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Statens
investeringsfond
optrapper indsatsen

Strategi. Statens investeringsfond for ud-
viklingslandene, IFU, har udviklet et nyt 
strategisk partnerskab med danske virk-
somheder – senest med DONG Energy – og 
det kan føre til et markant lø)  i virksom-
hedernes afsætning og IFUs investeringer. 
Flere mode* rmaer er på vej til Kina med 
IFU-kapital og rådgivning i ryggen.

Af Hugo Gaarden

Statens investeringsfond for udviklingslandene, 
IFU, går ind i en ny fase i sin investeringspolitik. IFU 
er parat til at indgå i strategiske partnerskaber med 
danske virksomheder for at fremme dansk teknologi 
og løsninger, så det kan føre til � ere investeringer i 
vækstlandene, herunder Kina. 

  Fonden har netop oprettet et udviklingsselskab 
sammen med DONG Energy for at udrulle anden-
generation bio-ethanol på det kinesiske marked. 
Den biobaserede inbicon-teknologi skal sælges som 
licensforretning til f.eks. kinesiske og udenlandske 
selskaber, der i samarbejde med IFU og DONG Energy 
kan etablere  egentlige andengenerations bio-ethano-
lanlæg i Kina.

  Gennem partnerskabet optræder DONG Energy 
og IFU som en dansk enhed, der markedsfører grøn 
teknologi, og som investerer i bio-ethanolanlæg. 
Begge parter vurderer, at det styrker mulighederne på 
det kinesiske marked, hvor e* erspørgslen på klima-
teknologi er voksende.

  Normalt går IFU ind som medejer af en virksom-
heds produktion i et udviklingsland. Men ved at gå 
med i DONG Energys udviklingsprojekt har IFU mu-
lighed for at mangedoble sin investering i e* erfølgen-
de produktionsanlæg – en slags andengenerations-
investeringer.

  »Én investering kan dermed generere � ere følge-
investeringer, og det er et af de nye elementer i dette 
strategiske udviklingsprojekt,« forklarer afdelingsdi-
rektør Peter Schwalbe fra IFU.

Metoden er afprøvet i IFUs strategiske partnerskab 
med den danske virksomhed European Energy. De 
har etableret et fælles udviklingsselskab, Nordic Pow-
er Partners. European Energy kommer med eksper-
tice inden for vind- og solenergi, og IFU kommer med 
45 års erfaring i at investere i emerging markets. Også 
her er det kombinationen af to eksperticer, der skaber 
bedre betingelser for at bringe danske løsninger for 
vedvarende energi til udviklings- og vækstlandene.

  Peter Schwalbe fortæller, at den nye samarbejds-
form kan udvides til andre områder, f.eks. inden for 
kra* værker, vindkra*  og cementfabrikker. Fokus vil 
være at fremme dansk teknologi på vækstmarked-
erne og øge mulighederne for salg, nemlig ved at IFU 
i samarbejde med danske virksomheder kan med-
4 nansiere den e* erfølgende produktion.

  Dermed tager IFU mere direkte end tidligere fat 
i selve projektudviklingsfasen, og med sin kapital-
styrke kan IFU bidrage til, at den danske virksomhed 
får lettere ved at afsætte sine licenser og sin teknologi, 
ganske enkelt fordi fonden kan være med til at 4 nan-
siere købernes produktion.

  Peter Schwalbe vurderer, at der er et meget stort 
potentiale på dette område. IFU vil foretage den slags 
investeringer under IFUs nye Klimafond, der er på 225 
millioner kroner, og hvor der arbejdes på, at pensions-
kasser skyder endnu større beløb ind i projekterne. 

  Klimafondens formål tolkes bredt, så fonden kan 
yde lån til vedvarende energi, men også til projekter, 
der skal a6 øde konsekvenserne ved klimaforan-
dringer. 

  »Pensionskasserne bliver en stadig vigtigere med-
investor for os, og jeg tror, at vi inden for få år kan få en 
samlet investering på et par milliarder kroner inden 
for klima- og energiområdet,« siger Peter Schwalbe.

  Han understreger, at investeringer i vækstlandene 
får stadig større betydning for dansk erhvervsliv og 
økonomi. 

  »Vi kan ikke nøjes med at eksportere. Virksom-
hederne må være til stede på det pågældende marked 
med en avanceret produktion, hvis de skal klare sig,« 
siger Peter Schwalbe.

Et politisk kvalitetsstempel

Anders Nellemose, senior investment manager i IFU, 
fortæller, at IFU får stor betydning for det bio-ethanol-
projekt i Kina, som DONG-selskabet New Bio Solu-
tions står i spidsen for. Det skyldes, at IFU har mange 
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års erfaring med Kina, at IFU er til stede i Kina med 
eget kontor og medarbejderstab, og at IFU er et stats-
ligt selskab, der kan skabe relationer til de kinesiske 
myndigheder. IFUs ejerandel i New Bio Solutions er 
på 49 procent.

  Vedvarende energi og klimaforhold betragtes i 
Kina som en strategisk sektor, og udenlandske virk-
somheder, der vil ind i de sektorer, skal ikke bare have 
en avanceret teknologi, som kineserne er interesseret 
i. De skal også have evnen til at begå sig i det politiske 
miljø.

  »Det er et politisk kvalitetsstempel, at vi er med i 
udviklingsprojektet og i den e* erfølgende produk-
tion. Kina kan være et komplekst marked, men med 
vores erfaring kan vi stå for aktiviteterne over for 
myndighederne, såsom det statslige elselskab,« siger 
Anders Nellemose.

  Anders Nellemose forklarer, at bio-ethanol-pro-
jektet kan blive fulgt op af projekter, der omdanner 
a; ald til energi. Det er dermed et gigantisk marked, 
som IFU og DONG tager fat på i Kina. 

  Kina tillader ikke at bruge fødevarer i produktion 
af brændstof, og derfor er bio-ethanolproduktionen 
kun mulig på basis af f.eks. strå fra planteavlen.

Fondsstøtte til mode� rmaer

IFU har indgået � ere investeringsa* aler med danske 
virksomheder i Kina i år, og yderligere en a* ale eller 
to er på trapperne inden årets udgang.

  Noget af det mest bemærkelsesværdige er, at � ere 
mode-, tekstil- og designvirksomheder er på vej til 
Kina. 

  »Nu begynder virksomheder i disse sektorer 
virkelig at se på Kina som et investeringsland,« siger 
afdelingsdirektør Peter Schwalbe fra IFU.

  Mange henvender sig til fonden for at høre, om de 
kan få aktiekapital eller lån til en ekspansion med 
henblik på at sælge til den voksende kinesiske mid-
delklasse. Den seneste IFU-investering på mode-
området er ravhuset House of Amber, der etablerer 
� ere butikker om året i Kina. Den suverænt største 
succes er den selvstændige kinesiske afdeling af Best-
seller, som IFU var med til at etablere for � ere år siden. 

