dagsläget är det svårt 
för små och medelstora företag att låna 
pengar, både från banker och andra pri-
vata långivare”, säger han och betonar att 
problemen inte är isolerade till Wenzhou.

”Alla SME-företag i Kina upplever det 
här i olika grad även om problemen först 
uppmärksammades i Wenzhou. Proble-
met med skuggbanker har blivit syno-
nymt med Wenzhou eftersom vår stad 
förknippas med små och medelstora 
företag. Men i exempelvis Erdos i inre 
Mongoliet har företagen 20 miljarder 
kronor i skulder till privata långivare – 
vilket har resulterat i att en del företagare 
i Erdos har tagit livet av sig”, säger han.

Zhou Dewen berättar att läget i Wen-
zhou var allra svårast under augusti och 
september i fjol, då många bolag kollap-
sade.

”Det var en allvarlig och svår situation, 
men efter att jag uppmärksammade cen-
tralregeringen i Peking på våra problem 
kom premiärminister Wen Jiabao på 
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företagare under press. tidningsmannen bakom magasinet Winsun fortune & taste, Jason Wen, slår mynt av rika kinesers allt lyxigare konsumtions
vanor. Men han vittnar om de växande problemen i småföretagarstaden Wenzhou. ”Många har tvingats låna av illegala långivare och sitter nu fast hos låne
hajar. allt har sin grund i att regeringen vill kyla av ekonomin”, säger han.
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besök, och sedan har regeringen ingri-
pit”, säger han.

”Bland annat har vi inrättat en speciell 
fond för att hjälpa våra SME-företag. 
Dessutom har regeringen beordrat ban-
kerna att öka utlåningen och sänka rän-
torna samt godkänt vissa skattelättnader 
för företagen.”

Situationen i Wenzhou förvärras dock 
av att en stor del av de många tillverk-
ningsföretagen i staden är starkt bero-
ende av exporten till USA och Europa, 
som har minskat dramatiskt sedan 2010. 
Enligt Zhou Dewen finns det runt 
400 000 privata företag i Wenzhou, varav 
70 procent är exportorienterade. Han 
anser att problemen i USA och EU, som 
är Kinas största handelspartner, har ”en 
enormt negativ inverkan” på bolagen i 
Wenzhou. 

I december uppmättes Kinas export-
tillväxt till 13 procent, en minskning med 
24 procentenheter jämfört med samma 
månad 2010. Analytikerna räknar nu 
med att exporttillväxten fortsätter att för-

svagas, från 20 procent för helåret 2011 
till 9 procent i år.

”Vi lever i en global ekonomi. När den 
utländska marknaden förvärras slår det 
mot våra tillverkningsbolag”, säger Zhou 
Dewen och berättar att orderingången 
under 2011 sjönk med så mycket som 30 
procent i pärlflodsdeltat runt megasta-
den Kanton i södra Kina och med runt 35 
procent i kuststäderna runt Yangtzeflo-
den.

”Ett annat problem är att vissa länder 
pressar Kina med strafftullar eftersom de 
anklagar oss för att dumpa priserna. Vi 
lider också av att den kinesiska valutan 
stiger i värde, vilket har fått fruktans-
värda konsekvenser för kinesiska export-
företag.”

Jag frågar Zhou Dewen hur han ser på 
att europeiska politiker ber Kina inves-
tera i EU:s räddningsfond EFSF.

”Personligen tycker jag att det är okej 
att investera i EFSF. Jag tycker att både 
centralregeringen och privata investe-
rare ska investera i EU. Att rädda Europa 

Skilda världar. Steget mellan Wenzhous fattiga förorter och lyxbilsbutikerna i centrum kunde inte vara längre. 400 miljoner kineser lever på mindre än  
2 dollar om dagen, enligt Unicef, och klyftan mellan fattiga och rika är i dag större i kina än i USa.

