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Dansk energieksport under pres
Det er ikke bare den samlede eksport til Kina, der går trægt. Trods høje vækstrater på verdens største energimarked, har 
dansk energieksport til Kina været faldende de seneste fem år. Læs om den danske energieksport til Kina på side 6-7.
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Ambitiøse energimål 
gavner dansk industri

Grøn energi. Den kinesiske regering op-
trapper investeringer i vedvarende energi 
og allermest i energibesparelser. Den høje 
målsætning gavner direkte danske virk-
somheder, siger Novozymes og Grundfos

Af Hugo Gaarden

Energibesparelser på over 4.000 milliarder kroner i en 
fem års periode til 2015. Det er ambitiøse planer, der 
lægges af den kinesiske regering, og ambitionerne kan 
meget vel skabe omsætning hos en lang række danske 
virksomheder. For jo højere mål, den kinesiske reger-
ing sætter, desto mere efterspørger kinesiske virk-
somheder, kommuner og provinsregeringer danske 
løsninger. Sådan lyder det fra danske virksomheder i 
regionen.

Kinas regering har netop besluttet at sætte flere 
midler af til energibesparelser, så værdien af energ-
ibesparelser i den nuværende fem års plan indtil 2015 
kommer op på 4.500 milliarder yuan, knap 4.200 mil-
liarder kroner. Der bliver tale om en årlig vækst på 15 
procent. Et vitalt væksttal, der vækker opmærksom-
hed hos danske eksportører og producenter i Kina af 
udstyr til energibesparelser, som ellers lige nu stiller 
sig selv spørgsmålet: Kan Kina følge væksttempoet?

Høje krav gavner dansk industri

Den danske producent af enzymer, Novozymes, vil 
ikke fortælle, hvad dens vækst er i Kina eller på andre 
enkeltmarkeder. 

-Men vi er parate til at tage de markeder, der viser sig, 
siger Kina-direktøren Michael Fredskov Christensen.
  Han siger, at de høje mål, som fastlægges i Beijing, 
smitter direkte og positivt af på Novozymes. På lokalt 
niveau forsøger man at leve op til konkrete målsæt-
ninger om vedvarende energi, energibesparelser, 
CO2-udledning og miljøet.

-Når vi er rundt hos kommuner og provinsregeringer 
og fortæller, hvordan vi med vores teknologi kan 
hjælpe f.eks. en lokalregering med at leve op til deres 
målsætning, så vækker det interesse. Men desuden 
har vi de seneste måneder set en helt ny tendens: Nu 
kommer lokalregeringer til os for at spørge, hvordan 
vi kan hjælpe dem, siger Michael Fredskov Chris-
tensen.

Det er en udvikling, der svarer fuldstændig til det, 
som den danske ambassade i Beijing har slået på de 
seneste år: At jo højere krav, Kina stiller til grøn energi 
og miljøet, desuden større muligheder giver det for 
danske virksomheder. Derfor går den energipolitiske 
udvikling hånd i hånd med erhvervsinteresserne.

Direktøren for Grundfos i Kina, Humphrey Lau, er 
helt enig i den vurdering, men han understreger også, 
at markedet er hårdt. Danske virksomheder har ikke 
længere en fordel per automatik.

-Den nye satsning får ubetinget en meget stor 
virkning for dansk industri, ikke mindst inden for 
udskiftning af gamle og mindre energieffektive anlæg, 
og det vil også hjælpe Grundfos med at komme op på 
de tidligere vækstrater på 20 procent eller mere, siger 
Lau.

Han anbefaler samtidig, at mindre og mellemstore 
virksomheder arbejder mere sammen og især arbe-
jder sammen med kinesiske energiservice-selskaber, 
der sørger for betalingen af energibesparelser up-
front, og hvor kunderne betaler siden hen via energi-
besparelsen. Det er ofte nødvendigt at få et sådant 
samarbejde for overhovedet at få ordrer og især for at 
skaffe sig finansiering.
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Ny chance i urbaniseringen

Novozymes har desuden konstateret, at der er et 
muligt marked for virksomheden i urbanisering på 
længere sigt. Novozymes har på globalt plan ellers en 
stor aktivitet på landet, nemlig ved at omdanne plant-
emateriale til bioethanol – ved hjælp af enzymer. 

Men Novozymes og deres partnere er ved at ud-
vikle metoder, der kan komme til at omdanne affald i 
storbyerne til energi, og det er et tema, der får særdeles 
stor betydning i Kina, som satser på urbaniseringen 
som den store økonomiske drivkraft.

Kina har ikke en veludviklet affaldssortering som 
i USA eller Europa, så derfor udvikler Novozymes og 
dets partnere en metode, som på sigt kan udvikles 
energi fra ikke-sorteret affald.

Besparelser tæller mere end ny energi

De 4.500 milliarder, som markedet for energibes-
parelser vil vokse til i en femårs-periode, er altså ikke 
kun offentlige midler. Men den offentlige støtte er 
dog enorm. I femårs-perioden investerer Kina 1.800 
milliarder yuan i vedvarende energi, mens 2.300 
milliarder yuan investeres i energibesparelser og i 
tiltag, der skal reducere udledningen af CO2. Deru-
dover kommer private investeringer. I den nuværende 
femårs-plan lægges der altså mere vægt på besparelser 
end på ny energi.

Kina vil reducere CO2-udledningen med 40-45 pro-
cent i 2020 i forhold til 2005. Samtidig skal vedvarende 
energi til den tid udgøre 15 procent af det samlede 
energiforbrug.

Fra 2006 til 2012 faldt forbruget af energi i forhold 
til bruttonationalproduktet med 23,6 procent, viser 
tal fra Den nationale Udviklings- og Reformkommis-
sion. 

Kommissionen venter, at markedet for avancerede 
energibesparelser, f.eks. ved brugen af højteknolo-
giske løsninger, vil vokse fra fem procent til 30 procent 
i 2015.

Nyt erhvervsmarked stimuleres

Det er langt fra bare regeringen, der pumper kapital 
ud i det grønne marked. Regeringen lægger vægt på, at 
det er erhvervslivet selv, der skal se en egeninteresse i 
at stimulere energibesparelser, og at virksomhederne 
skal lægge vægt på international ekspansion. 

I en pressemeddelelse fra regeringen hedder det, at 
markedet for energi-effektive produkter skal vokse 
med mindst 50 procent i 2015. Dermed er ambitions-
barrieren sat højt.
På et meget specifikt område, som har stor dansk 
interesse, nemlig rensningsanlæg, skal kapaciteten 
vokse til 200 millioner kubikmeter om dagen i 2015.

El-busser skal udgøre 60 procent

Selv om vægten i det nye udspil lægges på besparelser, 
så udstikker regeringen også nye ambitiøse linjer for 
grøn energi i den offentlige transport. Regeringen 
venter, at el-busser vil udgøre 60 procent af bus-flåden 
i storbyerne Beijing, Shanghai og Guangzhou i 2015. 
Det er en kolossal satsning i forhold til de nuværende 
forhold, hvor el-busser kun udgør en lille del af bus-
trafikken.

Danmark har    
nøglerolle i kinesisk   
klimaplan

Energi-målsætning. Danmark spiller en 
stor rolle i udviklingen af Kinas meget 
langsigtede og ambitiøse planer for reduk-
tion af kinesernes energiforbrug. Dansk 
ekspertise får nu kineserne til at overveje 
at skrue op for de grønne ambitioner

Af Hugo Gaarden

Kina kan reducere el-forbruget mere dramatisk end 
planlagt uden nævneværdige ekstraomkostninger. 
Det er konklusionen i tre scenarier, som Danmark har 
været med til at udvikle på Kinas center for vedva-
rende energi i Beijing. De mest ambitiøse planer for 
reduktionerne vil kun koste 10 eller 20 procent ekstra, 
nemlig målt på den el-pris, der må betales i 2050. 

Den danske chefekspert på centret, Kaare Sand-
holt, har spillet en afgørende rolle i udviklingen af 
scenarierne, fordi centret netop trækker meget på de 
danske erfaringer med at reducere energi-forbruget. 
Energistyrelsen i Danmark har bidraget til at sætte 
scenarierne op.