  I modebranchen er der mange små virksomheder, 
og Peter Schwalbe pointerer, at virksomhederne 
skal have muskelkra*  for at etablere sig i Kina. Som 
en tommel4 ngerregel skal de have en egenkapital 
på mindst fem millioner kroner, hvis IFU skal del-

tage, mens IT-4 rmaer kan have en mindre kapital, da 
investeringsbehovet her er mindre. Der skal også være 
overskud til at bruge ledelseskræ* er på en satsning.

  Af mellemstore designvirksomheder, som har po-
tentiale til en større etablering i Kina, er f.eks. Rosen-
dahl, Menu og Stelton. IFU vil ikke pege på konkrete 
virksomheder, men fonden er i dialog med � ere.

  Det er i en bred vi* e af sektorer, at IFU mærker en 
voksende interesse for Kina. F.eks. er der drø* elser 
mellem IFU og DLG om at etablere en foderproduk-
tion i Kina. Den første danske svinefarm, Scandina-
vian Farms, er under etablering, og det er realistisk 
med � ere farme i de kommende år. DLG vil ikke kun 
levere foder til danske landbrug i Kina, men også – og 
primært – til kinesiske.

  IFU har også lavet en investeringsa* ale med Uni-
versal Robots på Fyn, der har succes med salg af robot-
ter til kinesiske virksomheder. Desuden investerer 
IFU i pels4 rmaet Birger Christensen, der også er på 
vej til Kina, og en af de seneste store investeringer er i 
Rockwools nye fabrik i det nordlige Kina.

Sidste udkald for 
vand* rmaer i Kina

Eksport. Salget af udstyr og viden til
Kinas vandsektor kan blive enormt, fordi 
landet står over for en fundamental vand-
mangel. Men det kræver, at virksomhed-
erne satser nu, og at de går sammen i 
alliancer, mener Eksportrådet.

Af Hugo Gaarden

Potentialet på det kinesiske vandmarked er på hun-
dreder af milliarder kroner.Kina er verdens største 
marked for vand-4 rmaer, ikke mindst fordi Kina står 
over for verdens største vandmangel.

  Danske virksomheder og institutter har førende 
kompetencer inden for vand, ligesom Danmark er 
stærk inden for vind, men alligevel er eksporten af 
udstyr og viden til Kina beskeden. Derfor forsøger 
Eksportrådet at samle den danske vandbranche i 
strategiske salgsalliancer, men det er en sej vej op 
ad bakke, for mange af virksomhederne og institut-
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terne er små. De ser for meget på udgi* en ved et øget 
engagement i Kina og overser dermed de fremtidige 
indtjeningsmuligheder, mener Eksportrådet.

»Vi forsøger at samle danske virksomheder i strat-
egiske salgsalliancer, for vi tror, at både små og store 
selskaber må indgå i et snævert samarbejde, hvis de 
skal få gennemslagskra*  i Kina,« siger handelsråd-
giver Susanne Nors, ambassaden i Beijing.

  Også Eksportforeningen i Silkeborg forsøger at 
samle branchen i et vandsamarbejde, der f.eks. kan 
føre til en fælles eksportindsats på messer, som det 
var tilfældet i foråret i Shanghai. Men det var dog kun 
nogle få virksomheder af de ca. 50 virksomheder, der 
har ytret interesse i samarbejdet, som deltog. Eksport-
foreningen arbejder f.eks. på, at de danske virksom-
heder skal 4 nde lokale partnere i Kina.

Nordkina løber tør

Vandmanglen vokser, og ifølge oA  cielle prognoser, 
løber Nordkina ganske enkelt tør for grundvand i 
2030. Ifølge landbrugsministeriet er halvdelen af 
grundvandet i Nordkina allerede i dag så beskidt, at 
det ikke engang kan bruges til personlig vask. I det 
nordlige Kina er vandforbruget kun på en femtedele 
af den internationale standard, der er på et forbrug på 
tusind kubikmeter vand pr. person om året.

  Desuden reduceres � odvandet, der er afgørende 
i drikkevandsforsyningen og i landbruget og indus-
trien, i et katastrofalt tempo. Halvdelen af landets 
� oder er forsvundet gennem de seneste 60 år, og det 
skyldes især forbruget i landbruget og industrien.

  Kina rummer 20 procent af verdens befolkning, 
men landet har kun 7 procent af verdens friskvand. 
Verdensbanken har beregnet, at omkostningerne ved 
vandmangelen og sundhedsproblemerne ved at have 
sundhedsfarligt drikkevand mange steder koster 2,3 
procent af Kinas bruttonationalprodukt.

  Kina forsøger at løse vandmangelen ved at lave en 
kanal, der skal bringe vand fra Sydkina, hvor vand-
mængderne er store, til Nordkina. Det er et projekt til 
over 250 milliarder kroner. Det kan føre til en udlign-
ing af de lokale problemer, men det løser ikke det 
fundamentale problem: At der er for lidt vand. 

Et globalt marked på 2.500 milliarder

Det globale vandmarked er langt større end vind-
markedet, og det kan tilmed få voksende betydning, 

fordi vandmangel er et fundamentalt problem for 
enhver stat. Markedet skønnes at være på 2.500 mil-
liarder kroner, mens vindmarkedet er på tusind mil-
liarder kroner. 

  I alt er 200 danske 4 rmaer aktive med vand-
teknologi – fra produktion til serviceydelser. De har 
en årlig omsætningpå ca. 30 milliarder kroner, hvoraf 
de 20 milliarder kroner er eksport til hele verden. Der 
er 35.000 ansatte i branchen, som også omfatter en 
række institutter.

En dansk strategi

Fra det oA  cielle Danmark er Eksportrådet og Natur-
styrelsen aktive i Kina. De arbejder for, at Danmark 
får en ledende rolle i vand-initiativer i Kina, også når 
der er tale om EU-projekter. 

  Ifølge Susanne Nors satser Danmark på tre initia-
tiver:

1. Indsamling af data om grundvandet. Der er 
ikke synlige problemer i dag, men det bliver 
der inden for 15 år – og så er grundvandet væk 
i store dele af landet. Problemet er dog synligt 
på ét område: Grundvandet synker så kra* igt i 
nogle kystbyer som Shanghai, at det giver prob-
lemer for byggeriet, og at det får saltvand til at 
trænge ind i grundvandet.

2. Optimering af brugen af vand. Ambassaden har 
udvalgt provinser, hvor vandforbruget i land-
bruget er meget stort, f.eks. i Jiangsu. Hér vil 
Eksportrådet via lokale initiativer vise de lokale 
myndigheder, hvordan problemerne kan løses.

3. Reduktion af vandtab i byerne. Mellem 10 og 
20 procent af det vand, der pumes ud i byernes 
vandledninger, forsvinder. UoA  cielt opgøres 
vandtabet til 30-40 procent. I København er 
det på 3 procent og i Danmark som helhed 7-8 
procent. Danske virksomheder som Grundfos 
og COWI er aktive med at demonstrere, hvor 
meget vandtabet kan reduceres.

Eksportrådet udvikler selv pilotprojekter

Eksportrådet har valgt en særlig strategi for at gøre 
Kina interessant for de danske virksomheder og 
institutter. I stedet for at vente på, at der kommer et 
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o; entligt projekt, som virksomheder fra hele verden 
kan byde på – i en licitation – så går Eksportrådet »ud 
i marken« og 4 nder egnede projekter og udvikler dem 
til at blive pilotprojekter. De kan dermed skrædder-
syes til de danske virksomheder, så de ikke selv skal 
udvikle et projekt og forelægge det for en lokalreger-
ing.

