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Dansk milliardsatsning 
på vandområdet i Kina

Grøn energi. Danske ! rmaer med Grund-
fos i spidsen gør en storstilet indsats for 
at reducere vandforbruget med op til 30 
procent i det vandhungrende Kina – også 
fordi det vil reducere energiforbruget 
markant og forbedre miljøet. Energibes-
parelser er kommet i centrum. 

Af Hugo Gaarden

En række danske � rmaer og udenrigsministeriets 
eksportråd gør i denne tid en storstilet indsats for at 
få en endnu stærkere position på det kinesiske vand-
marked, der kan blive lige så stort som markedet for 
vedvarende energi. Satsningen hænger direkte sam-
men med Kinas bestræbelser på at reducere energi-
forbruget og CO

2
-udslippet og på at løse voksende 

miljøproblemer, for teknologi og løsninger fra danske 
virksomheder kan føre til besparelser af vand og ener-
gi på op til 30 procent.

  »For første gang ser jeg, at private virksomheder 
og den o� entlige sektor i Kina for alvor arbejder 
hånd i hånd, og det giver store muligheder for danske 
� rmaer, hvor vi er vant til at arbejde sammen med 
den o� entlige sektor,« siger direktør Humphrey Lau, 
Grundfos Kina. 

  Rapporten  China Greentech Report 2013 fra kine-
siske og internationale organisationer fastslår, at Kina 
står over for en række grønne udfordringer: Teknologi 
og � nansiering af grønne projekter, in e� ektiv 

gennemførelse af den ambitiøse grønne politik og 
vanskeligheder ved at påvise gevinsten ved grønne 
løsninger. Trods en ambitiøs klimapolitik,  forværres 
lu� forureningen i � ere storbyer så meget, at skoler 
lukkes, når forureningen er værst. Regeringen har en 
målsætning om at reducere energiforbruget med 16 
procent inden 2015, men næsten halvejs i en femårs 
periode er reduktionen kun på 5,5 procent.

  Men netop de danske initiativer tager sigte på at 
løse udfordringerne. Et eksempel er en beregning, 
som Grundfos har lavet: De mest avancerede pumper 
kan reducere energiforbruget med 35 procent, og 
investeringen er betalt hjem på mindre end fem år. 
Pumper af forskellig art sluger ti  procent af verdens 
elforbrug. Hvis de udski� es med de mest e� ektive, 
vil det reducere verdens elforbrug med � re procent, 
hvilket  svarer til elforbrugethos en milliard men-
nesker. 

  Grundfos er i gang med at udski� e samtlige pump-
er i 56 regeringsbygninger i Beijing, og det er et blåt 
stempel for dansk teknologi, der vil blive regi streret 
i byer og virksomheder over hele landet. Mange 
kinesiske industrivirksomheder har taget fat på en 
omfattende omlægning af produktionen i miljøvenlig 
retning, fordi de erkender, at den nuværende ud-
vikling vil svække deres konkurrenceevne. Desuden 
taler � ere og � ere kinesiske forskere om behovet 
for at indføre en prismekanisme for at sikre energi-
e� ektiviteten.

Nye modeller for besparelser

Grundfos har netop deltaget i den største messe for 
grøn teknologi i Guangzhou og holdt i den forbindelse 
et seminar om vand- og energibesparelser. I august 

Jord- og vandforurening er et kæmpe problem i Kina. Ikke mindst vandressourcer vil blive et nøgleområde, lyder vurderingen fra � ere 
eksperter. Det kan danske virksomheder pro� tere af. Foto: EPA
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besluttede regeringen i Beijing, at energibesparelser 
skal være én af landets syv strategiske sektorer. Den 
skal dermed være  en erhvervssektor i sig selv, og den 
skal i høj grad drives på markedsvilkår. Det grønne 
marked ventes at få et omfang på mellem 2.500 og 
5.000 milliarder kroner i 2020.