I Danmark har det været muligt at reducere ener-
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giforbruget konstant, uden at det går ud over væk-
sten, og den konklusion, vækker interesse hos de 
vækst-fokuserede kinesere. Men deres interesse for de 
danske erfaringer er blevet endnu større efter scenari-
erne, for de viser, at selv dramatiske forbedringer af 
den grønne energi kun koster 10-20 procent ekstra i 
forhold til mere moderate forbedringer.

- Det er denne kobling, der er central, fordi kineserne 
kan se, at det er muligt at bevare en høj vækst, sam-
tidig med at energiforbruget og CO2-udledningen 
reduceres. Danmark er verdensmester i at skabe vækst 
med faldende energiforbrug, siger Kaare Sandholt.

Tre scenarier for perioden til 2050

Det er første gang, at Kina har lavet analyser af den 
her art, efter bottom-up-metoden, hvor man foreslår 
en række tiltag nedefra og så måler effekten til sidst. 
Dermed kan politikere, myndigheder og energi-sek-
toren bedre se, hvad konsekvensen af forskellige tiltag 
bliver. Efter Kaare Sandholts opfattelse er det dermed 
muligt at bidrage til den forandringsproces, der er 
nødvendig for at reducere energiforbruget.

Scenarierne er delt i tre områder:

Reference-scenariet bygger på en fortsat udvikling 
med grøn energi og energisparelser som i disse år, og 
det vil føre til et el-forbrug i 2050 på 10.000 terawatt-
timer (Twh). Det vil reducere CO2-udledningen fra 
3,5 gigaton i år til 3 gigaton. Vedvarende energi vil stå 
for 36 procent af el-forbruget, og lægges atomkraft til 
bliver det 62 procent.

Forceret-scenariet bygger på en forceret begræn-
sning af CO2-udspil, nemlig ved at indføre en afgift, 
der skal begrænse investeringerne i kul- og oliefyrede 
kraftværker. El-forbruget vil blive på 14.000 Twh, og 
vedvarende energi vil så for 62 procent af el-forsynin-
gen – med atomkraft vil det være 80 procent. CO2-
udslippet vil være på 2 gigaton.

Max-scenariet bygger på en maksimal satsning på 
vedvarende energi, nemlig 75 procent af el-produk-
tionen, der i alt vil være på 13.800 Twh. Inklusiv at-
omkraft bliver det 91 procent. CO2-udledningen kan 
reduceres til 0,75 gigaton. Dette scenarie forudsætter 
et stop for nye kulfyrede kraftværker fra 2015 samt en 
forceret brug af f.eks. el-biler.

Når el-forbruget er højere i de skærpede scenarier, 

skyldes det omlægningen fra brugen af fossile brænd-
stoffer til brugen af elektricitet i transportsektoren og 
i industrien. El er den bedste og nemmeste måde at 
udnytte store mængder vedvarende energi på – derfor 
stiger el-forbruget.

I de to skærpede scenarier vil el-prisen i 2050 være 
henholdsvis 10 og 20 procent højere end i Reference-
scenariet. Det er en konklusion, som har overrasket 
de kinesiske politikere og myndigheder, for de viser, 
at store reduktioner af energiforbruget og dramatiske 
omstillinger af energiproduktionen ligger inden for 
de realistiske muligheder.

Centret er ambitiøst

Den kinesiske regering har en ambitiøs energi-politik, 
men centret går med disse scenarier store skridt foran. 
Det giver ikke problemer i et topstyret samfund, tvær-
timod, og regeringen ønsker, at centret skal blive til en 
tænketank af international standard.

- Centret med dets direktør, Wang Zhonging, har en 
meget ambitiøs holdning, hvor man også indregner 
f.eks. sundhedseffekterne ved ikke at satse på grøn 
energi, siger Kaare Sandholt.

Centret har udviklet 12 samarbejdsprojekter sammen 
med Energistyrelsen.

Kina ser ikke bare en grøn satsning som et mål i sig 
selv. Regeringen har øje for, at der kan udvikles en helt 
ny industrisektor, og det er i virkeligheden dét, som 
Danmark har erfaret. De høje energi- og miljøstan-
darder har udviklet en grøn industri, der hører til 
verdens bedste.

Derfor vil den forstærkede kinesiske satsning også 
skabe et yderligere marked for danske virksomheder, 
mener Kaare Sandholt.

Mens grøn energi ofte betragtes som produktion af 
vedvarende energi, så har energi-besparelser mindst 
lige så stor betydning. 

- Det er svært at lave et regnestykke, der konklud-
erer om 100 kroner brugt på vedvarende energi er 
bedre end besparelser. Men besparelser er ganske 
enkelt nødvendige som en forudsætning for at få 
mere vedvarende energi. Derfor er det vigtigt at se på 
forbrugssiden, dvs. på reduktioner af energiforbruget, 
siger Kaare Sandholt.
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Dansk energieksport 
under pres

Eksport. Det er ikke bare den samlede 
eksport til Kina, der går trægt. Trods 
høje vækstrater på verdens største energi-
marked, har dansk energieksport til Kina 
været faldende de seneste fem år

Af Hugo Gaarden

Det står fortsat rigtig skidt til med dansk eksport til 
Kina, men allerværst er det med energieksporten. Det 
er en paradoksal udvikling, eftersom danske energi-
virksomheder hører til verdens bedste, og eftersom 
Kina er verdens største energimarked med meget høje 
vækstrater – både i grøn energi og i energibesparelser.

Den samlede eksport til Kina er groft sagt gået i stå 
siden sidste sommer. I juni steg den med 4,3 procent 
i forhold til juni sidste år, og i forhold til januar er 
der tale om et fald på 3,6 procent. Eksporten har i 
det seneste år svinget omkring 1,5 milliarder kroner 
måned efter måned. 

Kun hvis eksporten til Hongkong lægges til, kom-
mer der en kraftigt vækst i eksporten, og det skyldes 
udelukkende mink og andre pelse fra danske mink-
farmere og auktionshuset Kopenhagen Fur, der står 
for godt en tredjedel af dansk eksport til Kina (Hong-
kong medregnet). 

Mink-eksporten går til Hongkong som en mellem-
station. Mink-eksporten har været ekstrem høj i år. I 
både februar og marts var den på godt 1,5 milliarder 
kroner, og den toppede på næsten 2,5 milliarder 
kroner i maj, dvs. langt mere end den samlede danske 
eksport til Kina. Ca. 90 procent af eksporten til Hong-
kong er mink og andre pelse.

Sagt med andre ord: Dansk eksport kan ikke følge 
med tempoet i den kinesiske vækst på mellem 7,5 og 
8 procent. Situationen forværres af, at mange dan-
ske virksomheder med produktion i Kina har haft 
en meget lille stigning i salget eller stagnation i det 
seneste år.

Fald i energieksporten

Mens minkavlerne formår at følge med i væksten i 
den kinesiske middel- og overklasse, så kan energisek-

toren slet ikke følge med i Kinas voldsomme satsning 
på vedvarende energi og energibesparelser. Markedet 
for energibesparelser skal ifølge regeringen i Beijing 
vokse med 15 procent om året de næste tre år, og 
foreningen for de danske fjernvarmeværker forventer, 
at dansk eksport af fjernvarmeteknologi til Kina kan 
tre-dobles i 2015, netop fordi Kina satser kraftigt på 
fjernvarme i storbyerne i den nordlige del af landet.

Men indtil nu er der intet, der tyder på, at de danske 
energivirksomheder kan følge det kinesiske tempo, 
tværtimod. 

Det er vanskeligt at give et eksakt billede af en-
ergieksporten, da Danmarks Statistik ikke laver en 
opgørelse på dette særskilte område, og det er især 
vanskeligt at skelne mellem vedvarende og almindelig 
energiteknologi. Men Energistyrelsen og DI har dog 
lavet en opgørelse, der viser, at eksporten af ener-
giteknologi og –udstyr til Kina er faldet fra 2,8 mil-
liarder kroner i 2008 til 2,2 milliarder kroner i 2012, et 
fald på 21 procent. I samme periode er den samlede 
eksport steget med 56 procent.