»Vi er i gang med at opdyrke konkrete projekter, 
som vi kan lancere som pilot-projekter, så de ligger 
klar, hvis der er danske virksomheder, der vil gå ind i 
dem,« siger Susanne Nors.

  I samme forbindelse har Eksportrådet lanceret de 
strategiske salgsalliancer, så virksomhederne kan gå 
sammen og i fællesskab byde på projekter. Men det 
er Eksportrådets erfaring, at mange virksomheder er 
tøvende med at komme igang, og det kan være fatalt. 

  Vandmanglen er så stor, at der skal 4 ndes løs-
ninger inden for få år, og det betyder, at de virksom-
heder, der vil være med i løsningen af Kinas vand-
mangel, skal på banen nu og ikke om nogle år.

»Danske virksomheder og institutter har en meget 
høj kompetence inden for vand, og vand kan få stor 
økonomisk betydning for Danmark. Men det er nu, 
virksomhederne skal i gang i Kina. Om et par år er 
løbet kørt,« siger Susanne Nors.

  Staten giver et tilskud på 50 procent til de udgi* er, 
som virksomhederne har ved at deltage i alliancerne. 
Er der ti virksomheder i en alliance, vil nettoudgi* en 
for den enkelte virksomhed blive på maksimalt 
14.600 kroner om året. Der skal være mindst tre virk-
somheder i en alliance, og halvdelen skal være små 
eller mellemstore.

Nybyggeri skal
tilpasses de ældre

Ældrepleje I. Et nyt kinesisk luksuspleje-
hjem med dansk dri)   sætter standarden 
højt, men ældretilpasset byggeri kan på 
sigt blive langt vigtigere end plejehjem.

Af Hugo Gaarden

Byggeri af luksusplejehjem i Kina og den stærke vækst 
i ældrebefolkningen har fået mange danske virk-
somheder og institutioner til at øjne store indtjen-

ingsmuligheder inden for ældreplejen. Men en af de 
centrale idémænd i udviklingen af ældreplejen piller 
toppen af alt for høje forventninger. Det skyldes bl.a., 
at ældrepleje i Kina er fundamentalt anderledes end i 
Danmark, og det påvirker afsætnings- og indtjenings-
forholdene for danske virksomheder.

  I Shanghai er et luksusplejehjem til 100 millioner 
kroner under udvikling, og det ventes færdigt i 2014. 
Det vil rumme 400 beboere. Danske Diakonhjem skal 
stå for dri* en og uddannelsen af plejepersonalet i et 
samarbejde med VIA University College.

  Men ellers er det et kinesisk ejet og 4 nansieret 
plejehjem, som en succesrig developer i Shanghai, 
Zhou Baoyun, står bag. Han har tjent formuer på at 
bygge boligkomplekser og fabriksbygninger. Når 
han bygger et plejehjem, er det ikke, fordi han ser en 
forretningsmulighed i plejehjemmet i sig selv. Han 
bygger det for at give noget tilbage til samfundet, dvs. 
som en slags betaling for de muligheder, han har fået 
som developer, f.eks. ved at kunne købe grunde billigt 
og de rette steder. Det er en normal fremgangsmåde 
for ikke mindst developere – kald det en hvid form for 
korruption.

Ældreegnet byggeri er bedre

Arkitekten bag plejehjemmet, Yiqun Guan fra GN 
Architects i Shanghai, skaber et plejehjem af en 
usædvanlig høj standard – også i forhold til danske 
plejehjem. 

»Beboerne kommer til at bo som på et luksushotel,« 
siger han. 

Når man ser tegningerne og de animerede billeder 
af plejehjemmet, kommer ingen dansker til at leve så 
luksuriøst – i hvert fald ikke i Danmark.

Arkitekt4 rmaet, der har 120 medarbejdere, har 
lavet en særlig afdeling, PRO, som står for plejehjem 
og ældrepleje, og det er Yiqun Guans ansvarsområde. 
Men det bemærkelsesværdige er, at han slet ikke men-
er, at plejehjem er den rigtige løsning for det kinesiske 
samfund. Han tror heller ikke, der kommer et boom i 
antallet af plejehjem – dårligt nok til velhavere.

  Han mener nemlig ikke, at ældre bør bo sammen 
med ældre. De skal forblive i det lokale miljø, hvor de 
har levet hele deres liv og i tæt kontakt med familien. 
I Kina er det en ganmel tradition, at de voksne børn 
tager sig af forældrene, der foretrækker at blive bo-
ende i deres egen bolig. 

  Derfor har han i et samarbejde med developere, 
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blandt andet  4 rmaet Vanke, udviklet ideer til det, 
han kalder et ældreegnet (age appropriate) byggeri. 
Ethvert byggeri bør  konstrueres, så beboerne kan for-
blive i både lejligheden og ejendommen, den dag de 
bliver gangbesværede og har behov for pleje, uanset 
på hvilken etage de bor. Han tror ikke, det nytter at 
forbeholde f.eks. underetagen til ældre, for det griber 
ind i developernes økonomiske dispositioner.

  Et ældreegnet byggeri er ikke dyrere end et tra-
ditionelt. Det skal blot designes bedre, mener han, 
f.eks. med store elevatorer og brede gange. Det største 
problem er badeværelset. Men problemet løses ved 
at placere et bad i forbindelse med f.eks. i opbeva-
ringsrum eller et værelse, som der er behov for hos en 
børnefamilie. 

Når folk bliver ældre, skal badeværelset kunne ud-
vides, og installationerne skal fra starten indrettes, så 
de kan ændres uden store udgi* er. Sådan bygges der 
ikke etageejendomme i dag, men det kan lade sig gøre 

uden ekstra omkostninger, mener Yiqun Guan.
  Sagt med andre ord: Vil danske arkitekter, bygge-

folk og uddannelsesfolk ind den kinesiske plejehjems-
sektor, må de tænke kinesisk og arbejde tæt sammen 
med kinesiske forretningsfolk. Til gengæld kan det 
gavne leverandører af udstyr, der har en høj standard. 

Sådan er et luksusplejehjem

En høj standard er især påkrævet i luksusplejehjem. 
Skal projekter som Zhou’s luksusplehehjem vække 
interesse hos politikerne, skal der være en meget høj 
standard, som statens eller kommunernes plejehjem 
ikke har en chance for at levere.

  Derfor skal f.eks. byggefolk glemme alt om det 
store antal pensionister i fremtiden – uanset om det 
er 200 eller 400 millioner. Det er snarere promiller 
end procenter, der i de kommende år kommer i et 
plejehjem af dansk eller Zhous standard. De må nøjes 

77-årige Gao Yinyu træner hver morgen året rundt, inden han hopper i Songhua-� oden i Jilin-provinsen. Den 
stærke vækst i ældrebefolkningen i Kina har fået mange danske virksomheder og institutioner til at øjne store 
indtjeningsmuligheder i ældresektoren. Foto: Reuters/Scanpix
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med de skrabede o; entlige plejehjem, og under alle 
omstændigheder er det kun tre procent, der ventes 
at komme på plejehjem. Familien tager sig af langt de 
� este, ca. 70 pct.