”Ett problem är att 
vissa länder pressar 
Kina med strafftullar 
eftersom de anklagar 
oss för att dumpa pri-
serna. Vi lider också av 
att den kinesiska valu-
tan stiger i värde, vilket 
har fått fruktansvärda 
konsekvenser för kine-
siska exportföretag.”
Zhou Dewen, direktör för företagarorganisatio-
nen Wenzhou SME Development Association.
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överhopad av problem. eurokrisen och problemen i den amerikanska ekonomin har en ”enormt negativ inverkan” på bolagen i Wenzhou, säger Zhou 
dewen, direktör för företagarorganisationen Wenzhou Sme development association.

innebär i viss mån att man räddar Kina. 
Men regeringen borde framför allt foku-
sera på Kinas egna problem.”

Svårflörtade företagare
Trots att Wenzhou kryllar av entreprenö-
rer är det svårt att få några företagare att 
ställa upp på en intervju. Ägaren till en 
skotillverkningsfabrik, som vi tidigare 
har avtalat möte med, avböjer i sista 
stund. I stället sätter vi oss i lobbyn till 
det lyxigaste hotellet och spanar efter 
någon som ser ut att vara pratvillig. Efter 
en timme får jag syn på en man med tren-
diga glasögon och med en Iphone tryckt 
mot örat. Han har just parkerat sin Mer-
cedes utanför ingången och visar sig vara 
en av ägarna till ett investmentbolag med 
runt 200 anställda och uppemot 300 
Mkr i investerat kapital. 

Vi kallar honom Zhu, för han ställer 
bara upp för ett samtal med oss på vill-
koret att han får vara anonym. Invest-
mentbolaget han är delägare i har 60 
procent av sina investeringar i kontors- 

fabriks- och kommersiella fastigheter 
samt bostäder. Han uppskattar att värdet 
på dessa fastigheter skulle ha fallit med 
mellan 30 och 40 procent om de hade 
sålts i dag.

”Tidigare investerade vi framför allt i 
fastighetssektorn, men nu försöker vi 
krympa andelen investeringar i fastighe-
ter och letar i stället efter andra investe-
ringsobjekt, exempelvis i turistindu-
strin”, berättar Zhu.

”Tidigare lånade vi även ut pengar till 
SME-företag till hög ränta, men med 
tanke på vilka likviditetsproblem många 
företag har känns det numera alldeles för 
riskabelt. Så traditionella investeringar 
som fastigheter och utlåning är inte 
längre några bra alternativ.”

I likhet med de andra vi har pratat med 
om Wenzhou säger han att stadens små 
och medelstora företag fortfarande har 
det svårt, även om läget för de flesta är 
något bättre än i höstas.

”De allra flesta har fortfarande kassa-
flödesproblem. Regeringen säger att det 

är löst, men i realiteten vill de flesta ban-
ker fortfarande inte låna ut pengar, efter-
som många av företagen inte är lika 
framgångsrika längre.”

Zhu säger också att de problem som 
företagen i Wenzhou står inför i mångt 
och mycket speglar situationen i resten 
av Kina. I Kommunistpartiets framtids-
vision för hur landets framtida näringsliv 
ska se ut ingår inte enkla tillverkningsfö-
retag som levererar billiga slit- och släng-
produkter med litet kunskapsinnehåll. 
Samtidigt är många av Kinas SME-före-
tagare alldeles för outbildade för att börja 
uppfinna avancerade varor och tjänster 
som kan konkurrera på den internatio-
nella arenan.

”Många SME-företag har stora pro-
blem med att anpassa sig till regeringens 
mål att Kina ska förvandlas från världens 
fabrik till ett land med en mer sofistike-
rad teknisk och finansiell industri.”

När det gäller Wenzhou anser Zhu att 
det finns tre orsaker till det:

”Min fars generation är inte särskilt 
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välutbildad – många invånare har blivit 
rika på affärsidéer som inte längre har 
någon framtid i Kina. Samtidigt har 
Wenzhou svårt att behålla arbetskraft – 
de fl esta studenter som utexamineras 
från universitetet söker sig till städer som 
Shanghai och Kanton. Till och med våra 
migrantarbetare lämnar staden för att 
arbeta närmare sina hemstäder”, säger 
han.

”Den andra orsaken har att göra med 
att Wenzhou håller på att ta bli överbe-
folkat – marken håller på att ta slut, vilket 
betyder att företagen har svårt att expan-
dera. Dessa båda faktorer leder i sin tur 
till att det saknas intressanta objekt att 
investera i – vilket också har att göra med 
att det är svårt att få banklån. Samtidigt 
tycker folk att det är för riskabelt att 
investera i uppstartsföretag – allt detta 
skapar en ond cirkel.”