  I forbindelse med messen holdt Danish-Chinese 
Business Forum et seminar om Kinas grønne agenda, 
og på seminaret sagde en af Kinas førende forskere 
i energibesparelser, Xu Hong fra Kinas forskning-
sinstitut for energibesparelser, at der fremover skal 
satses på teknologi, herunder innovation  samt på en 
styrkelse af de hjemlige virksomheder på området, 
men  udenlandske virksomheder stadig er velkomne. 
Der er bestræbelser på at få alle led i energi-kæden til 
at arbejde sammen. 

Regeringen erkender, at der er behov for nye 
modeller, der kan bidrage til energibesparelser, lige-
som der er behov for bedre reguleringer, der kan styre 
markedet, som ellers skal fungere på markedsvilkår, 
selv om en fri prispolitik på energiområdet er et øm-
tåleligt emner, som Xu Hong udtrykte det.

Hvad der kan læres af Danmark

Ambassadør Friis Arne Petersen sagde på Grundfos-
seminaret, at Kina netop kan lære meget af Danmark, 
hvor reguleringer har stimuleret virksomhederne til 
at ! nde energibesparende løsninger, så Danmark har 
ha"  30 år med økonomisk vækst uden en stigning i 
energiforbruget. 

  Det er et budskab, ambassadøren a# everer ved 
enhver lejlighed i Kina, og det er et argument, som 
virksomhederne bruger over for myndighederne.  Og 
nu er der tegn på, at argumentet for alvor begynder 

at virke. Det kan nu dokumenteres, at både staten og 
virksomheder får en økonomisk gevinst ved energi-
besparelserne. Det er en »salgstale« af den art, som 
rådgivnings! rmaet Alectia lægger afgørende vægt på, 
og danske ! rmaer og eksperter har en førerposition, 
når det drejer sig om at påvise virkningen af bes-
parelser i hele samfundet.

  I den nuværende femårsplan lægger regeringen 
vægt på inklusiv vækst, hvilket  betyder en vækst, der 
også tager sigte på at løse klimaproblemerne, som 
skaber # ere grønne job , og som skaber en bæredygtig 
urbanisering, skrev en seniorforsker ved det kinesiske 
akademi for samfundsvidenskaberne, Tian Huifang, 
for nylig i China Daily. 

  »At sætte høje standarder er en fordel for samfun-
det og for virksomhederne,« sagde ambassadør Friis 
Arne Petersen, og det er netop, hvad # ere virksom-
heder slår på: De skal ikke kun levere produkter, men 
løsninger, og dermed forsøger de at forklare kinesiske 
politikere og embedsmænd, hvad e$ ekten af avan-
cerede løsninger bliver overalt i samfundet.

  Industrien sluger halvdelen af Kinas energifor-
brug, mens boliger tager en % erdedel og transporten 
12 procent. Med satsningen på urbaniseringen i de 
kommende år vokser behovet for energibesparelser 
dermed også kra" igt. Som Friis Arne Petersen udtryk-
te det: Kina er nødt til at blive bedre end Danmark til 
energi- og vandbesparelser, fordi landet ikke selv har 
tilstrækkeligt med egne ressourcer.

Forsvindende små ressourcer

Kina importerer hovedparten af sin energi, og vand-
ressourcer er faretruende små. Kina har 20 procent af 
verdens befolkning, men kun syv procent af verdens 
friskvandsressourcer. Til sammenligning har de store 
søer på grænsen mellem USA og Canada 20 procent af 
verdens friskvandsressourcer. 

  Når Kina vil have en levestandard som i Vesten 
i løbet af et par årtier, bliver vand en gigantisk ud-
fordring, og problemet forværres af, at halvdelen af 
landets søer og # oder i forvejen er så forurenede, at de 
ikke kan bruges som drikkevandsressource.

  Derfor får også grundvandet en stærkt voksende 
betydning. Ifølge Kina-direktør John Jiang i det ! nske 
teknologi- og miljø! rma Vaisala er  forureningen af 
jorden et større problem end lu" forureningen, og 
det kan blive særdeles kostbart at foretage jordrens-
ning.Han mener, at energibesparelser er det absolut 
vigtigste område at tage fat på, da kineserne bruger 

Det har vist sig at være en god idé for danske virksomheder at 
gå gennem den danske ambassade og ambassadør Friis Arne 
Petersen. Arkivfoto: Jeppe Bjørn Vejlø
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15-20 procent mere energi pr. produceret enhed end 
verdensgennemsnittet, og at energiforbruget vil blive 
fordoblet inden 2020.