  Derimod er velhavere og velhavende forældre til 
pensionister interesseret i private plejehjem, og det 
er i dagens Kina luksusplejehjem. Men markedet 
indskrænker sig til nogle snese tusinde, måske nogle 
hundredetusinde. 

  Plejehjemmet i Shanghai, der ventes færdig næste 
år, er et af de første for velhavere. Det bygges i to dele i 
samme kompleks: 

1. Treetagers boliger med et mindre antal beboere 
i hver, dvs. i deres egne lejligheder. I alt 2.500 
kvadratmeter. 

2. Et lidt mere klassisk plejehjem for de dårligst 
stillede på 1.500 kvadratmeter.

  Boligernes lejligheder bliver på en, to eller tre stuer. 
Hver stue er fem meter bred, så der er plads til at kom-
me rundt i en kørestol. Hver lejlighed er i gennemsnit 
på ca. 70 kvadratmeter.

  »Badeværelset er e* er dansk standard,« siger Yiqun 
Guan, der har  besøgt danske plejehjem. 

Badeværelset er markant større end badeværelset 
på kinesiske plejehjem. Der er f.eks. plads til, at to 
sygehjælpere kan hjælpe en patient med at bade.

  På et o; entligt plejehjem bor der tre-4 re personer 
på en stue på 30 kvadratmeter – med en seng og et 
lille bord pr. person, og så må de nøjes med meget 
skrabede boliger, mens beboerne i luksusplejehjem-
met vil leve som på et luksushotel med marmor over 
det hele.

  Shanghai giver et bidrag til plejehjemmet, men 
det er næsten symbolsk, for bystyret kan ikke give 
mere end til normale plejehjemsbeboere. Beboerne 
skal betale ca. 9.000 yuan om året, 8.500 kr., for selve 
lejen, men det kan ikke dække byggeomkostningerne. 
Dertil skal de betale for dri* en, dvs. pleje, service, mad 
osv., og det bliver formentlig en udgi*  af samme stør-
relse, anslår Yiqun Guan. 

Beboerne skal kunne vælge mellem forskellige 
standarder af service. De kan vælge mellem at lave 
mad i lejlighedens køkken eller spise på hjemmets 
restaurant. Ordet kantine 4 ndes ikke i projektet, for 
der bliver en restaurant som på et femstjernet hotel. 

Desuden er der en række rum med forskellige aktivit-
er fra bibliotek til spil, sport, dans og 4 lmforevisning.

  »Når hjemmet skal betales af beboerne selv – eller 
af deres velhavende børn – må vi også give en højere 
kvalitet end i de normale plejehjem. Den højere 
kvalitet ligger ikke kun i hardwaren som badeværel-
set, men også i so* waren, nemlig livsindholdet for 
beboerne,« siger Yiqun Guan.

Finansieringen kan blive et problem

Yiqun Guan erkender, at det kan gå langsomt med 
udviklingen af private plejehjem. 

»Vi skal nok ti år frem, før behovedet virkelig er der, 
nemlig når velhavernes forældre eller de velhavende 
selv får behov for intensiv behandling,« siger han.

  Men så kan der også komme et boom, og derfor 
4 nder han det afgørende at være med i pilotfasen, 
hvor en ny form for ældrepleje prøves af. Han ser en 
fare i, at der bygges plejehjem som i industrilandene. 

  »Man kan ikke lave standardløsninger, for der er 
forskellige behov, og det skal man tage hensyn til,« 
siger han.

  Finansieringen kan være et problem, hvis de ældre 
selv skal betale. Pensionsopsparingen er næsten ikke 
eksisterende, og derfor har boligejerne nu fået 
mulighed for at overdrage deres bolig til en bank eller 
et forsikringsselskab, der til gengæld garanterer en 
månedlig pension. 

Overdragelsen af boligen til et 4 nanshus møder dog 
stor modstand hos de ældre og især hos arvingerne. 
Der er ikke et realkreditsystem som i Danmark, hvor 
ældre kan optage lån i boligen og foretage en nedspar-
ing. Når danske organisationer som Dansk Erhverv
arbejder for mere systemeksport, herunder af ple-
jehjem til Kina, kommer de derfor ikke uden om at 
drø* e eksport af det danske realkredit- og nedspar-
ingssystem, for det kan være forudsætningen for få 
en betydelig systemeksport til plejehjemssektoren i 
Kina.

  Da Danske Diakonhjem i juni underskrev en 
kontrakt om dri* en af Shanghai-plejehjemmet, sagde 
direktør Christian T. Ingemann, Dansk Erhverv, at 
a* alen kan blive et brohovede for eksport af velfærd-
steknologi. Ved underskri* ceremonien deltog øko-
nomi- og erhvervsminister Margrethe Vestager. 

  Men ingen talte ved den lejlighed om 4 nansierin-
gen som et problem.
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Dansk realkredit
kan gavne den
kinesiske ældrepleje

Ældrepleje II. VIA University College 
vil undersøge, om det danske realkredit-
system med nedsparingsmuligheder kan 
understøtte eksporten af dansk ældrepleje 
til Kina. Eksport af et * nansierings-
system som det danske kan give kinesiske 
pensionister bedre * nansieringsvilkår 
uden at overdrage værdien af deres bolig 
til et * nanshus.

Af Hugo Gaarden

Eksport af den danske ældrepleje til Kina skal måske 
kombineres med bedre 4 nansieringsvilkår for de 
kinesiske pensionister, hvis den danske indsats skal 
slå igennem.

  Vicerektor på VIA University College, Peter Friese, 
er i hvert fald parat til at undersøge, om ikke det dan-
ske realkreditsystem med nedsparingsmuligheder 
kan eksporteres til Kina, bl.a. for at give pensionis-
terne bedre muligheder.

I � ere år har der været forsøg på at eksportere den 
danske ældrepleje til Kina, men hidtil uden det store 
gennembrud – hverken med plejehjemsbyggeri, dri*  
eller uddannelser. Der har været en række barrierer. 
En af dem er de meget lave pensioner.

Boligen � nansieres af banken

Regeringen har skabt mulighed for, at pensionister 
med egen bolig kan overdrage boligen, dvs. skødet, til 
en bank eller et forsikringsselskab, som dernæst kan 
garantere pensionisten en bestemt årlig pension. Men 
dermed har pensionisten altså også mistet retten til 
sin bolig. 

Derfor er mange pensionister og især deres arvinger 
skeptiske ved at bruge den ordning. Meningsmålinger 
viser, at der vitterligt er en stor interesse, men når det 
kommer til stykket, er det forsvindende få, der frivil-
ligt slipper boligen. 

Også banker og forsikringsselskaber er betænkeli-

ge, da de frygter at få tab, hvis boligmarkedet falder. 
Kineserne kan ikke foretage en nedsparing, som 
mange danske pensionister gør det. Der er i hvert fald 
ingen praksis for det. Det rejser derfor spørgsmålet 
om nye 4 nansieringsmuligheder. En model kan netop 
være den danske, så pensionisterne kan optage et 
lån i boligen og så bruge af provenuet, som det sker i 
Danmark.