Skuldkris under uppsegling
2011 har varit ett tufft år för president Hu 
Jintao och hans kolleger i den kinesiska 
centralregeringen. 2012 lär knappast bli 
lättare. Efter att under fi nanskrisen ha 
öst ut pengar i form av ett rekordstort 
stimulanspaket kämpar de styrande nu 
för att hålla infl ationen under kontroll 
och samtidigt se till att den ekonomiska 
tillväxten ligger kvar på en nivå som fort-
farande genererar tillräckligt många 
jobb. I Kina anses en BNP-tillväxt under 
7 procent kunna utlösa både en ekono-
misk och politisk kris.

Dessutom är landets lokala regeringar 
kraftigt skuldtyngda eftersom de i sam-
band med fi nanskrisen beviljades stora 
banklån för att fi nansiera landets infra-
strukturprojekt. Offi ciella siffror visar att 
Kinas lokala regeringar i slutet av 2010 
hade skulder på runt 10 700 miljarder 
kronor, vilket motsvarar 27 procent av 
BNP. 80 procent avser banklån, varav 53 
procent under nästa år förfaller till betal-
ning, enligt den kinesiska 
Riksrevisionen. 

Situationen förvärras 
ytterligare av att återbe-
talningsförmågan mins-
kar när inkomsterna 
från skatter och mark-
försäljning, som är de 
lokala regeringarnas vik-
tigaste inkomstkälla, 
minskar i spåren av cen-
tralregeringens åtgärder 
för att kyla av fastighets-
sektorn. Hur stor andel av 
de kinesiska bankernas 
totala lånestock som 
utgörs av dåliga lån är 
oklart. Men de styrande 
myndigheterna i Peking 

uppges nu överväga att gå in med nöd-
hjälp till de värst drabbade lokalreger-
ingarna eller att lätta på de restriktioner 
som är tänkta att hålla den hotande fast-
ighetsbubblan i schack.

”Privata banker borde tillåtas”
”Skuldsatta lokala regeringar är ett stort 
problem i Kina, särskilt i regioner som är 
beroende av att regeringen står för den 
ekonomiska utvecklingen, vilket inte är 
fallet just i Wenzhou.”

Ma Jinlong är professor i ekonomi på 
handelshögskolan i Wenzhou och en 
annan välkänd profi l i staden. Han är en 
upptagen man och hinner inte träffa oss, 
men vi når honom på telefon när vi sitter 

på tåget som ska ta oss norrut till byn 
Huaxi.

Ma Jinlong anser att det största pro-
blemet i den kinesiska ekonomin är de 
stora statliga företagens monopol på vik-
tiga näringsgrenar och att dessa företag 
har en särställning i sin relation till ban-
kerna. Enligt Ma Jinlong har de små och 
medelstora företagen, som uppges stå för 
80 procent av arbetstillfällena i stora 
delar av landet, en stor och ökande bety-
delse för landets ekonomiska tillväxt, 
särskilt i mindre städer.

”Eftersom de stora statligt ägda före-
tagen kontrollerar de viktigaste näring-
arna i den kinesiska ekonomin, näringar 
som privata företag inte är tillåtna att 
etablera sig i, tvingar detta många av lan-
dets SME-företag att etablera sig med 
mindre sofi stikerade verksamheter och 
investera sina pengar i fastigheter.”

Han anser att den reform av närings-
livet som Kommunistpartiet så hett efter-
strävar är dömd att misslyckas om refor-
men inte sker uppifrån och ned snarare 
än nedifrån och upp.

”Kinas centralregering måste refor-
mera de stora statligt ägda företagen. 
Exempelvis borde privata banker tillåtas 
etablera sig”, säger Ma Jinlong samtidigt 
som han med emfas betonar behovet av 
att kraftigt reformera landets underut-
vecklade fi nansmarknad.

”Men i dag är det svårt att genomföra 
sådana förändringar. Inom både Kinas 
politiska och akademiska elit går åsik-
terna isär om huruvida landet ska gå mot 
en mer västerländsk marknadsekonomi 
eller mot en mer kommunistisk planeko-
nomi.”

