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Kinesiske investeringer i Danmark

Arrangeret i samarbejde mellem Berlingske Business og Invest in Denmark

Kontorchef Susanne Hyldelund 



Dagens program og oplægsholdere

Tidspunkt Emne 

9.15 Xiao Binbing: Sådan vil Huawei udvikle sin virksomhed i 
Danmark

9.40 Christina Boutrup: Derfor køber kineserne op i hele verden

10.10 Pause

10.30 Erik Christensen: Perspektiverne i kinesisk køb af dansk 
kursuscenter

11.00 Jørgen Korsgaard Jensen: Forskning og udvikling i 
samarbejde med kinesisk produktion

11.30 Afrunding og sandwich



Kina – a moving target

• Fortsat global vækstmotor: Årlige 
vækstrater på mellem syv og otte procent

• Markante samfundsforandringer undervejs 

• Reel, om end forsigtig, reformvilje hos Xi 
og Li resten af inderkredsen 

• Igangværende reformproces mhp. 
bæredygtig vækst

• Hovedudfordringer omfatter bl.a. 
urbanisering, demografi, forurening, 
korruption, politisk legitimitet og reform af 
statsejede selskaber



Kinesiske investeringer

• Fra ‘made in China’ til ‘created in China

• Kinesiske virksomheder bevæger sig opad i 

værdikæden og orienterer sig globalt

• Udgående investeringer (ODI) for USD 87,8 

milliarder i 2012 – 17,6 % mere end året før

• Kina verdens tredjestørste investor efter USA og 

Japan

• Øget kinesisk ODI strategisk prioritet i 12. 

femårsplan (2011-2015)



Hvor går investeringerne hen?

• Kinesiske investeringer kun 1,4 % af samlede 

FDI i Europa (EUCCC 2011-tal) – men stigende

• Stigende kinesisk investeringsfokus på EU (og 

DK)

• Fokus ikke længere blot på råstoffer, men i 

stigende grad avanceret teknologi, 

ekspertviden og brands

• Kinesisk sektorfokus i EU: Bl.a. ICT, Cleantech, 

industri, sundhed, transport og finans

• Snarlige forhandlinger om EU-Kina 

investeringsaftale

Kilde: TAC-financial, September 2013



Kinesiske investeringer i Danmark

• Moderat niveau, men god stigningstakt

• Blot én procent af totale FDI, men stort potentiale



Tre eksempler

• Huawei-TDC aftale

• Titan Wind Energys køb af Vestas’ 
tårnfabrik i Varde

• CGIG kursuscenter i Nyborg

• Kinesiske investeringer både skaber 
og fastholder danske jobs

Danmarks ambassadør i Kina, Friis Arne Petersen, og Huawei-chef Ren
Zhengfei ved Huawei-TDC underskriftsceremoni i Shenzen 25.10.2013



Hvorfor kommer kineserne?

• Invest in Denmark undersøgelse blandt 32 

kinesiske investorer

• 94 % af investeringerne kompetencedrevne

• Sektorspecifikke teknologiske kompetencer inden 

for Cleantech, Life Science og ICT mv.

• Stærke forskningsmiljøer, positivt 

investeringsklima og veluddannet arbejdsstyrke

• Udfordringer mht. skatter, afgifter og generelt 

omkostningsniveau



Hvad gør vi for at tiltrække dem?

• Stor politisk bevågenhed

• Regeringsmålsætning om at tiltrække flere 

udenlandske investeringer – og fordoble 

investeringerne fra vækstmarkederne i perioden 2011-

2015

• Attraktive rammevilkår og klynger

• Vækstplan DK: Øget fradrag for F&U, nedsættelse af 

selskabsskat og produktionsrelaterede energiafgifter 

• Red Carpet-ordningen

• Invest in Denmark stærkt til stede i Beijing og 

Shanghai



Invest in Denmark
– Hvem er vi? 

• Danmarks nationale investeringsfremmeorganisation.

• Integreret del af Eksportrådet under Udenrigsministeriet. 

• Arbejder inden for klyngerne life science, det maritime, IT & kommunikation, 

og cleantech – med design som tværgående fokus 

• Organisationen er baseret på et stærkt regionalt set-up 



Global tilstedeværelse

A PARTNERSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE, INNOVATION AND HIGHER 

EDUCATION AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK

• SÃO PAULO

• SILICON 
VALLEY
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•
•

SEOUL•

• SHANGHAI

INNOVATION CENTRE DENMARK – GLOBALLY

NEW DELHI-
BANGALORE
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