Leverancerne af danske energiprodukter er dog 
væsentligt højere, fordi en stor del produceres på dan-
ske virksomheders fabrikker i Kina. Det gælder f.eks. 
vindmøller fra Vestas og udstyr fra Danfoss og Grund-
fos. Problemet er blot, at der ikke findes officielle tal 
for det, og indtjeningen fra dette salg kommer ikke 
nødvendigvis tilbage til Danmark. Indtil sidste som-
mer havde Danfoss og Grundfos to-cifrede vækstrater 
i Kina.

Spørgsmålet er, hvor høj en omsætning og indtjen-
ing den danske energiprodukt i selve Kina får under 
den nye energisatsning, som regeringen i Beijing har 
lagt op til, især med energibesparelser. Rockwool er 
den danske virksomheder, der i den seneste tid har 
satset mest på ekspansion – fra produktionsanlæg 
i Kina og med eksport fra Danmark. Isolering af de 
eksisterende ikke-isolerede højhuse bliver et af de helt 
store temaer i de kommende år. 

Energiindustri med 30.000 medarbejdere

Selv om Kina er det marked i verden, der bruger 
mest energi og satser mest på vedvarende energi og 
energibesparelser, så har dansk energisektor kun en 
beskeden del af markedet, og eksporten til Kina udgør 
desuden kun en beskeden del af den samlede ener-
gieksport, nemlig 3,6 procent i 2012 – mod omkring 4 
procent de foregående år.
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Mangel på ambitioner i 
grønne energisektorer

Analyse. Dansk erhvervsliv får slet ikke 
fat i væksten i den kinesiske energisektor. 
Der mangler ambitioner og samarbejde 
mellem virksomhederne og den offentlige 
sektor, hvor megen viden ligger gemt

Af Hugo Gaarden

Kejseren har ikke noget tøj på. Den tanke ryger 
uvilkårligt gennem hovedet, når man ser tallene for 
eksport af dansk energi, herunder grøn teknologi. Alle 
taler om grøn energi som fremtidens erhvervssektor, 
men der har været næsten konstant fald siden 2008 
i eksporten til verdens største og hurtigst voksende 
energimarked. Har vi ikke noget at have vore energi-
drømme i?

Hvorfor ser vi nedgang og ikke vækst? Hvorfor bul-
drer mink-eksporten frem, mens energi-eksporten 
falder? Hvordan kan 1.400 minkavlere, der vader 
rundt i beskidte gummistøvler i Vest- og Nordjylland, 
klare sig bedre end alskens højtuddannede ingeniører 
i en energi-industri med 30.000 medarbejdere, der 

bruger verdens fremmeste teknologi?
Det skal understreges, at tal for energieksporten er 

behæftet med megen usikkerhed, for mens hvert et æg 
og hver en grisetå er registreret i Danmarks Statistik, 
så foretager DS ikke en særskilt opgørelse af eksporten 
af vindmøller og dimsedutter, der kan reducere 
energiforbruget. Men Energistyrelsen har dog forsøgt 
at lave en opgørelse, og den viser altså fald i energi-
eksporten til Kina.

Hverken for energi-eksporten eller den samlede 
eksport er Kina blevet det land, der kompenserer for 
nedgangen på de eksisterende markeder, og derfor 
har røntgenbillede af eksporten til Kina betydning for 
den hjemlige udvikling.

Men nogle kan finde ud af det, f.eks. minkavlerne 
og deres fælles virksomhed, Kopenhagen Fur, og det 
skyldes dels avancerede, computerstyrede foderplan-
er, dels en avanceret satsning på markedsføring og de-
sign-udvikling i Kina. Minkavlerne er dem, der mere 
end andre danske forretningsfolk har fået et solidt 
greb om det kinesiske luksusmarked. Auktionshusets 
direktør, Torben Nielsen, besøger Kina flere gange om 
året for at dyrke kontakterne, og denne skarpe foku-
sering fra topniveau er en væsentlig forklaring på, at 
minkavlerne klarer sig godt.

De danske energivirksomheder, der typisk er små, 
mangler tilsyneladende modet til at satse lige så 
meget som minkavlerne og deres organisation. De 
mangler modet til at lave konsortier, så de kan møde 
op med f.eks. kun én mand i Beijing og i lokalreger-
inger og fremlægge ideer til en bred vifte af løsninger 
– som når Novozymes møder op og fortæller, hvordan 
selskabet kan hjælpe en lokalregering med at leve op 
til de meget høje energimål, som styret i Beijing har 
fastsat. De høje energimål er en fordel for danske virk-
somheder, og Danmark er med til at fastlægge dem. 
Hvorfor får energisektoren så ikke maksimalt gavn af 
det? Fordi de ikke følger Kina tæt nok.

Virksomhederne arbejder heller ikke tæt nok 
sammen med den offentlige sektor for at få den of-
fentlige viden om energi og miljø ud af statens og 
kommunernes og institutionernes gemmer – og ud på 
markedet. Den viden skal kapitaliseres. Den tidligere 
investerings- og handelsminister Pia Olsen Dyhr slog 
ofte et slag for, at  virksomheder skal gå sammen i 
konsortier. Hendes strategi var helt rigtig.

Også Kina-direktøren for Grundfos, Humphrey 
Lau, opfordrer især SMV’erne til at arbejde tættere 
sammen, og især at gå sammen med kinesiske ener-

Ca. 30.000 heltidsansatte arbejder i energisektorens 
godt 500 virksomheder i Danmark. Ifølge tallene fra 
Energistyrelsen udgør energisektoren 10 procent af 
den samlede eksport – en stigning fra 6 procent i 2000. 
I 2012 blev den samlede eksport på 61 milliarder kro-
ner. Vindmøller, biomasse og fjernvarme udgør det 
største eksportområder.

Af den samlede eksport til Kina på 2,2 milliarder 
kroner sidste år udgør grøn teknologi ca. en tredjedel, 
skønner Energistyrelsen, dvs. ca. 700 millioner kr. 

Både politikere og offentligheden har i årevis været 
meget optaget af eksportpotentialet i energisektoren 
og især grøn energi, ikke mindst på grund af de 30.000 
medarbejdere i denne sektor i Danmark. Men al-
ligevel kan den grønne teknologi slet ikke hamle op 
med minkeksporten fra de kun 1400 minkavlere. De 
har en månedlig eksport – direkte og indirekte via 
Hongkong – som er større end den årlige eksport af 
grøn energiteknologi. Det er desuden en eksport med 
meget høje vækstrater, mens energieksporten er for 
nedadgående.
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giservice-selskaber, dels for at få fat i ordrene, dels for 
at sikre sig finansiering.

Det kinesiske marked for energibeparelser vil vokse 
med 15 procent om året til 4000 milliarder kroner 
i 2015. Hvis danske virksomheder fra Rockwool til 
Danfoss og et par hundrede småproducenter og insti-
tutter kunne få bare én promille, vil det være dobbelt 
så meget som den nuværende energieksport på bare 
dette ene område. Hvis vi påstår, vi er verdens førende 
med energibesparelser, hvorfor kan vi så ikke få én 
procent af Kinas marked, dvs. 40 milliarder kroner?
Tallene for eksporten viser, at der er behov for at tage 
et tigerspring for at få virksomheder og den offentlige 
sektor på banen, ellers mister vi den største chance, 
dansk energisektor står over for.

Bestikkelser og pris-  
aftaler sat i system

Korruption. Sagerne mod udenlandske 
og hjemlige virksomheder viser, at bestik-
kelser og prisaftaler er så udbredte, at de 
nærmest er sat i system

Af Hugo Gaarden

Den lille korruption med sælgerens gaver til køberen 
ved nytårstid gennemsyrer store dele af erhvervslivet 
og den offentlige sektor i Kina. Det viser de seneste 
domme og undersøgelser mod både udenlandske og 
kinesiske virksomheder. Korruption og prisaftaler 
foregår næsten systematisk. Det har været en velkendt 
metode, også selv om mange udenlandske virksom-
heder hævder, at de aldrig betaler bestikkelse. Sagerne 
viser, at bestikkelse og prisaftaler er udbredt blandt 
udenlandske virksomheder og især, at det er blevet 
farligt for udenlandske virksomheder at bruge disse 
forretningsmetoder.

Undersøgelsen af det franske medicinalfirma 
Sanofi sker på baggrund af en whistleblower og en 
omtale i den kinesiske avis 21st Century Business 
Herald. Det hævdes, at Sanofi har betalt 1,6 millioner 
kroner i bestikkelse til 500 læger på 79 hospitaler for 
at få dem til at sælge Sanofis produkter, eller næsten 
3000 kroner pr. læge.