100 000 protestaktioner 2011
Ma Jinlong konstaterar att de nya kine-
siska ledarna som tar över i höst har en 
svår uppgift framför sig, inte minst när 
det gäller att styra om landets ekonomi 
mot en annan tillväxtmodell. 

Regeringens ambition är att den pri-
vata konsumtionen ska öka från dagens 
36 procent av BNP till 45 procent 2015. 
Enligt Ma Jinlong är det en stor utma-
ning när fattigdomen i landet fortfa-
rande är stor och utbredd.

”Det skapar stora skillnader i den eko-
nomiska utvecklingen mellan landets 
olika regioner och en växande klyfta mel-
lan fattiga och rika”, säger han.

”Tillväxten i Kina är fortfarande till 
största delen beroende av politiska beslut 
och offentliga investeringar. Dessutom 
leder bristen på transparens till korrup-
tion, som i sin tur hindrar en sund eko-
nomisk utveckling. Centralregeringens 
politik är bra men den följs inte av de 
lokala regeringarna i praktiken.”

FAK TA

NY LEDARE EFTER HU JINTAO I ÅR
 ■ Hu Jintao är sedan 2002 det kinesiska kom-

munistpartiets generalsekreterare, och sedan 
2003 är han även Folkrepubliken Kinas presi-
dent. På grund av de tidsrestriktioner som 
gäller för Kinas partitoppar måste Hu avgå 
från posten som generalsekreterare i sam-
band med partikongressen i oktober eller 

 november 2012. President-
posten lämnar han några 
månader senare, under 
2013.

 ■ Som Kinas näste parti-
ledare och president ut-
pekas den 58-årige Xi 
 Jinping. Sedan 2007 sitter 
han i politbyråns perma-
nenta utskott och 2008 

 utsågs han till landets vice president. Xi 
Jinping är den mäktigaste i den generation 
som står i begrepp att ta över makten. Han 
har ett bredare stöd i partiet än den främste 
rivalen, Li Keqiang, som dock är den nuvaran-
de presidenten Hu Jinatos favorit.  Li Keqiang 
är Kinas vice premiärminister.

 ■ Kinas kommunistiska parti har i dag över 
68 miljoner medlemmar, ungefär 4,7 procent 

av befolkningen, och är därmed det 
största politiska partiet i världen. 
Det högsta lagstiftande organet 

är nationella folkkongres-
sen. En tung maktfaktor 
är också partiets verk-
ställande organ polit-
byrån och  Politbyråns 
ständiga utskott, som 
har mer eller mindre 
 direkt infl ytande ned 
till lokalnivå och är 
 landets mest infl ytel-

serika politiska organ.

BNP. 80 procent avser banklån, varav 53 
procent under nästa år förfaller till betal-
ning, enligt den kinesiska 

Situationen förvärras 
ytterligare av att återbe-
talningsförmågan mins-
kar när inkomsterna 
från skatter och mark-
försäljning, som är de 
lokala regeringarnas vik-
tigaste inkomstkälla, 
minskar i spåren av cen-
tralregeringens åtgärder 
för att kyla av fastighets-
sektorn. Hur stor andel av 
de kinesiska bankernas 
totala lånestock som 
utgörs av dåliga lån är 
oklart. Men de styrande 
myndigheterna i Peking 

68 miljoner medlemmar, ungefär 4,7 procent 
av befolkningen, och är därmed det 

största politiska partiet i världen. 
Det högsta lagstiftande organet 

är nationella folkkongres-
sen. En tung maktfaktor 
är också partiets verk-
ställande organ polit-
byrån och  Politbyråns 
ständiga utskott, som 

serika politiska organ.

Xi Jinping 
väntas ta över.

MÄKTIGT MÖTE. 
Kinas president Hu Jintao  
styr över världens största 

parti med 68 miljoner 
medlemmar. I december 
i fjol träffade han USA:s 

president Barack Obama 
i Honolulu.
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Jämte arbetslöshet, låga löner och 
enorma miljöproblem hör den utbredda 
korruptionen och de lokala regeringar-
nas expropriering av mark till de vanli-
gaste källorna till folkligt uppror i Kina. 
Under 2011 rapporterades över 100 000 
politiska protester ha blossat upp i olika 
delar av landet. 