  Kina anvender ikke et realkreditsystem som det 
danske. Bolig4 nansieringen sker i bankerne. Skal 
bankerne yde et langsigtet lån til pensionister uden 
indtægt, kræver det selvsagt sikkerhed, og så bliver en 
realkreditlignende 4 nansiering derfor en realistisk 
mulighed.

Derfor kan eksport af et 4 nansieringssystem som 
det danske give kinesiske pensionister bedre 4 nan-
sieringsvilkår uden at overdrage værdien af deres 
bolig til et 4 nanshus.

Mangler ikke penge

Peter Friese tør ikke vurdere, om eksport af en 4 nan-
sieringsmodel er løsningen, men han mener, det er et 
element, som regeringen bør overveje, når der også fra 
o; entlig side er interesse i at eksportere ældrepleje.

  »Jeg vil ikke udelukke, at vi med fordel kan lave en 
større pakke, som omfatter en 4 nansieringsløsning. 
Derfor vil jeg ved lejlighed tage det op med en minis-
ter,« siger Peter Friese.

Peter Friese har erfaret, at der ikke er pengemangel 
i Kina, når det drejer sig om selve byggeriet af private 
plejehjem, især luksusplejehjem. Men problemet lig-
ger i, at det ikke er pensionisterne, der har pengene og 
dermed købekra* en over for danske leverandører.

Pensionen er beskeden, og desuden bliver langt de 
� este passet i deres hjem. Skal de have en bedre pleje 
med bedre uddannet personale og med bedre udstyr, 
f.eks. i deres badeværelser, må de selv betale, og så 
kniber det med de nuværende vilkår. 

Den danske sektor for ældrepleje arbejder i forvejen 
med at lave pakkeløsninger til Kina: F.eks. at bygge, at 
levere udstyr, at uddanne personale og at sikre dri* en 
på et plejehjem. Det kræver, at en række 4 rmaer og 
institutioner går sammen for at levere hele pakken.

  »Vi har viden og systemer, og det vil kineserne 
gerne have. Men spørgsmålet er, om vi kan få en 
tilstrækkelig betaling for vores ydelser. Derfor kan 
pakkeløsninger, som omfatter 4 nansieringen, være en 
fordel,« siger Peter Friese.
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Kina bygger de højeste 
og største bygninger 

Byggeri. Kina er godt i gang med at revo-
lutionere byggeriet af skyskrabere og har 
netop åbnet verdens største bygning med 
indendørs sø og badestrand.

Af Hugo Gaarden

Højeste og største i verden. De ord bruges igen og igen 
om Kina – også i byggesektoren. Grundstenen er lagt 
til en ny kinesisk skyskraber, der med 838 meter bliver 
verdens højeste. Byggeriet er dog blevet sat i stå, men 
verdens største bygning på 1,7 millioner kvadratme-
ter er derimod blevet åbnet.

  Den mest bemærkelsesværdige er Sky City i byen 
Changsha midt i landet. Byggeriet til skyskraberen 
blev indledt i juli, og en ny motorvej til byggepladsen, 
som ligger et godt stykke uden for byen med syv mil-
lioner mennesker, blev færdig til tiden. Men så satte 

myndighederne en midlertidig stopper for projektet, 
begrundet i manglende tilladelser. 

  Den slags er normalt i Kina, men myndighederne 
kan også have fået kolde fødder på grund af mange 
folkelige protester mod byggeriet, og fordi mange 
eksperter udtrykker tvivl ved holdbarheden, og det 
skyldes ikke så meget bygningens højde med 202 
etager. Den er »kun« ti meter højere end Burj Khalifa i 
Dubai. Problemet ligger i byggemetoden. Der er aldrig 
før lavet så høje bygninger, hvor etagerne er skruet 
sammen og ikke støbt sammen.

Byggeri e% er legoklods-metoden

Manden bag Sky City, Zhang Yue, har over de seneste 
par år udviklet en enestående byggemetode, hvor 
højhuse bygges som elementer, der præfabrikeres 
på en fabrik, og som køres hen på byggepladsen og 
stables oven på hinanden – med tre etager om dagen. 
Så behøver man ikke  vente på, at betonen størkner.

  Elementerne består af stålkonstruktioner, der 
bogstavelig talt skrues fast. Med det tempo kan den 
838 meter høje skyskraber bygges på syv måneder, 
siger Zhang Yue, der grundlagde 4 rmaet Broad Group 

Det nyopførte kinesiske New Century Global Center er 500 meter langt, 400 meter bredt og rækker 100 meter i vejret. Bygningen 
er verdens største og rummer blandt andet en næsten halv kilometer lang sø med en strandbred med det 3 neste sand. Foto: AFP
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i 1995. Til sammenligning blev Burj Khalifa i Dubai 
bygget på fem år. 

Broad Group laver airconditionanlæg og andre 
former for ventilation, og det er kun to år siden, at  
Zhang Yue kastede sig over højhus-elementbyggeri. 
Han er blevet bidt af skyskrabere, fordi han mener, at 
det er den bedste måde at indrette byerne på, når der 
skal spares jord, energi og penge, og når tra4 kproble-
merne skal løses.

  Sky City skal rumme 30.000 mennesker, dels som 
beboere i 4.500 lejligheder, dels som arbejdende i 
butikker og skoler og på kontorer og hospitaler. Der 
skal også være plads til fritidsaktiviteter. Det vil redu-
cere behovet for biler med 2.000 i forhold til normale 
højhuse, siger han. Zhang Yues mål er, at folk skal 
kunne arbejde, bo og leve i bygningen, der fungerer 
som en by, uden at være tvunget til at forlade den. Det 
er et nyt skridt i urbaniseringen – en ny livsform.

  Der er en række indendørs- og udendørs parker. 
Der er økologisk landbrug, og der er � ere platforme 
for helikoptere. Zhang Yue bruger en energistandard, 
der ligger langt over den kinesiske, nemlig med 20 
centimers isolering mod kravet på 2,5 centimeter i 
Changsha, og ruderne har 4 re lag glas mod normalt 
kun et eller to lag.

Revolution af byggeriet

Bygningen er kalkuleret til en pris på knap ni mil-
liarder kroner. Det er langt mindre end et traditionelt 
højhusbyggeri i knap den størrelse og med færre 
kvadratmetre. Men Zhang Yue hævder, at det kan lade 
sig gøre, fordi byggeprocessen med præfabrikationen 
er billigere, og fordi elementbyggeriet er meget hur-
tigere end det normale byggeri og dermed billigere.

  20.000 byggefolk laver elementerne i løbet af 4 re 
måneder, og så bliver elementerne sat oven på hinan-
den af 3.000 byggefolk i endnu en 4 remåneders-peri-
ode. Dertil kommer planlægningsfasen og 4 nishen. 
Men det egentlige byggeri fra første spadestik til 
færdiggørelsen vil vare ni måneder. Bygningen skulle 
være færdig i april næste år, men nu er byggeriet blevet 
udskudt i måske mange måneder.