Lægen fik 75 kroner, hver gang en patient købte 

Sanofi-medicin. Sanofi har betegnet udgifterne som 
forskningsudgifterne, men undersøgelsen går nu ud 
på at finde ud af, om der kan sættes navn og en medi-
cinsk rapport på hver eneste betaling.

Flere medieomtaler den seneste tid viser, at me-
dicinalfirmaers betaling til læger, der ordinerer deres 
medicin, er standard. 

Myndighederne har indledt sager mod 60 uden-
landske og kinesiske medicinalfirmaer, og hidtil har 
den største aktion været imod den britiske virksom-
hed GSK. Fire direktører i Kina er blevet arresteret, og 
den ene har bekræftet bestikkelsesaffærerne over for 
kinesisk tv.

Prisaftaler ses overalt

I forbindelse med korruptionssagerne er der også 
sager mod udenlandske og kinesiske firmaer 
om prisaftaler. Det har ramt seks producenter af 
babymælkepulver, der er idømt bøder på cirka 600 
millioner kroner.

Systemet har stort set været det samme fra virk-
somhed til virksomhed og i andre brancher: Produ-
center har aftalt minimumspriser med deres uafhæn-
gige sælgere, og i nogle tilfælde har producenterne 
aftalt en prisramme indbyrdes. Det svarer til den 
metode, som danske asfaltproducenter brugte for 
mange år siden over for kommunerne.

Producenterne har kunnet drage fordel af voldsom-
me prisstigninger på udenlandsk babymælkepulver, 
fordi den nye middelklasse ikke tror på den hjemlige 
kvalitet og har været villige til at købe dyre udenland-
ske produkter – somme tider 10 gange så dyre som 
mælkepulver i Europa. Men nogle sælgere har forsøgt 
at sælge under de aftalte priser, netop fordi prisniv-
eauet har været så højt, og fordi de trods alt fungerer 
som selvstændige firmaer. Det har ført til, at flere er 
blevet fyret, og de er så gået til myndighederne.

Metoden er også brugt blandt fem juveler-butikker 
i Shanghai, der er idømt bøder på 9 millioner kro-
ner for at manipulere priserne sammen med deres 
brancheforening. Den fastsatte en prisramme og 
metoder til beregning af priserne på. 

Bøderne udgjorde kun en procent af butikkernes 
omsætning, men de kan gå op til 10 procent af det 
årlige salg. Producenterne af babymæk betalte bøder, 
der svarer til 3-6 procent af deres omsætning sidste år.

Sommerens sager er de hidtil mest omfattende, 
også når det drejer sig om udenlandske virksomheder.
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Friske fødevarer   
sælges online

Online. Opskruede priser, prisaftaler og 
fødevareskandaler har skabt et boom i sal-
get af friske fødevarer på nettet – direkte 
fra producenten til køberen

Af Hugo Gaarden

Sommetider foregår forandringerne i det kinesiske er-
hvervsliv lynende hurtigt. Det seneste nye er et boom 
i online-salg af friske fødevarer – direkte fra produ-
centen til køberen.

Opskruede priser på en del fødevarer, prisaftaler 
mellem producenterne samt fødevareskandaler fra 
de seneste år har ført til et meget kraftigt salg af først 
langtidsholdbare, senere friske fødevarer på nettet.

Middelklassens forbrugere ser ellers negativt på 
mange kinesiske fødevarer, både fra stor- og småpro-
ducenter, og bio-producenter i storbyernes udkant 
har haft svært ved at slå igennem, når de forsøger at 
sælge fra gader eller særlige handelspladser – eller via 
egne websites. Men det er store firmaers systema-
tiserede storsalg, der har skabt en ketchup-effekt i 
fødevaresalget online.

Storsalg på nettet

To store selskaber har forstået at skabe en massein-
dustri af salget fra troværdige småproducenter til de 
enkelte købere, viser en undersøgelse, som Reuters 
har foretaget. 

COFCO, der er en af Kinas største fødevareprodu-
center og sælgere, og som ejer websitet Womai.com, 
er begyndt at sælge friske fødevarer. Det samme er 
landets største distributionsselskab Shunfeng Ex-
press, der sidste år lancerede Shunfeng First Choice, 
som tilbyder en stribe fødevarer til i dag 500.000 
forbrugere.

Shunfeng går direkte ud til producenterne og tjek-
ker fødevarerne og sælger dem via sit eget distribu-
tionsselskab - direkte til forbrugerne, altså uden om 
mellemhandlere. Det betyder også, at produkterne er 
friskere end i supermarkederne.

Salget steg med 42 procent på et år

Men også onlineselskabet Alibaba er med sin online 
markedsplatform Taobao på vej ind på markedet. 
Det foretager 10 millioner handler pr. minut, og det er 
også gået ind på fødevaremarkedet. Dets salg af føde-
varer steg med 42 procent sidste år til godt en milliard 
kroner.

Alibaba er ved at etablere en gigantisk distribution-
skæde med varelagre. Netop distributionen bliver 
kernen i et mere storstilet salg af fødevarer for de 
andre selskaber. De skal i visse tilfælde have kølelagre 
og kølevogne for at kunne klare transporten fra f.eks. 
det tropiske og subtropiske sydkina til den nordlige 
del af landet.

Der kommer altså meget hurtigt helt nye aktører 
end de tusinder af småhandlende, der hver eftermid-
dag og aften kører fra småbrug og handelspladser i 
storbyernes udkant, og om parkerer deres bugnende 
ladcykler og varevogne ved kantstenene inde i stor-
byerne  – lovligt eller ulovligt – hvor middelstanden 
bor. De småhandlende, der sælger deres varer ved 
lyset fra et el-batteri, kan blive en truet race, når frem-
tidens distributionsbiler kører direkte ind i boligkom-
plekserne.

Onlinesalget af fødevarer er allerede nu over-
raskeden højt, nemlig på 10 milliarder kr. Analytiker-
firmaet Beijing Orient Agribusiness Consulting venter, 
at salget kan runde 35-40 milliarder kroner om fem år.
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Flere kinesiske firmaer 
satser på udlandet

Ekspansion. Halvdelen af de store stats-
selskabers indtjening vil komme fra ud-
landet, men nu rykker også mellemstore 
virksomheder ud, især til Europa, for at 
købe op, bl.a. for at tilegne sig teknologi 
og branding

Af Hugo Gaarden

Mellemstore kinesiske virksomheder er for alvor ved 
at købe op i udlandet, især i Europa. Det sker ikke kun 
for at få en bedre afsætning, men også for at tilegne 
sig avanceret teknologi samt branding. Nogle firmaer, 
f.eks. i medicinalbranchen, har erfaret, at de kun kan 
få god afsætning, hvis de opnår den anerkendelse, 
som produktion i Europa giver.

  Ekspert i kinesiske erhvervsstrukturer på Notting-
ham University, Mike Bastin, mener, at der også er be-
hov for, at små kinesiske selskaber rykker til udlandet, 
og han mener, at den skattelettelse på 35 milliarder 
kroner, som over en million små virksomheder har 
fået, bør bruges til ekspansion i udlandet. Men det er 
dog ekstremt få selskaber i denne kategori, som ryk-
ker til udlandet. Det er primært kulturforskelle, der 
holder kineserne tilbage.

Halvdelen af profitten fra udlandet

De store statsselskaber er ekspanderet temmelig 
kraftigt de seneste år med både investeringer og 
omsætning. Halvdelen af de afgørende statsselskaber 
ventes at hente halvdelen af indtjeningen i udlandet 
om fem år mod 38 procent i år. Det mener det kontor, 
som holder opsyn med statsselskaberne. 

Under den nuværende femårsplan fra 2011-15 stim-
uleres de centrale statsselskaber til at blive globale 
selskaber. I dag hører 44 kinesiske statsselskaber til 
blandt de 500 største selskaber i verden, ifølge bladet 
Fortune. Tre selskaber hører til de tre største, og China 
National Petroleum Corp med en værdi på 2.800 mil-
liarder kroner har overhalet Exxon Mobil og Shell.