Men med Kinas folkmängd och 
snabba BNP-tillväxt för ögonen tenderar 
ekonomer och analytiker att vara betyd-
ligt mindre bekymrade över situationen 
i landet än kineserna själva, även om 
fastighetssektorn, den underutvecklade 
kapitalmarknaden, finansieringsproble-
men för Kinas SME-företag samt landets 
skuldtyngda lokala regeringar anses vara 
problemområden att hålla ögonen på. 

36-åriga Catherine Yeung är född och 
uppvuxen i Hongkong och sedan sex år 
investeringsspecialist för den asiatiska 
marknaden på fondjätten Fidelity. Ur ett 
investerarperspektiv ser hon med stor 
tillförsikt och optimism på utvecklingen 
i Kina, säger hon på telefon från Hong-
kong. 

Samtidigt anser Catherine Yeung att 
folkligt missnöje utgör ett verkligt hot 
mot landets sittande parti, eftersom det 
skulle kunna leda till oroligheter som 

kan splittra sammanhållningen i landet.
”Vi pratar om 1,3 miljarder människor 

som lever i en kommandodriven eko-
nomi, vilket alltid riskerar att orsaka 
missnöje i vissa grupper”, säger hon.

”Att regeringen nu har börjat övervaka 
landets bloggar är ett tecken på att de 
styrande är angelägna om att lokalisera 
områden som skapar missnöje innan 
demonstrationer och revolter bryter ut 
och blir allvarliga hot mot landets stabi-
litet.”

Krisläget i väst i kombination med att 
regeringens åtstramningspaket nu har 
fått kännbar effekt gör det troligt att 

Kinas ledare kommer att införa en ny 
omgång statliga stimulanser, spår Cathe-
rine Yeung.

”Social stabilitet är de kinesiska ledar-
nas absolut högsta prioritet. För att kom-
pensera för de jobb som försvinner i spå-
ren av den fallande exporten till Europa 
och USA kommer regeringen troligen att 
starta en ny omgång infrastrukturpro-
jekt, vilket i sin tur ska öka utrymmet för 
företag och lokala regeringar att höja 
minimilönerna”, säger hon.

”Att upprätthålla en god och optimis-
tisk stämning i det kinesiska samhället 
är absolut avgörande för landets reger-
ing.”

 

HUAXI

”everyone is warmly welcome”, 
står det på banderoller och skyltar över-
allt i Kinas rikaste by. Men det är, ska det 
visa sig, en sanning med modifikation. 

Huaxis 328 meter höga skyskrapa, 
som kröns av något som liknar en gigan-
tisk discokula i guld, känns bisarr i ett i 
övrigt platt och relativt glest befolkat 
industrilandskap. Inte minst med tanke 

”Vi pratar om  
1,3 miljarder männi -
skor i en kommando-
driven ekonomi,  
vilket alltid riskerar  
att orsaka missnöje.”
Catherine Yeung, investeringsspecialist för 
Asien på fondjätten Fidelity i Hongkong.
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på att den står i ett samhälle ute på 
vischan med 25 000 invånare. 

Enligt Huaxis egen turistbroschyr har 
denna överdådiga skapelse, som även 
hyser ett lyxhotell med 826 sovrum och 
en restaurang med plats för 5 000 gäster, 
kostat Huaxiborna motsvarande 3 mil-
jarder kronor. Men varför? I skyskrapans 
iskalla och folktomma lobby ställer jag 
frågan till en stelfrusen och snuvig 
kypare i en uniform med alldeles för 
korta ärmar.

”Tornet är byggt för att manifestera 
50-årsdagen av Huaxi, som är den bästa 
byn i hela Kina”, svarar han på engelska 
i något som låter som en inövad fras.

Ett kommunistiskt mönstersamhälle
Huaxi har blivit känt över hela landet för 
att vara Kinas rikaste by och för att vara 
ett mönsterexempel i miniatyr av det per-
fekta kommunistiska samhället. 