  John Jiang har mange års erfaring med at operere 
i Kina, og han mener, at udenlandske virksomheder 
er nødt til at komme ind på det kinesiske energi- og 
vandmarked nu, hvis de ikke allerede er der, for ellers 
kommer de aldrig ind.

  »Hvis virksomheder venter, indtil de mener, at 
deres produkter eller strategi er perfekte, så bliver 
de overhalet,« siger han. Han begrunder det med, at 
kineserne er hurtige og gode til at tilpasse sig konkur-
renterne. Det er især en udfordring for mindre og mel-
lemstore udenlandske virksomheder. 

Han mener, at SMV’erne må holde sig til nichéer og 
gå i samarbejde med andre virksomheder samt med 
universiteter og institutter, ligesom de må have et godt 
samarbejde med politiske og tekniske myndigheder. 
De må � nde troværdige, lokale partnere.

  Men også de store udenlandske selskaber står over 
for en ny udfordring, når regeringen vil stimulere de 
kinesiske virksomheder på området til at komme helt 
i front og etablere meget store koncerner. Det fører 
uvægerligt til en større konkurrence. På den anden 
side vokser markedet for  energi- og vandbesparelser 
eksplosivt, og Kina bliver verdens suverænt største 
marked. 

Ambassadens hjælp nødvendig

At håndtere den udfordring kræver både et tæt 
samspil med kinesiske beslutningstagere i toppen og 
et samspil med den danske udenrigstjeneste, mener 
Grundfos-direktøren Humphrey Lau. Han understre-
ger, at Beijing-ambassadens hjælp i mange tilfælde 
er afgørende for at komme igennem og få kontakt til 
beslutningstagerne.

  »Vi prøvede i mange år at komme igennem til de 
relevante personer i Chongqing, fordi vi ville stærkere 
ind i det vestlige Kina, men det var svært,« siger Hum-
phrey Lau.

  »Men så tog vi kontakt til ambassaden, og ambas-
sadør Friis Arne Peersen var parat til at hjælpe os med 
fremstødet på et event, hvor vi havde inviteret den 
lokale regering og en række potentielle kunder, og 
dermed � k vi kontakt til det højeste niveau i Chong-
qing,« siger Humphrey Lau.

  Dørene blev også åbnet til millionbyens største 
vandselskab, Chongqing Water Group, der er børs-
noteret i Shanghai.

Vandteknologi 
et stort eksportemne

Vand og miljø. Danske vandspecialister er 
små. Derfor opfordrer en af de store råd-
givere virksomhederne til at gå sammen i 
Kina. 

Af Hugo Gaarden

Danske producenter af teknologi på vandområ-
det kan reducere vandforbruget med typisk 20-30 
procent, somme tider op til 50 procent. Det vækker 
ikke mindst i Kina voksende interesse på grund af 
miljøproblemer og udbredt vandmangel . 

  Men danske specialister på vandområdet er 
generelt for små til at kunne operere e! ektivt i Kina. 
Derfor opfordrer  et af de store danske rådgivnings-
� rmaer, Alectia (det tidligere ingeniør� rma Birch 
& Krogboe),  virksomhederne til  at arbejde tættere 
sammen. Alectia har 700 medarbejdere, men det giver 
ikke en tilstrækkelig slagkra"  i et land som Kina.

  »Danske virksomheder kan ikke operere alene 
i Kina. Vi må lave stærke alliancer,« siger direktør i 
Alectia, Karsten Nielsen.

  Han bakker dermed op bag Eksportrådets initiativ 
med at lave strategiske salgsalliancer på tre vand-
områder: grundvand, reduktion af vandtab i stor-
byerne og reduktion af vandforbruget i industrien.