  Men det er byggemetoden med legoklodserne, der 
er revolutionerende, og det er allerede praktiseret i 
andre højhuse, som Broad Group, har lavet de seneste 
to år. Der er bygget 30 højhuse i op til 30 etager. De 30 
etagers huse bygges på 15 dage og til en pris, der ligger 
langt under normalprisen.

  Zhang Yue er ikke den første med præfabrikerede 
højhuse, men han vil bygge det største højhus, og han 
gør højhusbyggeri til masseproduktion.

  USAs højeste præfabrikerede bygning, B2 Tower, 
som ventes færdigt i New York i år, får kun 30 etager. 
Det svenske bygge4 rma Skanska er konstruktør, og 
4 rmaet Arup har været med i ingeniørarbejdet, som 
er karakteriseret ved en »stål-rygsøjle«, der skal holde 
elementerne sammen. 

Kina som højhusenes land

Intet steds bygges der så mange højhuse som i Kina. 
Fire skyskrabere på over 600 meter er under opførelse, 
herunder Shanghai Tower der med 632 meter bliver 
den hidtil højeste bygning i Kina. En 700 meter høj 
bygning i Suzhou er undervejs, men er endnu på et 
tidligt stadium. Halvdelen af verdens højeste byg-
ninger, der er under opførelse, 4 ndes i Kina.

  Mere end ti kinesiske byer planlægger at bygge 
tårne, der vil blive højere end den højeste bygning 
i USA, nemlig One World Trade Center, der bygges i 
New York, og som bliver på 541 meter.

Skyskrabere de4 neres som bygninger over 152 
meter, og Kina har 470 af slagsen, 332 er ved at blive 
opført, og der er planer om yderligere 516. I 2022 kan 
Kina have 1.318 bygninger, der er højere end 152 me-
ter, og det vil i givet fald være dobbelt så mange som i 
USA, hvor højhusbyggeriet begyndte for omkring 100 
år siden. 

Verdens største bygning

I juni indviedes verdens største bygning i Chengdu 
med 14 millioner indbyggere. Der er en bygning på 1,7 
millioner kvadratmeter, som kan rumme 20 Sydney-
operaer, og som har en indre, overdækket sø med en 
400 meter lang strandbred med det 4 neste sand.

  New Century Global Center ligger i Tainfu-distrik-
tet, og bygningen er først og fremmest et shopping-, 
underholdnings- og arbejdscenter. Der er shopping 
malls, kontorer, hoteller og et universitet. Kernen er 
et tropisk sølandskab med Paradis-øen og kunstige 
bølger. Store LED-skærme viser kunstige solopgange 
og solnedgange, og der er mågeskrig. Den ægte vare 
ligger 1.000 km væk. Der er også en kopi af en middel-
havslandsby.

  Bygningen er 500 meter lang, 400 meter bred og 
rækker 100 meter i vejret.
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Smart city bliver
et voksende marked

Urbanisering. Næst e) er grønne løsninger 
bliver smart city med teknologisk byplan-
lægning et stort marked på mellem 500 og 
1.000 milliarder kroner.

Af Hugo Gaarden

Begrebet smart city er ikke bare et smart udtryk. Det 
er blevet et kæmpestort marked. Eksperter vurderer, 
at markedet kan blive på mellem 500 og 1.000 mil-
liarder kroner i 2015 – aR ængig af hvilke aktiviteter, 
smart city omfatter.

  Eksperter er enige om, at smart city omfatter alle 
teknologiske løsninger fra byplanlægning til tra4 k-
koordination, men nogle mener også, at energi, sund-
hed, styring af el-forsyningen, miljøbeskyttelse og 
mange infrastrukturprojekter bør medregnes, fordi 
det alt sammen handler om at få byerne til at fungere 
bedre.

  Kina har i dag 90 byer med over en million indbyg-
gere, og i 2030 vil der være 200 byer med mindst det 
indbyggertal. Rådgivnings4 rmaet McKinsey & Co. 
vurderer, at Kina vil have 10-12 megabyer i 2025 med 
mindst 15 millioner indbyggere, og de vil være kernen 
i klynger, der kan omfatte både 20 og 50 satellitbyer.

  Alene for at få tra4 kken til at � yde bedre, er der be-
hov for en betydelig satsning på IT-løsninger. Siemens 
lavede i 2010 et tra4 kstyringssystem i byen Wuhan, 
og systemet har reduceret borgernes rejsetid med 20 
procent, ifølge Siemens. Der er installeret hundreder 
af sensorer, der sender signaler om tra4 kmængden, og 
tra4 kreguleringen i krydsene kan reguleres med fem 
minutters varsel aR ængig af tra4 kmængden.

Smart cities sparer energi

Rådgivnings4 rmaet Accenture har i en rapport Smart 
2020 beregnet, at 15 pct. af den globale emission fra 
biler kan T ernes med smarte tra4 kløsninger, og på 
globalt plan kan der spares energi for 5.000 milliarder 
kroner. Ifølge Accenture er Kina det største marked for 
smart city-løsninger, og Kina vil komme til at sætte en 
global standard for fremtidens storbyer, ligesom USA 

dominerede urbaniseringen i forrige århundrede.
  Markedet kan få virkning for dansk erhvervsliv, 

for ifølge Accenture og IBM vil smart city-løsningerne 
også omfatte energi, begrænsning af forureningen, 
begrænsning af a; ald, styring af vandforbruget, lige-
som der i et bedre bymiljø indgår i de løsninger, der 
ligger i begrebet smart city.

  En række kinesiske byer er i gang med projekter af 
den art, men de er ikke koordineret, og nogle ekspert-
er frygter, at det kan ende med et kaos af smarte 
løsninger, der ikke spiller sammen. For at skabe mere 
landsdækkende og samordnede løsninger – og for at 
give kinesiske it-4 rmaer og rådgivere en chance over 
for de store udenlandske 4 rmaer som IBM, Siemens 
og Accenture - har godt 100 virksomheder etableret 
en forening, China Smart Cities Industry Alliance, 
med hovedsæde i Beijing. 

  Mens mange vestlige 4 rmaer fokuserer på hard-
ware-løsninger i smart cities, så er det interessant, at 
mange af de kinesiske 4 rmaer og kinesiske lovgivere 
lægger mere vægt på en »menneske-centreret urban-
isering«, som en embedsmand Peng Sen udtrykker 
det. Han er vicedirektør i parlamentets 4 nansudvalg. 
Han siger også, at de kinesiske aktører lægger mere 
vægt den rolle, som bystyrerne må spille.

  Smart city-begrebet går hånd i hånd med regerin-
gens satsning på urbaniseringen og på en styrkelse af 
serviceindustrien. Regeringen sagde i juli, at IT-indus-
trien, som også vil omfatte urbaniseringen, skal vokse 
med 20 procent om året, og få et omfang på 3.000 
milliarder kroner i 2015.

Væksten får en tak opad

Økonomi. Den økonomiske vækst i Kina 
ser ud til at holde sig på mindst 7,5 pro-
cent e) er en vækst på 7,8 procent i tredje 
kvartal. Boligbyggeriet og boligpriserne 
fortsætter stadig opad.