Det er dog kun 20 procent af selskabets indtjening, 
der kommer fra udlandet, mens de to vestlige selska-

bers andel er på ca. 70 procent.
En undersøgelse fra det tyske rådgiverfirma Roland 

Berger konstaterede for nylig, at de kinesiske selska-
ber kun har en forholdsvis lille andel af deres indtjen-
ing og aktivitet i udlandet sammenlignet med vestlige 
selskaber. 

Det skyldes en række faktorer, f.eks. at virksomhed-
erne har en god indtjening i Kina, at mange er usikre 
på at begive sig ind på et udenlandsk marked, og så 
den enkle kendsgerning, at der er tale om en forhold-
svis ny udvikling. Det er i de seneste ti år, at kinesiske 
selskab er begyndt at etablere sig i udlandet. 

Et af de mest succesrige asiatiske selskaber – når det 
drejer sig om internationalisering – er sydkoreanske 
Samsung, og selskabet begyndte sin internationale 
ekspansion i 70’erne, men det er først i de senere år, at 
selskabet for alvor er slået igennem.

Europa er kommet i centrum

Mellemstore selskaber er dog godt i gang med 
ekspansionen, og de koncentrerer sig om Europa. De 
kinesiske investeringer er i dag større i Europa end i 
USA, viser en nylig undersøgelse, som Roland Berger, 
KPMG samt den det europæiske handelskammer i 
Kina har foretaget.

Af 74 virksomheder, som indgik i undersøgelsen, 
vil de 97 procent foretage yderligere investeringer i de 
kommende år. 

Undersøgelsen viste, at det ikke kun er for at øge 
salget og indtjeningen, at de investerer i Europa, 
f.eks. ved at købe europæiske virksomheder. De vil 
med opkøbene sikre sig en avanceret teknologi samt 
branding-ekspertise. Nogle går også direkte efter at 
kunne markedsføre produkterne med, at de er ”made 
in Europe.” Det er under alle omstændigheder vigtigt 
for mange virksomheder og brancher, f.eks. i medici-
nalbranchen, at de kan påvise, at de sælger i Europa og 
er anerkendt af europæiske myndigheder.

En producent af pelsfrakker, Zhejiang Xuebao 
Fashion, har ifølge China Daily planer om at investere 
knap 50 millioner kroner for at købe en italiensk pro-
ducent af pelsfrakker i Torino.

En symaskinefabrik Zoje i Zhejiang har etableret et 
datterselskab i Tyskland, og har netop købt to andre 
symaskinefabrikker i Tyskland, og målet er at få en 
global markedsandel på 15 procent, og dermed vil 
selskabet bliver verdens næststørste på sit område.

Fødevarevirksomheden Bright Food i Shanghai 
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har købt en velkendt og anerkendt britisk producent 
af morgenmadsprodukter, Weetabix, og formålet er 
netop at få et blåt stempel i branchen.

Et af de mest overraskende køb skete sidste år, da 
maskinfabrikken Sany købte den anerkendte tyske 
maskinfabrik Putzmeister. Den var og er Tysklands 
største producent af de maskiner, der pumper beton 
til f.eks. højhuse og broer, og den hører til kernen i 
Tysklands industri. Nu kan Sany bruge verdens bed-
ste teknologi på dette felt i den kinesiske urbaniser-
ing.

Kan Kina undgå    
indkomstfælden?

Økonomisk vækst. Økonomer fører en 
hed debat om, hvorvidt væksten i Kina 
blokeres af middelindkomst-fælden. Det 
mest sandsynlige er dog, at Kina klarer 
skærene og vil fortsætte med høj vækst 10-
20 år endnu, lyder konklusionen.

Af Hugo Gaarden

En af de økonomer, der har mest erfaring med at følge 
kinesisk økonomi, Any Rothman, drillede for nylig 
internationale økonomer og journalister:

- Et af de mest brugte ord om Kina og kinesiske 
økonomi er krise, men ordet bruges alt for meget. 
Derimod kan man tale om store risici, sagde han på 
et møde i presseklubben i Shanghai. Andy Rothman 
er cheføkonom i investerings- og analysehuset CLSA i 
Hongkong.

Dermed rammer han lige ned i debatten det seneste 
års tid om den såkaldte mellemindkomst-fælde, som 
handler om, hvorvidt lande, der vokser stærkt fra 
lavindkomst- til mellemindkomstgruppen også kan 
fortsætte i samme tempo og hurtigt nå op i højind-
komstgruppen, dvs. som industrilande. Flere sy-
damerikanske lande er havnet i fælden.
  Det er afgørende for Kinas og verdens økonomiske 
udvikling, om Kina havner i fælden og ikke kan vokse 
i et højt tempo de næste 10-20 år. Der er ingen au-
tomatik i fælden, men alligevel er det blevet det store 
diskussionsemne, og mange sammenligner med de 

seneste 20 års stagnation i Japan, selv om Japan for 20 
år siden var blevet et højtudviklet industriland.

Drivkræfterne er store

Andy Rothman tror ikke, at Kina får så høje væk-
strater igen som i de seneste årtier, men han tror heller 
ikke på et kraftigt fald. Væksten vil aftage en smule 
til omkring 5-6 procent om året i 2020, og det er efter 
hans mening også sundt for økonomien. Nogle kine-
siske økonomer venter en større vækstrate. Således 
mener den tidligere cheføkonom i Verdensbanken, 
Justin Lin, at væksten vil blive på 7-8 procent i de 
næste 10 år. 

Andy Rothman hæfter sig ved, at der er nogle meget 
stærke drivkræfter, som betyder, at Kina bevarer en 
rimelig høj vækst: De private virksomheder har en 
langt større vækst i omsætningen og indtjeningen end 
de statsejede, og de står for 80 pct. af beskæftigelsen 
i byerne. De er mere end statsselskaberne med til at 
skabe den indenrigsøkonomi og forbrugersektor, som 
skal trække læsset fremover, og Kina er stadig verdens 
bedste forbrugermarked, som han udtrykker det. Det 
overser omverdenen, mener han.

Købekaften er enorm, og det udtrykkes ved bolig-
køb. 20 procent af køberne betaler en bolig kontant, 
og resten lægger en meget stor udbetaling, mindst 20 
procent. Når de 234 millioner landarbejdere, der arbe-
jder i storbyerne i dag, får lov til at bosætte sig i byerne 
med fulde rettigheder, vil det styrke forbruget, og den 
styrkede permanente arbejdskraft, det vil medføre, 
vil styrke produktiviteten. Samtidig vil Kina dermed 
undgå at få en permanent underklasse, som det er 
tilfældet i Indien og en række af de nye økonomier. 
Endelig er den samlede offentlige gæld kun halvdelen 
af gælden i USA og Europa, ligesom virksomhedernes 
gæld er relativ beskeden. 

Kina har altså voldsomme ressourcer i forhold til 
andre lande.

Den tidligere formand for Morgan Stanley Asia, 
økonomen Stephen S. Roach, skrev for nylig i en kom-
mentar i China Daily, at debatten om rebalancering 
er overfladisk. Efter hans mening er der ikke noget 
problem i den nuværende ubalance, fordi den skaber 
vækst, så længe, der er en proces, hvor økonomien 
hen ad vejen bliver mere afbalanceret. Udviklingen 
af en arbejdskraftforbrugende servicesektor vil være 
en af de vigtigste årsager til, at Kina ikke ender med et 
crash.
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Hører til den rige klub om få år

En økonom i banken Morgan Stanley, Ruchir Sharma, 
har i sin bog Breakout Nations spået, at Kina  om 15 
år vil få en indkomst pr. indbygger på 20.000 dol-
lar mod 6.091 dollar i 2012. Det er en indkomst, der 
svarer til Taiwans og Sydkoreas i dag, og det er halvt 
så meget som USAs, Japans, og Tysklands. Men det er 
et godt stykke over den grænse på 12.000 dollar, som 
Verdensbanken nævner som et højindkomstland.
  Sharma siger, at det er svært at komme fra en mid-
delindkomst til en højindkomst på få år, men han 
tror, det er muligt for Kina, bl.a. i kraft af den kinesiske 
model med en stærk centralstyring. Han mener, at det 
er en fundamental forskel på Indien, hvor han er født 
og uddannet. De to lande bliver ikke rivaler, fordi Kina 
bedre end Indien kan skabe en høj og kontinuerlig 
vækst, mener han.