Det har skrivits spaltmeter av hyll-
ningsartiklar om hur denna lilla by på 50 
års tid har förvandlats från ett fattigt 
jordbrukssamhälle till ett gemensamägt 
mångmiljardkonglomerat med intressen 
i allt från stål- och textilindustri till ship-
ping och tobak, och vars börsnoterade 
bolag har gjort Huaxiborna till mångmil-
jonärer. 

Huaxis 2 000 ursprungliga invånare, 
vill säga, och bara på papperet eftersom 
lejonparten av alla inkomster måste åter-
investeras i byns gemensamma till-
gångar. I gengäld har de förmåner som 
hus, bil och ett socialt skyddsnät med 
vård, skola och äldreomsorg. 

Upplägget har lockat horder av 
nyfikna besökare från alla delar av lan-
det. De reser hit för att höra arkitekten 
bakom den så kallade Huaximodellen, 
den 84-årige Wu Renbao, som sägs ha 
starka personliga band till centralreger-
ingen i Peking, föreläsa om vägen till det 
ideala kommunistiska samhället.

Hierarkisk indelning
Via inhemska journalister har Ricky Li 
lyckats få kontakt med två bybor i 45-års-
åldern som otåligt sitter och väntar på 
oss i ett prydligt hus i det som kallas för 
område nummer tre. Av rädsla för att bli 
upptäckta av tjallande grannar föreslår 
de att vi genast ger oss i väg till ett hotell 
utanför byn, där de för säkerhets skull 
har bokat ett rum där vi kan tala ostört.

”Om byns ledare får reda på att en 
journalist är på besök kommer polisen 
att bevaka varje steg du tar, och bara låta 
dig besöka de rika delarna av byn, inte de 
fattiga områdena i utkanten av Huaxi. 
Blotta misstanken om att besöket kom-
mer att mynna ut i en negativ rapport 
resulterar i att polisen beslagtar all din 

Skrytbygge. Skyskrapan i Huaxi, som rymmer ett lyxhotell och en restaurang med plats för 5 000 
gäster, har kostat 3 miljarder kronor att bygga. 

mönSterSamHälle. Huaxi beskrivs i kina som en kommunistisk förebild där invånarna har blivit 
mångmiljonärer på förvandlingen från jordbrukssamhälle till industriort. men förmånerna åtnjuts bara 
av de 2 000 ursprungliga invånarna och bakom fasaden växer missnöjet.

”Om byns ledare får reda på att en journalist är 
på besök kommer polisen att bevaka varje steg du 
tar, och bara låta dig besöka de rika delarna av byn, 
inte de fattiga områdena i utkanten av Huaxi.”
Anonym invånare i det kommunistiska mönstersamhället Huaxi.
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utrustning och tvingar ut dig ur byn.”
De båda männen berättar att det 

bakom Huaxis exemplariska fasad finns 
ett utbrett missnöje. De förklarar att byns 
hierarki är uppbyggd som en pyramid. 
Huaxis 2  000 ursprungliga invånare, 
som bor i de centrala delarna av byn, i 
området runt det läckra tornet, utgör 
toppen. 

I nästa skikt finns de 23 000 invånare 
som härstammar från de grannbyar som 
under årens lopp har absorberats av 
Huaxi i takt med byns industriella expan-
sion. De ingår inte i byns aktieägarsys-
tem och åtnjuter inte samma förmåner 
som ursprungsinvånarna. Det gör inte 
heller de tusentals migrantarbetare 
boende i trakterna runt omkring som 
jobbar tolvtimmarsskift i fabrikerna runt 
byn för löner strax över landets minimi-
nivå. 

Själva hör de båda männen till pyra-
midens mellanskikt. De berättar att de 
tidigare var lantbrukare, men att de sty-
rande i Huaxi 2004 beslagtog deras mark 
för att expandera sina fabriker och bygga 
hus. Hus som de sedan erbjöd byborna 
att köpa.

”Det är väldigt få här i byn som vågar 
uttrycka något missnöje eller säga san-

ningen om hur Huaximodellen egentli-
gen fungerar”, säger de.

”Många av oss arbetar på byns fabri-
ker, sju dagar i veckan, men har inga av 
de förmåner som Huaxis ursprungliga 
invånare har. Dessutom har vi fortfa-
rande knappt fått någon kompensation 
för den mark som byn har stulit av oss.”