Af Hugo Gaarden

Forventningerne om en svag forbedring af økonomien 
blev indfriet i tredje kvartal, da væksten blev på 7,8 
procent. Dette samt andre faktorer gør, at der nu et 
større sandsynlighed for, at væksten i den nærmeste 
fremtid bliver på mindst 7,5 procent. Væksten var på 
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7,5 procent i andet kvartal og på 7,7 procent i første 
kvartal. Men regeringschefen Li Keqiang sagde e* er et 
regeringsmøde, at den økonomiske forbedring endnu 
ikke er stabil, og han sagde, at det er nødvendigt at 
fortsætte de nuværende reformer for at få en vækst på 
mindst 7,5 procent. 

  I november ventes en omfattende reformpakke, 
som skal gælde for de næste ti år.

  En forsker ved Renmin universitetet i Beijing, Liu 
Yuanchun, siger dog til nyhedsbureauet Xinhua, at 
regeringen på kort og mellemlangt sigt er parat til at 
slække på væksten for at skabe � ere reformer og øko-
nomiske strukturelle forbedringer. Cheføkojnomen 
ved investerinhsbanken CIC, Peng Wensheng, for-
venter dog, at den forbedring, der er sket den seneste 
tid, vil holde sig til andet kvartal næste år. 

  Der har været en række signaler fra regeringens 
side om, at der ikke kommer økonomiske stimulans-
pakker som i 2008, men at økonomien skal forbedres 
gennnem liberaliseringer og en friere markedsøko-
nomi.

  Ifølge Kinas statistik var in� ationen i de første tre 
kvartaler på 2,5 procent, og i tredje kvartal steg by-
familiernes disponible indkomst med 7,2 procent på 
årsbasis. I andet kvartal var stigningen på 6,4 procent. 
I landdistrikterne steg indkomst endnu mere, nemlig 
med 10,2 procent i tredje kvartal målt på årsbasis.

  Industriproduktionen steg med 10,2 procent i 
september, lidt mindre end de 10,4 procent i august. 
Investeringerne steg med 20,2 procent og forbruget 
med 13,3 procent.

Høje prisstigninger på boliger

Selv om regeringen har forsøgt at dæmpe prisud-
viklingen på boliger, så fortsætter priserne i det høje 
tempo, og byggeriet af nye boliger kører fortsat på 
fuldt tryk.

  I 65 af de 70 store byer steg priserne i september, 
mens de kun faldt i to byer. I Beijing, Shanghai, Guang-
zhou og Shenzhen steg priserne med over 20 procent 
i forhold til september sidste år. Priserne er i disse 
byer kommet op på et niveau, så selv middelstanden 
har svært ved at købe en bolig, medmindre køberne 
har penge med hjemmefra, og det vil i mange tilfælde 
være på en million kroner til en typisk udbetaling på 
33 procent.  Alligevel er e* erspørgslen fortsat høj. I 
årets tre første kvartaler steg salget af nye boliger med 
35 procent. Den samlede værdi af boligsalget var på 

4.500 milliarder yuan (4.200 milliarder kroner). Der 
blev solgt i alt 755 millioner kvadratmetre. 

  I de seneste ti år er boligpriserne i de største og 
dyreste byer blevet næsten femdoblet.

  Regeringen forsøger at modvirke prisudviklingen 
ved at bygge billigboliger. Der skal bygges 36 mil-
lioner inden 2015, og næsten halvdelen er bygget eller 
er under opførelse. Men selv billigboliger i dyre – set 
i forhold til lønmodtagere – nemlig på 300.000 yuan 
(280.000 kroner). Dog er markedsprisen i storbyerne 
markant højere –mellem to og seks gange højere.

Forbruget er større end tallene viser

Regeringen forsøger at styrke indenrigsøkonomien 
og forbruget for at få et alternativ til svækkelsen af 
eksporten. Ser man på statistikken, er der endnu ikke 
sket et markant lø*  på de to områder.

Men to forskere, Jun Zhangog Tian Zhu, henholds-
vis ved Fudan-universitetet i Shanghai og ved den 
kinesisk-europæiske businessskole i Shanghai, har 
beregnet, at forbruget er betydeligt større, end de of-
4 cielle tal viser. 

Mange direktører og 4 rmaejere lader 4 rmaet betale 
bilen, og købet indgår som investering og ikke som 
privat forbrug. Boliginvesteringer er opgjort e* er 
byggeprisen og ikke e* er salgsprisen, og velhaveres 
indtjening bliver »i afgørende grad undervurderet« 
i de oA  cielle opgørelser, som det private forbrug 
baseres på, skriver de i en rapport.

De mener, at forbruget er 12 procentpoint højere 
end det oA  cielle tal på 48-49 procent, dvs. på mindst 
60 procent. Dermed er Kina på niveau med de 
såkaldte tiger-økonomier som Sydkorea, Hongkong 
og Singapore.

Boligpriserne i Kina har e6 erhånden nået et skyhøjt niveau, 
og der er fuld tryk på nybyggeriet. Foto: Frederic J. Brown

UGEBREVET
BUSINESS KINA #16
25/10 2013

13



Kort nyt

Tredje kinesiske mejeri børsnoteret

Mælk er sundt, hed det i danske annoncer for mange 
år siden, og det er det også for kinesiske millionærer 
som Yang Kai, der er blevet milliardær ved at børs-
notere mejeriet Huishan på børsen i Hong Kong. 
Selskabet hentede 7,5 milliarder kroner. Yang Kai 
solgte ud af sin aktiepost, men han ejer lige knap 50 
procent e* er børsnoteringen. 

Yang Kai gik ind i mejeribranchen i 2002 som di-
rektør for Shenyang-mejeriet nordøst for Beijing, men 
i 2008 dannede han holdingselskabet Huishan e* er 
mælkeskandalen. Han så et fremtidigt behov for bed-
re foder og mælkebehandling, så han investerede i en 
række selskaber og overtog kontrollen med Shenyang. 
Mejeriet har 110.000 malkekøer på en række farme.

Ny mælkeskandale i Kina

Den kinesiske tv-kanal CCTV har afsløret en ny mæl-
keskandale. Ifølge tv-stationen har regeringen i byen 
Tianjin anklaget læger og sygeplejersker på o; entlige 
hospitaler for at tage imod bestikkelse fra den fran-
ske producent af børnemælkepulver, Dumex, som 
hører under Danone-koncernen. Betalingen skulle få 
lægerne og sygeplejerskerne til at anbefale Dumex-
produkter til mødre med nyfødte børn. 

Regeringen har fremlagt dokumentation for beløb 
og de personer, der modtog pengene. De månedlige 
betalinger beløb sig til ca. 300.000 kroner på byens 
hospitaler. Men e* er sommerens bestikkelsesskan-
daler i udenlandske 4 rmaer, herunder Danone, 
begyndte Dumex med mere smarte bestikkelser, 
f.eks. ved at invitere læger til kongresser i udlandet. 
Sommeren skandaler har svækket kinesiske forbru-
geres tillid til udenlandske fødevarer.