Det er netop dér, en af forklaringerne på Kinas 
udvikling ligger. I kraft af det autoritære elitestyre, der 
kombineres med et superkapitalistisk erhvervsliv, kan 
Kina måske lettere end andre holde fast i en høj vækst 
og løsne op for de barrierer, alle nationer løber ind i, 
når der sker udvikling.

Den indiske professor Bala Ramasamy, der under-
viser på den kinesisk-europæiske business skole i 
Shanghai, CEIBS, siger netop, at Kina hvert eneste årti 
har kunnet finde en ny vej for vækst, når der opstod 
problemer.

Skal væksten være afbalanceret?

Debatten om mellemindkomstfælden bygger ofte på, 
at Kinas vækst af i ubalance. Ikke mindst Nobelpris-
tageren og skribenten Paul Krugman har slået på, at 
den ubalancerede vækst fører til, at Kina en skønne 
dag rammer Den store Mur og går i stå. Med ubalan-
ceret vækst menes f.eks. høj økonomisk vækst, høje 
investeringer, lave lønninger og lavt forbrug.
  En tidligere Verdensbankdirektør for Kina, Yukon 
Huang, har i Financial Times, argumenteret for, at 
ubalancen netop er årsagen til, at Kina ikke hopper i 
fælden. Det var ubalance, der skabte høj og langvarig 
vækst i flere sydøstasiatiske lande, fordi de satsede 
på store investeringer og eksport. Det var med til at 
trække hele økonomien opad.

Desuden er det private forbrug slet ikke så lille, som 
tallene viser, nemlig 35 procent af den samlede øko-
nomi, BNP. Det er primært lavt, fordi investeringerne 

tæller utrolig meget – i sammenligning med resten af 
verden. Men det relle forbrug stiger kraftigt med en 
halv snes procent om året – det højeste i verden i de 
seneste 15 år. Lønningerne er også steget med en halv 
snes procent de seneste mange år.
  Dér, hvor der er et reelt problem, er i de høje bolig-
priser, som normale lønmodtagere ikke har råd til at 
købe en bolig, men hér sætter regeringen så ind med 
billigboliger.

Efter Yukon Huangs opfattelse, bliver det af-
gørende spørgsmål, om den kinesiske ledelse kan 
sikre reformer, som fortsat vil øge produktiviteten, så 
værdiskabelsen konstant kan stige, og så den brede 
befolkning dermed konstant kan mærke fremgang i 
levestandarden. I så fald vil der nærmest automatisk 
ske en rebalancering. 

Det er en asiatisk version af den klassiske eu-
ropæiske velfærdsdiskussion: Vil en fordeling af 
goderne føre til vækst, eller vil væksten i sig selv skabe 
en fordeling?

Potentiale i udstyr til 
test og kvalitetssikring

Test. Det tyske testing- og certificerings-
firma TÜV SÜD er blevet stærk i Kina, 
og det viser, hvor åbne kineserne er over 
for udenlandske standarder og servicefir-
maer. Hvornår gør danske firmaer noget 
tilsvarende i f.eks. energi- og socialsek-
toren?

Af Hugo Gaarden

Kontrol med standarder og tekniske regler er ofte et 
nationalt anliggende, men det tyske testing- og certi-
ficeringsfirma TÜV SÜD viser, at Kina giver plads til 
udenlandsk service, hvis kvaliteten er i top.

I en tid med fødevareskandaler og en stærk vækst 
i grøn energi giver de kinesiske myndigheder plads 
til udenlandske firmaer, som leverer udstyr til test og 
kontrol på disse områder, og som står for kontrolarbe-
jdet og certificeringen.

TÜV SÜD demonstrerer dermed et enormt poten-
tiale for udenlandske servicefirmaer på dette område. 
Det er bemærkelsesværdigt, at firmaet har tilsyn af 
jernbaner som et af sine hovedområder. Da et højhas-
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tighedstog i 2011 kørte ind i et andet og blev afsporet, 
så 40 passagerer blev dræbt, førte det ikke til, at 
myndighederne derefter holdt udlændinge uden for 
kontrolarbejdet med jernbanerne. 

Ulykken skyldtes i høj grad menneskelige fejl samt 
fejl i håndteringen af kontrolsystemerne, viste efter-
følgende undersøgelser. Ulykken førte til et ramaskrig 
i befolkningen, og den viste, at den kinesiske regering 
blev opmærksom på behovet for at få den bedst mu-
lige kontrol og certificering.

Alle typer kontrol

I offentligheden er de tyske TÜV-stationer mest kendt 
for at lave bilsyn, men de foretager syn på langt flere 
områder. TÜV SÜD er baseret i det sydlige Tyskland. 
Det har 19.000 medarbejdere over hele verden. 38 
procent af firmaets omsætning kommer fra 800 sta-
tioner i udlandet, og Kina er det største marked uden 
for Tyskland med 2100 medarbejdere. 70 procent er 
ingeniører. Det betjener 20.000 selskaber i Kina.

I Kina foretages der kontrol med og test af jernba-
ner, biler og stationære aktiviteter, f.eks. i fødevare- og 
tekstilindustrien. En af de store aktiviteter er test af 
metroerne i flere storbyer, hvor metroer kører hvert 
2. eller 3. minut. Det foretager test i alle led i en opera-
tion, f.eks. af tog i produktionen, af transporten på 
jernbanerne og i kontrolsystemerne. Også beslutning-
sprocessen hos myndighederne bliver kontrolleret.

Et af de nye områder er kontrol med el-drevne biler 
og grøn teknologi, herunder af energibesparende 
anlæg. TÜV SÜD går målrettet efter at blive en vigtig 
partner for udvikling af en grøn energiindustri i Kina.

Også danske interesser?

Dermed viser tyskerne, at de har formået at trænge 
ind på et vigtigt serviceområde, der ellers er vitalt for 
dansk erhverv, og hvor danske firmaer kunne gøre det 
samme. Og der er penge i aktiviteten. Indtjeningen i 
de udenlandske aktiviteter steg sidste år tre gange så 
meget som i Tyskland, og Kina var den største bidra-
gyder.

Men den store fremgang for det tyske firma viser 
også potentialet i at lave kontrolarbejde og service på 
områder, der ligger langt væk fra industrien. Nogle 
områder, som er relevante for danske firmaer og 
institutioner, er f.eks. bygge- og plejehjemsektoren, 
hvor udviklingen af standarder i mange tilfælde er en 

forudsætning for at kunne igennem med konkrete 
rådgivningsopgaver eller leverancer af materiel. Det er 
altså opgaver, der minder af det, TÜV leverer.

TÜV SÜD siger selv, at en afgørende effekt af dets 
aktivitet i Kina ikke blot er de kontrolopgaver, fir-
maet udfører, men at firmaet dermed bringer den 
høje tyske standard ind i det kinesiske samfund, og 
dermed bidrager firmaet til en teknologioverførsel, 
som også kan føre til flere leverancer fra europæisk 
side.

Det rejser spørgsmålet: Hvornår gør danske firmaer 
eller institutter noget tilsvarende i f.eks. energi- og 
socialsektoren?

Kina indleder sejlads 
nord om Rusland

Arktisk. Det første kinesiske handelsskib 
sejler til Europa gennem det arktiske 
farvand nord om Rusland, men kun en 
brøkdel af den samlede fragt vil gå den vej 
trods 14 dages kortere sejltid

Af Hugo Gaarden

Det blev en historisk dag for Kinas shippingselskab 
Cosco Group, da det for nylig sendte Kinas første 
handelsskib afsted med kurs nord om Rusland gen-
nem det arktiske område til Europa. 

Det 19.461 ton store fragtskib Yong Sheng begyndte 
sejladsen i Dalian i det nordlige Kina og sejler gennem 
Bering-strædet den 25. august. Det tager nordvestpas-
sagen nord om Rusland og skal lægge til i Rotterdam, 
men skal også lægge til i andre vesteuropæiske havne.

Skibet sparer 15 dages sejltid i forhold til den nor-
male rute syd om Asien og gennem Suez-kanalen, der 
tager 48 dage. Ruten er på 2936 sømil, 5437 kilometer. 
Nordøstpassagen nord om Canada er kortere, men 
ruten er også vanskeligere.