  Danmark har taget en førerrolle på EU-niveau, når 
det drejer sig om at skabe vandforbedringer i Kina. I 
den forbindelse arbejder Eksportrådet på at bringe 
danske virksomheder ind i Kina bl.a. gennem pilot-
projekter, der f.eks. går ud på at undersøge, hvor store 
forbedringer, der kan gennemføres i vandforsynin-
gen og spildevandsudledningen. Når projekterne er 
gennemført, står de danske selskaber langt stærkere i 

Vandmangel er et enormt problem i Kina. Arkivfoto: Reuters
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det fremadrettede arbejde.
  »I dag handler det ikke alene om at levere udstyr 

fra danske virksomheder. Jeg fornemmer, at kine-
serne bliver mere lydhøre over for salg af løsninger og 
processer, for de erkender, at danske virksomheder 
er gode til at reducere vandforbruget og lave miljø-
løsninger,» siger commercial counsellor Susanne Nors 
fra ambassaden i Beijing.

Jiangsu er en nøglepost

Eksportrådet i Beijing stod i sidste uge for to semin-
arer på en miljøkonference i Nanjing i Jiangsu-provin-
sen, hvor en række " rmaer og specialister fortalte om 
de danske erfaringer med miljøforbedringer inden 
for vand og  lu# . Det var også specialister,  de danske 
vandvirksomheder og embedsmænd talte til, og det 
blev påvist under spørgerunderne, at der var tale om   
meget kontante og brugerrettede spørgsmål, som 
danskerne skulle svare på.

  Jiangsu-provinsen er på størrelse med Tyskland og 
har en af landets største produktionsbaser med en høj 
fødevareproduktion. Det er også  en af de fem regioner, 
som skal reducere vandforbruget inden 2015. Provin-
sen har Kinas største vandforbrug.

  Alectia er involveret i to pilotprojekter i Kina. 
De omfatter to danske virksomheder, nemlig Ovo-
dan i Suzhou i Jiangsu-provinsen og Co-Ro i Foshan 
i Guangdong. Begge producerer fødevarer, mens 
Alectia har gjort vandbesparelser i industrien overalt 
i verden til sit specialområde, især hos fødevare- og 
drikke vareproducenter.  Firmaet lægger desuden 
vægt på endnu et aspekt: De immaterielle værdier –   
vandbesparelser og sikring af grundvandet, som også 
skal hindre politisk uro og f.eks. boykot af konkrete 
virksomheder.  

De immaterielle værdier

»Danske virksomheder er gode til minimere vand-
forbruget med teknologi, men vi er også gode til at 
optimere processen i en virksomhed for at spare både 
vand ogenergi. Vi kan typisk spare 10-30 procent, 
somme tider 50 procent,« siger Karsten Nielsen.

  Han understreger, at mangle på vand bliver et af 
de største problemer i  fremtiden, og det bliver mest 
udtalt i Kina. Derfor lægger Karsten Nielsen vægt på, 
at de danske selskaber også kan overbevise kineserne 
om betydningen af de immaterielle værdier.

  Er der dårligt grundvand, kan det smitte af på 

produkterne i en fødevarevirksomhed, og det kan i 
sidste ende føre til forbrugerboykot. Er der konstant 
vandmangel eller forurening af vandet, kan det føre til 
politisk uro.

  »Det kan omsættes i en pris på vandet og a$ ednin-
gen,« siger Karsten Nielsen. Det er argumenter, han 
" nder afgørende at præsentere for både store virk-
somheder, myndigheder og politikere.

  Alectia har gennem de seneste år bevæget sig væk 

Dansk teknologi på vandområdet vil kunne hjælpe både kine-
serne og de danske virksomheder. Arkivfoto: Jeppe Bjørn Vejlø
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fra en traditionel ingeniørvirksomhed til at satse på 
globale løsninger inden de virksomheder, der i stort 
omfang bruger vand, netop fordi vand bliver en global 
mangelvare. Alectia har forberedt sig på den funktion 
gennem opkøb af virksomheder, der giver Alectia en 
kompetence på f.eks. slagteri- og bryggeriområdet.

  Novozymes er en anden specialiseret virksomhed 
og kan ved brug af enzymer skabe vandbesparelser. 