Orättvisan får dem att koka av ilska 
men hittills har alla protester slagits ned.

”Vi har förvandlats till lantbrukare 
utan land att bruka. Den 18 augusti 
anordnade vi en demonstration, men den 
stoppade polisen och jag och min far sat-
tes i häkte i fyra veckor”, berättar en av 
männen.

”Men vi har inte gett upp.”

SICHUAN

sichuanprovinsen i den sydvästra 
delen av Kina är vida känd, även utanför 
landets gränser, för sin goda mat med 
kryddstarka rätter där torkad chili spelar 
en huvudroll. Även här har fastighetspri-
serna påverkats av centralregeringens 
åtgärder för att kyla av ekonomin. 

Vi är på väg till den lilla byn Danjia-
miao för att träffa Liao Cheng, sonen till 
Liao Bing och Chen Rong på fabriken i 
Kunshan. Resan från flygplatsen i pro-
vinshuvudstaden Chengdu via den grå-
daskiga staden Mianyang och vidare upp 
till de mer natursköna bergsbyarna tar 
flera timmar. Vår chaufför berättar att 
priserna på bostäder i Chengdu har fallit 
kraftigt, vilket han ser som odelat posi-
tivt.

”Första gången jag övervägde att köpa 
lägenhet var 2003, men då hoppade jag 
av eftersom jag tyckte att det var för dyrt.”

Det är något han ångrar i dag, för 
sedan dess och fram till 2010 har kva-
dratmeterpriserna stadigt ökat, från 
motsvarande 2 000 kronor till 10 000 kro-
nor, i takt med att allt fler detaljhandels-
kedjor, däribland Ikea, har slagit upp 
portarna i och omkring Chengdu.

”Nu har priserna fallit tillbaka igen 
och är nere på mellan 6 000 och 7 000 per 
kvadratmeter. Så det är ett ganska dra-
matiskt ras.”

Vägen slingrar sig genom ett pitto-
reskt jordbrukslandskap. Här och var har 
staten satt upp kampanjskyltar med 
orden ”Pojkar och flickor har samma 
värde”. Ricky Li påpekar att landets ett-
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barnspolitik blir ett allt större demogra-
fiskt problem i Kina. Dels på grund av 
landets åldrande befolkning, dels efter-
som ettbarnsregeln har resulterat i att 
den manliga befolkningen numera är i 
stor majoritet.

”Här på landsbygden behöver folk 
fortfarande påminnas om pojkars och 
flickors lika värde”, säger han.

”Ingen inkomstökning för oss”
Det har börjat skymma när vi kommer 
fram till Danjiamiao. Här är spåren efter 
jordbävningen i Wenchuan som 2008 
ödelade stora delar av området runt  
Mianyang fortfarande tydliga. Vi stannar 
utanför byns nyss återuppbyggda skola 
och möts av ett sextiotal upprymda skol-
barn som nyfiket och högljutt följer varje 
steg vi tar. 

Djungeltrumman har uppenbarligen 
gått om att en utländsk journalist med 
följe ska komma på besök. Enligt Ricky 
Li är det första gången som barnen i byn 
står öga mot öga med en västerlänning.

Liao Cheng bär samma blå täckjacka 
som på fotografiet hos sina föräldrar i 
Kunshan och verkar inte vara vidare 
entusiastisk över vårt besök. Trumpet 
visar han oss vägen till sin enkla inackor-
dering – en sovsal med rangliga och tunt 
bäddade våningssängar som han delar 
med sju andra småkillar. Medan han 
själv fotograferas sittande på undersla-
fen står kompisarna i en klunga utanför 
och gör sig lustiga med näsorna tryckta 
mot fönstret. De kulturella skillnaderna 
och språkförbistringen till trots går det 
knappast att ta miste på hans känslor 
inför denna plötsliga medieuppmärk-
samhet: Inte. Coolt. Alls.

Hemma på gården tillsammans med 
sina släktingar samt tjuren, gässen, hön-
sen och hunden tinar Liao Cheng upp en 
aning – särskilt efter att ha tagit emot 
den radiostyrda sportbil som jag köpte åt 
honom på flygplatsen i Shanghai. 