Professor Qi Shaobin, Dalian maritime Universitet, 
siger til China Daily, at det især er havnene i det nor-
dlige Kina, som vil drage fordel af den arktiske sejlads, 
nemlig Dalian, Dandong, Yingkou, Qinhuangdao og 
Tianjin. Der er betydelige danske industrier i Tianjian 
og i området nogle få hundrede kilometer fra Tianjin.
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Kort Nyt
Gode råd fra Danish-Chinese Business 
Forum: Begynd i dag og ikke i morgen

Kina er fortsat i rivende udvikling, og det vil fortsætte 
mange år endnu. Start allerede nu med at komme de-
rud og få erfaring med det kinesiske marked. Hurtigst 
muligt. Lad være med at vente på, at den kinesiske 
udvikling finder et mere roligt leje, for så vil dine 
konkurrenter bare få et stort forspring.

Whirlpool køber Hefei Danyo

Den amerikanske producent af hårde hvidevarer, 
Whirlpool, vil for 552 millioner dollar købe ma-
joriteten i Hefei Sanyo, der producerer vaskemaskiner 
og køleskabe. Det er ikke bare for at få et bedre fod-
fæste i Kina, men også for at få bedre adgang til det 
asiatiske marked. Hefei Sanyo ejes i dag primært af 
japanske Panasonic og lokalregeringen i Anhui. Med 
handlen og et ekstra kapitalindskud falder Anhuis an-
del til 23,5 procent. Markedet for hårde hvidevarer er 
vokset med mere end 10 procent de seneste mange år.

Flere millionærer end i Japan

Kina vil overhale Japan i år, målt i antallet af million-
ærer, skønner Boston Consulting Group. Sidste år var 
der 1,5 millioner dollar-millionærer i Japan mod 5,9 
millioner i USA og 1,3 millioner i Kina. Men råd-
givningsfirmaet vurderer, at millionærerne på det ki-
nesiske hovedland overhaler japanerne i år, altså uden 
at medregne Hongkong. Det østasiatiske område vil 
om bare fire år overhale USA som verdens rigeste om-
råde, vurderer Boston-firmaet, med en samlet formue 
på 48.000 milliarder dollar, 275.000 milliarder kroner. 
De rigeste europæiske lande har mellem 300.000 og 
500.000 millionærer..

Kina størst på business-travel

Kina ventes om tre år at blive verdens største marked 
for business-travels, mener Global Business Travel 
Association. I dag er USA det største marked inden for 
business-rejser. Rejseaktiviteten for forretningsfolk 
udtrykker i høj grad den underliggende forretning-
saktivitet.

Opvarmningen er årsagen

Det er den globale opvarmning, der har gjort den ark-
tiske sejlads mulig. Større og større dele af farvandet 
nord for Rusland bliver isfrit i sommerhalvåret. Ruten 
er åben i omkring fire måneder.

Søtransporterne begyndte først i 2010 – med fire 
sejladser nord om Rusland, der giver tilladelse til se-
jladserne. Året efter sejlede 46 skibe gennem farvan-
det, og sidste år gav russerne 372 tilladelser. Russiske 
isbrydere hjælper skibene igennem farvande med 
pakis.

Men transportmængden er forsvindende lille i 
forhold til ruten gennem Suez. De russiske myn-
digheder forudser, at kun 15 millioner ton fragt vil 
blive sendt på den arktiske rute i 2021 samt nogle mil-
lioner ton olie og gas fra sibiriske felter. 

Til sammenligning var fragtmængden gennem 
Suez-kanalen i 2011 på 929 millioner ton på 18.000 
skibe. 

Internationale shippingfirmaer tror ikke på, at 
ruten vil blive brugt i stor stil før om flere år, når far-
vandet er helt isfrit i sommerhalvåret.

Kina lægger stor vægt på det arktiske område især 
på grund af råstof-udvinding i regionen og opnåede 
i foråret status som permanent observatør i Arktisk 
Råd, som består af otte lande, der grænser op til po-
larområdet, herunder Danmark.
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Rige går udenlands med pengene

Rige kinesere placerer i stigende omfang en del af 
deres formue i udlandet, viser en undersøgelse, som 
Merchants Bank og det amerikanske konsulentfirma 
Bain & Co har lavet. Undersøgelsen viser også, at et sti-
gende antal rigmænd bliver mere forsigtige med deres 
investeringer. F.eks. søger 30 procent at placere penge 
i udenlandsk ejendom. Interessen for udlandet samt 
for mere forsigtige investeringer med lavere afkast 
skyldes, at mange begynder at fokusere på at bevare 
deres opnåede værdier end på at forøge formuen. Den 
private formue i Kina blev i 2012 på 75.000 milliarder 
kroner. Over 700.000 personer ejer mere end 10 mil-
lioner yuan (godt 9 millioner kr.). Den private vel-
stand stiger ikke så meget nu som for nogle år siden.

VW tøvende med el-biler
Den tyske bilfabrik VW ser med skepsis på en snarlig 
udvikling af el-biler. VW har i mange år haft en meget 
stærk repræsentation i Kina, men VW er mere tøv-
ende end mange andre, når det drejer sig om el-biler. 
Den tidligere forskningschef i VW og nuværende 
bestyrelsesmedlem i Audi, Ulrich Hackenberg, siger 
til China Daily, at batteridrevne biler med sikkerhed 
hører til fremtidens teknologi på linje med brændsel-
sceller. Men han mener, at der i dag er store problemer 
med batterier og opladestationer. Først når biler kan 
køre 300 km på en el-opladning, vil der blive interesse 
for el-biler, mener han. I dag kan el-bil ikke køre mere 
end 200 km på en opladning.

Store aktiviteter i Sydasien

Den kinesiske stat og kinesiske firmaer er særdeles ak-
tive i Sydasien i disse måneder. Det største oliefirma, 
PetroChina, vil i et samarbejde med Exxon Mobil 
udvikle det gigantiske oliefelt West Qurna i Irak. Det 
kan pumpe fem millioner tønder om om dagen, når 
det er udviklet. Kina har samtidig indgået en aftale 
med Pakistan om at sælge 63 lokomotiver. En kinesisk 
bygget havn i Colombo på Sri Lanka er netop blevet 
åbnet. Havnen er 85 procent kinesisk ejet, og den 
kan håndtere de store skibe. Etihad Airways fra De 
arabiske Emirater, forsøger at få en alliance med et 
kinesisk flyselskab for at komme ind på det kinesiske 
marked.

Topembedsmand ekskluderet

Korruptionsskandalerne i Kina får også personlige 
konsekvenser. Den tidligere viceminister for den 
magtfulde Nationale Udviklings- og Reformkommis-
sion, Liu Tienan, er blevet smidt ud af partiet, fordi 
han anklages for at have modtaget bestikkelse. Hans 
sag bliver undersøgt af myndighederne. Han anklag-
es også for magtmisbrug

Dårligt drikkevand i Shanghai

Vandet i Shanghai er udrikkeligt. Over halvdelen af 
floderne og søerne i Shanghai og omegn er stærkt 
forurenede, og meget af jorden i området er fyldt med 
giftige stoffer. Det fremgår af byens første vand-rap-
port. 53 procent af overfladevandet er under Klasse 
5, der er det laveste niveau. Kun tre procent var bedre 
end Klasse 3 – et niveau, der indikerer, at vandet kan 
bruge som drikkevand eller til opdræt af fisk og rejer. 
Det betyder, at næsten al den lokale fisk, der sælges 
i Shanghai, opdrættes i vand, der end ikke egner sig 
til fiskeopdræt. 23 procent er klasse 4, og vandet kan 
kun bruges industrielt eller i springvand. 20 procent 
er klasse 5, og det kan bruges til overrisling af marker, 
men altså stadig stærkt forurenet. 