»Vi kan f.eks. reducere vandforbruget i tekstil-
fabrikationen med 22 procent og energiforbruget med 
25 procent,« siger salgschef Li Chengyong, Novozymes 
i Kina. Samtidig kan CO

2
-udledningen reduceres.

Viden går begge veje

Kina er meget interesseret i den danske viden om 
grundvandet og forbedring af grundvandet, men det 
er  ikke noget, der – indtil videre – giver de helt store 
eksportindtægter. Der er dog o! entlige institutioner, 
som begynder at åbne  for, at deres viden kan om-
sættes i rådgivningsindtægter.

  Teknisk direktør Dan Fredskov fra Amager Res-
sourcecenter, det tidligere Amagerforbrænding, for-
talte på konferencen om erfaringerne med Amager-
forbrænding, og at netop a! aldsforbrænding bidrager 
markant til reduktion af CO

2
-udledningen. Den viden 

er endnu ikke gjort til et salgsemne, men Dan Freds-
kov vil ikke udelukke, at det kan blive tilfældet.

Konferencen viste også, at salg af produkter og 
dansk viden til Kina ikke bare er en énvejsa! ære. Den 
viden, som danske # rmaer og institutioner får i Kina, 
giver virksomhederne og rådgiverne en ekspertise, 
de kan tage med tilbage. Dermed kan der skabes en 
værdiforøgelse på to fronter.

  Det udtrykker funktionsleder i Miljøministeriet, 
Carsten Møberg Larsen, på denne måde: 

»Danske virksomheder bør se på den virkning, som 
en satsning i Kina kan give på hjemmefronten. Erfa-
ringerne i Kina kan bruges til en teknologiudvikling i 
Danmark.« 

  Endelig kan danske virksomheder foretage forsk-
ning og udvikling i Kina ved hjælp af kapital fra IFUs 
Klimafond, der også kan investere i forskningsprojek-
ter, og dermed er eksportmulighederne blevet meget 
større, end de hidtil har været.

  På Nanjing-konferencen deltog også: COWI, Force 
Technology, GEA Niro, Haldor Topsøe, Hasle Refracto-
ries, Rambøll, Beijing Senmiao Technology, Ballerup 
Kommune, Danske Regioner og Dansk Geoteknisk 
Institut.

Krav om alternativer til 
 mega-urbaniseringen

Urbanisering. Der er voksende kritik af 
den aktuelle urbanisering. Tyskland laver 
en alternativ byudvikling, der skal skabe 
ny udvikling uden for megabyerne. 

Af Hugo Gaarden

I takt med det hæsblæsende tempo i urbaniserin-
gen, især i de største millionbyer, vokser kritikken af 
urbaniseringen i medierne, i befolkningen og blandt 
eksperter . Eller rettere: Af den form, som buydviklin-
gen sker e$ er. Der er nemlig ikke mange, der vil 
bremse udviklingen i retning af bysamfund, fordi det 
historisk er en naturlig udvikling.

  Men der er banket så mange tusinde boligtårne 
op uden megen hensyntagen til levevilkårene, at det 
får mange til at kræve ændringer.  Desuden er der en 
voksende bekymring for, at den massive indvandring 
fra landet – ti millioner om året – kan skabe uover-
skuelige og negative virkninger.

  I en tysk-kinesisk økopark ved den gamle tyske 
koloniby Qingdao etableres der et alternativ til mega-

Mange kinesere har fået nok af højhuse i endeløse, ensformige 
rækker uden megen plads til mennesker, og kræver, at der frem-
over bliver tænkt alternativt til mega-urbaniseringen. 
Arkivfoto: Reuters
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urbaniseringen. En ny by opføres, hvor 15 landsbyer 
ligger, hvilket betyder ,at landbefolkningen kan blive i 
sit nærområde.

  Den nye by, Xingfu, skal stå færdig i 2015  og  rumme 
60.000 beboere, dels folk fra landsbyerne, dels en del 
til� yttere og udlændinge, som skal arbejde i de nye 
industrier, som � yttes ind i den nye by for at skabe 
et alternativ til landbruget. Det skal  drives på dansk 
facon med moderne stordri�  uden mange landmænd.