Kritik af Starbucks’ høje priser

CCTV-kanalen har skabt rav i ka; ekoppen hos den 
amerikanske cafékæde Starbucks. TV-stationen har 
afsløret, at kinesiske kunder betaler meget mere 
for en kop ka; e hos Starbucks i Kina end i USA eller 
andre lande, nemlig 27 yuan (25 kroner) i Kina mod 
18 kroner i Chicago. En kop café latte er dyrere end 

et a* ensmåltid på en traditionel kinesisk restaurant. 
Også ka; ekopper er markant dyrere i Kina end i USA, 
selv om de produceres i Kina. 

Udenlandske producenter af mærkevarer kan 
meget o* e tage en højere pris i Kina end i Vesten, 
fordi kineserne tror, at udenlandske produkter har en 
højere værdi. Starbucks er også blevet et e* ertragtet 
mødested for unge og yngre kinesere i middelklassen. 
Der er ikke tradition for den type caféer og møde-
steder i Kina. Starbucks har en fortjensmargin på 36,2 
procent i Kina og Asien mod 22,3 procent i USA og 3,2 
procent i Europa, Mellemøsten og Afrika.

Ny kinesisk-indisk grænsea! ale

Kina og Indien har indgået en grænsea* ale, der på 
afgørende vis kan forbedre forholdet mellem de to 
lande. Grænsea* alen skal sikre, at der ikke bliver 
usikkerhed og problemer om deres fælles grænse. 
Landene udkæmpede en kortvarig grænsekrig i 
60erne. A* alen blev underskrevet under den indiske 
regeringschef, Manmoham Singhs besøg i Beijing hos 
den kinesiske regeringschef, Li Keqiang. 

Regeringscheferne enedes også om at etablerede 
en økonomisk korridor mellem Indien, Bangladesh, 
Myanmar og Kina, og det første møde i en arbejds-
gruppe mellem landene holdes i december. Endelig 
enedes de om at holde en bilateral strategisk og 
økonomisk dialog i november eller december for at 
vurdere muligheden af at etablere en bilateral
handelsa* ale.

Kina er blevet den største olieimportør

I september overhalede Kina USA som verdens største 
importør af olie. Det er den fortsat høje vækst og en 
voldsom stigning i bilsalget, som ligger bag, mens der 
er afmatning i USA. Det kinesiske olieforbrug er 6,3 
millioner tønder større end den hjemlige produk-
tion – om dagen. USA forbruger dog langt mere olie 
pr. indbygger end Kina, nemlig ni gange så meget som 
hver kineser. Befolkningstallet er en tredjedel af det 
kinesiske. 

I september brugte amerikanerne 18,6 millioner 
tønder om dagen, mens kineserne brugte 10,9 mil-
lioner tønder. USA producerer næsten tre gange så 
meget olie som Kina. Kina har 100 millioner biler, 
mens USA har 250 millioner. I 2030 ventes Kina at 
have 350 millioner biler.
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Alibaba vil børsnoteres i USA

Den kinesiske e-handelsvirksomhed Alibaba har 
droppet en børsnotering i Hong Kong og vil i stedet 
noteres i USA, hvor New York-børsen samt Nasdaq 
har tilbudt at optage selskabet, der vil bevare en særlig 
aktionærstruktur, så ledelsen kan bevare magten. Det 
ville børsen i Hongkong ikke gå med til. 

Alibaba har dog endnu ikke besluttet, på hvilken 
børs selskabet vil noteres, og det er heller ikke 
besluttet, hvornår noteringen skal 4 nde sted.

Nanjing-borgmester er kommet i søgelyset

Borgmesteren i Nanjing, Ji Jianye, er kommet i Bei-
jings søgelys. Han mistænkes for at have taget mod 
bestikkelse. Nanjing er en af de byer, som det oA  cielle 
Danmark satser mest på, ikke mindst med energi- og 
miljøprojekter og med byplanlægning. 

Det er dog Nanjings partichef, Yang Weize, som 
ambassaden i Beijing har ha*  mest kontakt med. Han 
er en af de yngre partiledere, som er blevet bemærket 
på landsplan, og som mange spår en fremtid i tople-
delsen i Beijing. Han er  optaget af en bæredygtig ud-
vikling, og han var leder af en delegation til Danmark 
sidste sommer med et formål at studere bæredygtigt 
byggeri og byudvikling. Det skete i juli, en måned 
e* er den daværende præsident, Hu Jintaos oA  cielle 
besøg i Danmark. 

Partiavisen Folkets Dagblad skriver, at borg-
mesteren anklages for at have modtaget godt 20 mil-
lioner yuan (ca. 20 millioner kroner) i bestikkelse, og 
at a; æren bl.a. omfatter den velhavende entreprenør 
Zhu Xingliang, der blev fængslet i juli. Kinas præsi-
dent, Xi Jinping fører en omfattende kampagne mod 
korrupte politikere og embedsmænd. Inden for de 
seneste fem år er 32 korrupte personer på minister-
niveau blevet undersøgt.

Kritisk erhvervsjournalistik

Den sydkinesiske avis New Express skabte historie 
i onsdags, da den bragte en forsidehistorie, hvor den 
appellerede til politiet i Hunan-provinsen om at løs-
lade sin fængslede medarbejder, Chen Yongzhou, der 
har afsløret, at Zoomlion, der er et stort industrisel-
skab i Changsha, udsendte misvisende regnskabstal 
i tre kvartaler for at puste aktiekursen i vejret. Flere 

selskaber i koncernen solgte aktier for 750 millioner 
kroner for at score en gevinst ved de oppustede kurser.

Avisen har ry for at lave undersøgende journalistik, 
men det er usædvanligt, at en avis o; entligt forsvarer 
sig over for myndighederne, når f.eks. en journalist 
bliver fængslet. At avisen gik til modangreb har vakt 
betydelig opmærksomhed i den kinesiske presse, og 
det viser, at i det mindste nogle journalister og medier 
i Kina tør kæmpe for en uaR ængig journalistik.

Russisk olie for 485 milliarder kroner

Rusland vil sælge for 485 milliarder kroner olie til 
Kina i de kommende ti år.Det underskrev den russiske 
regeringschef, Dmitrij Medvedev, og den kinesiske 
regeringschef, Li Keqiang, en a* ale om i Beijing i den 
forgangne uge. De to regeringschefer deltog i det 18. 
regeringschefsmøde mellem Rusland og Kina. Præ-
sidenterne Xi Jinping og Vladimir Putin har mødtes 
fem gange i årets løb.

IBM klarer sig dårligt i Kina

Det amerikanske so* ware-4 rma IBM klarede sig dår-
ligt i Kina i år. Omsætningen faldt i tredje kvartal med 
ni procent på globalt plan, men IBM siger, at en meget 
stor del af det uventede fald skyldes et betydeligt fald i 
salget i Kina. IBM begrunder det med, at der har været 
usikkerhed om investeringerne i computere, indtil 
regeringens reformplaner falder på plads – forventelig 
i november. 

Der er store oliefelter i Kina, men behovet er enormt. Derfor 
har kineserne netop indgået en a6 ale med Rusland om at 
købe olie for 485 milliarder kroner. Arkivfoto: Scanpix
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