Kineserne skal være bedre turister

Kinesiske studerende og turister skal lære at optræde 
mindre kinesisk i udlandet, fremgår det af henstill-
inger fra kinesiske ministerier og myndigheder. De 
skal tale mindre højrystet. De skal lade være med at 
smide affald på fortovet, og de skal lade være med at 
harke og spytte. Den uciviliserede optræden mishager 
mange lokale beboere, og det har skadet Kinas om-
dømme, har selv Kinas viceudenrigsminister, Zhang 
Yesui, sagt. Regeringen har udstukket et otte punkters 
regelsæt for den rette optræden i udlandet, og der 
er særdeles detaljerede anbefalinger, f.eks.: Når du 
står i kø, så blive der. Lad være med at råbe. Tal ikke 
højt på offentlige pladser. Kravl ikke op på kulturelle 
mindesmærker og statuer. Lad være med at ødelægge 
tingene på hotelværelser. Lad være med at nyse op i 
hovedet på folk. Gå ikke med bar mave eller nøgen på 
offentlige steder.
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Fremtidens højt- 
uddannede kommer fra 
Indien og Kina

Uddannelse. Kinas uddannelsessystem 
sprøjter højtuddannede unge ud af deres 
universiteter  i et hidtil uset tempo. Den 
kinesiske regering har i de seneste år pri-
oriteret uddannelse højt, og anser uddan-
nelse som en forudsætning for at nå deres 
økonomiske målsætninger. En rapport fra 
OECD viser, at en større andel af højtud-
dannede unge i fremtiden vil komme fra 
de hurtigt voksende økonomier, og især 
fra Kina.

Af Mads Bødstrup

Kina har for længst indset, at vejen til økonomisk 
vækst på den lange bane skal komme via højtud-
dannede folk. Missionen om at flere af de unge skal 

Kinesiske kandidater på Fudan University i Shanghai
Kilde: Reuters

FOKUS: Uddannelse i Kina

tage sig en lang videregående uddannelse ser da også 
ud til at være lykkedes. Antallet af optagne elever 
på lange videregående uddannelser slog i 2011 alle 
rekorder med et optag på mere end 25 millioner 
elever, eller hvad der svarer til mere end 4 gange 
så mange som for bare 10 år siden. Også antallet af 
færdiguddannede kandidater forventes i år at slå alle 
rekorder. Således vil der i år blive udklækket mere end 
7 millioner kandidater fra landets universiteter.  
Samme tendens ser man i de øvrige vækstlande, og 
der vil allerede om få år være langt flere unge med 
en videregående uddannelse i de hurtigt voksende 
vækstlande, end i Europa og USA. Det viser nye bereg-
ninger fra OECD.
I år 2000 var der 51 mio. 25-34-årige med en lang ud-
dannelse i OECD-landene, og 39 mio. i ikke-OECD 
G20-landene. I løbet af de seneste ti år, er denne for-
skel dog blevet lukket, primært pga. den bemærkelses-
værdige udvidelse af de videregående uddannelser i 
sidstnævnte gruppe af lande.
Den hurtige ekspansion i de videregående uddan-
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FOKUS: Uddannelse i Kina
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nelser i de hurtigt voksende G20 økonomier har også 
forårsaget betydelige forskydninger i fordelingen af 
den globale talentmasse blandt landene. I 2000 var 
én ud af seks 25-34-årige med en videregående ud-
dannelse fra USA, og en tilsvarende del fra Kina. 12 % 
kom fra Rusland, mens både Japan og Indien bidrog 
med 10 %. I 2010 var det stadig de samme lande der 
sad på den største andel af unge med en videregående 
uddannelse, men i en anden rækkefølge. Ifølge OECDs 
beregninger havde Kina den største del af kagen med 
18%, mens USAs andel var faldet til 14 %. Rusland og 
Indien stod for hver 11 %, mens Japan udgjorde 7 %. 

Fremadrettet vil gruppen af veluddannede unge 
formentlig fortsætte med at vokse i de fleste OECD- og 
G20-lande, og de hurtigt voksende G20-økonomier vil  
komme til at stå for en større andel. Ifølge OECDs esti-
mater, vil der være mere end 200 mio. 25-34-årige med 
lange uddannelser i OECD- og G20-landene i 2020, og 
Kina vil sammen med Indien stå for mere end 40 % af 
dem.  Til sammenligning vil USA og Europa tilsam-
men kun udgøre lige over 25 %.

Faktisk risikerer disse prognoser at undervurdere 
den fremtidige vækst i den globale talentmasse, da 
mange af landene forfølger en række initiativer der 
skal øge andelen af unge der tager en videregående 
uddannelse. Eksempelvis fremsatte USA i 2009 et mål 
om være det land i verden med den højeste andel af 
25-34-årige universitetsuddannede i 2020. EU har et 
mål om at alle deres medlemslande, inden 2020, skal 
have øget andelen af 30-34-årige med en videregående 
uddannelse med 40 %. Kina, som har femdoblet antal-
let af universitetsuddannede, og fordoblet antallet af 
universiteter i de seneste 10 år, har ligeledes ambitiøse 
mål for deres uddannelsessystem. Således skal 20 % af 
borgerne - svarende til ca. 260 mio. mennesker, have 
en videregående uddannelse, inden 2020.  

Antal optagne kinesere på lange videregående uddannelser Andel af 25-34-årige med en lang uddannelse bland OECD- og G20-landene

Kilde:  National Bureau of Statistics of China

Kilde: OECD-publikation: “Education Indicator in Focus“, maj 2012
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Kinas målsætningen er nået - 12 år for sent

I 1993 fremsatte Kina centrale regering et mål om 
at bruge 4 % af landets BNP på uddannelse inden år 
2000. Men målet blev først nået sidste år, 12 år efter 
den oprindelige deadline. I en rapport af Southern 
Weekly fra 2010, fremgår det, at udgifterne til uddan-
nelse i de udviklede økonomier i gennemsnit udgør 
5,1 % af BNP. På verdensplan er gennemsnittet 4,9 %.  
Flere penge til uddannelsessystemet er fordelagtigt 
for næsten alle familier i Kina. Men hvorfor skulle 
det tage 19 år at nå målsætningen om at bruge 4 % af 
landets BNP på uddannelse?

For det første har Kinas centrale regerings altover-
skyggende mål været økonomisk vækst. Næsten alle 
de regionale regeringer, har været alt for opsatte på at 
investere i ting der kunne sætte yderligere fart i den 
økonomiske vækst, hvilket har skubbet uddannelse 
nedad i prioritetsrækkefølgen. Derudover har den 
manglende gennemsigtighed, og manglende kontrol 
været medvirkende til, at uddannelse har udgjort en 
relativ lille del af de offentlige udgifter. 
For det andet er betaling til uddannelse via skat-
teindtægterne blevet mødt med meget modstand. 
Selvom den centrale regering har besluttet at øge 
udgifterne til uddannelse, har reformen af landets 
skattebudgetter været for langsom, og de regionale 
regeringer har været uvillige til at bruge mange penge 
på uddannelse.
For det tredje har Kina oplevet en så kraftig vækst 
de seneste mange år, og selv 4 % er et meget stort tal, 
hvilket gør det sværere at øge udgifterne til uddan-
nelse. I absolutte tal er var udgifterne til udannelse i 
2012 faktisk 25 gange større end i 1993, og næsten 4 
gange så stort som i 2006.

I en tale tidligere på året, understregede Kinas pre-
mierminister, Wen Jiabao, at Kina, i de seneste 5 år, 
har prioriteret  uddannelsessystemet højt, ved at 
investere massivt i denne sektor. I følge ham er der 
blevet gjort mærkbare i forbindelse med at forbedre 
lige muligheder for uddannelse, ved at afsætte flere 
økonomiske ressourcer i landdistrikterne og i fattige 
områder. 

FOKUS: Uddannelse i Kina

Der er imidlertid stadig store forskelle blandt Kinas 
mange regioner mht. optagelsesrestriktioner på 
migrantstuderende, sikkerhedsforanstaltninger mm. 
der alt sammen bidrager til offentlighedens be-
kymring over den tilsyneladende problemfyldte ud-
dannelsessektor. Premierministeren erkendte da også 
i sin tale, at de sociale problemer er steget markant, 
og at de mange problemer i uddannelsessektoren 
påvirker folks vitale interesser. Derfor understregede 
han samtidig, at Kina i de kommende år vil  øge de of-
fentlige udgifter til uddannelse yderligere. Det fik flere 
eksperter til at opfordre til nogle økonomiske reform-
er, og et øget tilsyn med statens anvendelse af skat-
temidlerne, for at sikre at løfterne bliver overholdt.
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Kilde: The World Bank, og China Daily

Kilde: The World Bank, og Global Times
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