  Byen kommer til at bestå af højhuse i 20 etager 
samt lavere � eretagers huse med masser af grønne 
områder imellem. Industrierne skal placeres i nær 
tilknytning til boligerne i � re bobler med hvert sit 
kendetegn, f.eks. biofarme og fødevareindustri. 

   Hensigten med byen er at skabe et alternativ til 
den traditionelle byudvikling – en smart city – hvor 
arbejde og beboelse kobles sammen. Kineserne 
kalder byen for et Lykkeligt Samfund, mens tyskerne 
har oversat det til en Lykkelig Kommune (Glücks-
gemeinde).

  Med den tyske deltagelse er det en selvfølge, at 
byen bliver selvforsynende med vedvarende energi, 
herunder ved brug af jordvarme.

  Det er den første by af sin art i Kina, og det har 
været en lang proces. De første skridt blev taget i 2011. 
 Kansler Angela Merkel og den tidligere kinesiske 
ministerpræsident, Wen Jiabao, har begge har været 
involveret og underskrevet a� alerne om projektet. 
Men først i år er de endelige godkendelser kommet på 
plads.

  Som med næsten alle nye projekter i Kina skal også 
Xingfu gøres til et eksempel, der kan kopieres andre 
steder i Kina.

Ideen med en økoby bruges overalt i landet. Øko er 
blevet et modeord, som lokale partiledelser bruger for 
at skabe opmærksomhed på topplan i Beijing. Men 
mange af økobyerne er mere energi- og miljøvenlige af 
navn end af gavn.

  Den første egentlig økoby er under udvikling ved 
Tianjin.  Den har et langt større omfang, men ideen er 
stort set den samme som i Xingfu. Den ligger imidler-
tid  som en del af storbyen Tianjin og tager ikke direkte 
sigte på at skabe et alternativ til hverken  mega-byerne 
eller  landsbyerne.

Bønder får ringe kompensation

Der er titusinder af voldsomme sammenstød mel-
lem borgere og politiet hvert år over hele landet, og 
mange af dem skyldes bønder, der protesterer mod at 

skulle afstå deres jord til en elendig kompensation. 
De får typisk en erstatning på 30.000-50.000 kroner 
for knap en hektar jord. De kan ikke sælge jorden, for 
den ejes af staten, men de kan afstå brugsretten til 
kommunen, som »sælger« videre til developere for 
o� e � ere millioner kroner per hektar. I storbyerne må 
en developer betale omkring 20 millioner kroner for 
en hektar. Kommuner og byer har i dag den største 
indtjening via jordsalg.

  Økonomer har foreslået, at bønderne skal bevare 
ejerskabet til jorden, men have et årligt a! ast i 
forhold til den endelige salgsværdi, så de kan leve af 
a! astet, når de � ytter til byerne. Sker dét, bliver det 
et brud på statens ejendomsret til jorden. Men hvis 
de ikke får en bedre indtjening, kan de heller ikke 
bidrage til forbruget, som skal være de næste årtiers 
drivkra� , og de kan ikke betale skat til de kommu-
ner, de � ytter til. Dermed kan de ikke være med til 
at dække de voksende udgi� er til skoler og sundhed 
samt pensioner, som opstår med landbefolkningens 
vandring til byerne. 

  At integrere landbefolkningen i byerne fører der-
for uundgåeligt til dramatiske skatteændringer eller 
udligninger mellem kommunerne og byerne.

  Der kommer mange forslag til den eksisterende 
byudvikling, og mange af ideerne bliver e� er nogle 
forskeres mening afprøvet i de såkaldte »anden-tier«-
byer, altså byer med op mod ti millioner indbyggere 
uden for de største som Beijing og Shanghai. Hér er der 
o� e større modtagelighed for alternative løsninger, og 
der er interesse i at undgå fejltagelserne i storbyerne. 
F.eks. har storbyerne opdaget, at lu� forureningen 
vokser, fordi betonsøjlerne holder på lu� en.  Derfor er 
der nogle steder forsøg på at skabe lu� korridorer gen-
nem byerne ved at rive nogle af højhusene ned.