Morföräldrarna bjuder på te, nyvärpta 
kokta ägg och valnötter i en sliten soff-
grupp framför den ålderdomliga tv:n på 
övervåningen i sitt ouppvärmda hus. De 
tillhör den stora grupp kineser som 
knappt har berörts alls av de senaste 30 
årens fantastiska ekonomiska tillväxt. 

”Vi lantbrukare har inte märkt någon 
större inkomstförbättring”, säger Liao 
Chengs morfar Liao Keyou och sträcker 
fram en nyknäckt valnöt.

”Den största skillnaden för oss är att 
standarden på vägar och hus har blivit 
bättre under årens lopp.”

Större klyfta än i USA
Under 2011 passerade antalet dollarmil-
jonärer i Kina miljonstrecket, enligt Bos-
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ton Consulting Group, och den kinesiska 
medelklassen uppskattas nu omfatta 
mellan 100 miljoner och 300 miljoner 
människor, beroende på hur man defi-
nierar medelklass. Men fortfarande lever 
över 400 miljoner kineser på mindre än 
2 dollar om dagen, enligt FN:s barnfond 
Unicef, och klyftan mellan fattiga och 
rika är nu större i Kina än i USA. 

Att sprida välståndet i landet blir där-
för en alltmer angelägen fråga för Kinas 
ledare, inte minst i deras målsättning att 
få kineserna att spendera mer, och under 
de senaste två åren har minimilönerna i 
landet i snitt stigit med runt 20 procent 
per år. Men Liao Chengs morfar Liao 
Keyou konstaterar att det är svårt för 
lantbrukare att få några löneökningar.

”Vi får våra intäkter från de grönsaker 
vi odlar – det är vad vi lever på – plus 
pengarna som barnen skickar från 
Kunshan.”

I somras blev han allvarligt sjuk och 
var tvungen att genomgå en magopera-
tion.

”Den kostade oss 30  000 renminbi 
(ungefär lika mycket i kronor) så nu är 
hela vårt sparkapital slut. Jag fick i stort 
sett inget statligt stöd alls när jag blev 
sjuk förutom att de bidrog med 30 pro-
cent av kostnaden för operationen. 70 
procent fick vi betala själva.”

Påtvingade middagsgäster
Det är svårt att få fram mer detaljerade 
upplysningar om hur sjukförsäkrings-
systemet fungerar eller hur morföräld-
rarna upplever landets ekonomi, vilket 
troligen beror på en blandning av okun-
skap och att deras dialekt är så bred att 
även Ricky Li skulle behöva en tolk. Men 
vad som tydligt framgår under det stapp-
lande samtalet är deras uppenbara miss-
nöje med korruptionen, framför allt på 
lokal nivå.

”Centralregeringen bedriver nog en 
bra politik, men de lokala myndighe-
terna här i Sichuan gör ingenting för oss 
fattiga på landsbygden”, säger Liao 
Keyou, som hävdar att den lokala reger-
ingen är genomkorrupt.

”Det är i det närmaste omöjligt att 
starta en verksamhet utan att lokalpoli-
tikerna kommer och knackar på dörren 
och kräver mutor, ofta i form av midda-
gar. Det gör det svårt för många verk-
samheter att överleva i den här delen av 
landet.”

Han tittar på sitt barnbarn som sitter 
bredvid och lyssnar i det hårda skenet 
från glödlampan i taket.

”Jag hoppas att han blir duktig i skolan 
och att han lämnar landsbygden så små-
ningom. Det finns ingen framtid för 
honom här.” n  

”RegeRingen göR inget  
föR oss.” samtidigt som  
antalet dollarmiljonärer i Kina 
passerade miljonstrecket i fjol 
är livet sig likt för landets fattiga 
jordbrukare. 
    ”Vi får våra intäkter från de 
grönsaker vi odlar – det är vad 
vi lever på”, säger Liao Chengs 
morfar Liao Keyou.   
    sedan åtta år tillbaka tar han 
hand om tolvårige Liao Cheng 
medan föräldrarna jobbar på  
en textilfabrik 200 mil bort.
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