  De mindre byer kan bruge den mest moderne 
teknologi i styring af transporten, og det bliver  muligt 
at lave løsninger, som ikke skaber et nyt proletariat 
af bønder. F.eks. forsøger Chengdu at inddrage land-
befolkningen på en bedre måde, end det sker i de 
� este storbyer.

  For nogle år siden blev der etableret en ny by, Hua-
ming i nærheden af Tianjin. Her blev 41.000 beboere 
i 12 landsbyer  samlet  – og den blev udpeget som et 
alternativ til urbaniseringen. Men der blev ikke skabt 
erhvervsmuligheder, og projektet er blevet en � asko.

  I de kommende ca. to årtier ventes 250 millioner 
mennesker at � ytte fra landet til byerne. 50 procent af 
kineserne lever i byerne, mens tallet er  70-80 procent i 
mange industrilande.

UGEBREVET
BUSINESS KINA #00
XXXX 2013

8



Stærkere vækst 
i fødevareeksporten

Fødevarer. Fødevareminister Karen Hæk-
kerup har skabt en hurtig åbning for 
eksport af forarbejdet svinekød til Kina. 
 Det kan føre til en større eksportstigning 
end hidtil, mener landbrugssektoren.

Af Hugo Gaarden

Med et besøg i Kina har fødevareminister Karen Hæk-
kerup (S) fået fremrykket eksporten af forarbejdede 
fødevarer, og det kan føre til en betydelig stigning i 
fødevareeksporten. 

Kina meddelte under besøget, at to slagterier nu er 
godkendt som eksportsted for forarbejdede produk-
ter som bacon og pølser, og yderligere � re slagterier 
ventes snart godkendt. Kinesernes udmelding kom 
overraskende hurtigt. 

»Uden ministerens besøg var der ikke kommet en 
godkendelse allerede nu,« siger Beijing-ambassadens 
ministerråd for fødevarer, Marie Louise Flack de Neer-
gaard.  Samme opfattelse har foreningen Landbrug & 
Fødevarer.

  Næstformanden i Landbrug & Fødevarer, Asger 
Krogsgaard, der også er næstformand i slagteriet 
 Danish Crown, siger, at a� alen kan føre til en be-
tydelig stigning i eksporten. Hidtil er dansk svine-
eksport steget med ca. ti procent om året til nu 2,1 mil-

liarder kroner, men Asger Krogsgaard er overbevist 
om, at den årlige stigning bliver større, især på grund 
af den velstående middelklasse, der stiller krav til 
fødevarernes kvalitet.

  Eksport af minkskind udgør ca. 80 procent af den 
samlede eksport fra landbrugssektoren. Svinekød 
udgør ca. halvdelen af fødevareeksporten.

  E� er besøg i � re ministerier i Beijing besøgte 
Karen Hækkerup en fødevareudstilling i Shanghai – 
dagen e� er afslutningen af et � erdages møde i cen-
tralkomiteen, der lagde rammerne for de næste ti års 
reformer. Hér vedtog topledelsen, at det frie marked 
skal spille en »afgørende« rolle i økonomien.

Det er en udmelding, som Karen Hækkerup hæ� er 
sig ved: 

»Netop når markedet får en større vægt i kinesisk 
økonomi, kan det få en stor betydning for f.eks. føde-
varer. Jeg ser enorme muligheder for den danske føde-
varesektor, men også for eksport af andre produkter, 
der kan forbedre den kinesiske fødevareproduktion. 
Det kan gavne danske arbejdspladser. Kineserne har 
meget at lære af os, herunder e� ektiv dri�  af land-
brug, også for at løse miljøproblemer,« sagde Karen 
Hækkerup.

Mangel på plads til svinefarme

Den første danske svinefarm er allerede under 
etablering i Kina  og  tager sigte på en svineproduktion 
på omkring en milliard kroner om året. 

  Asger Krogsgaard, der selv er svinelandmand, vil 
ikke udelukke, at � ere danskere vil etablere svine-

Der er gode udsig-
ter til, at Danmark 
kan øge sin produk-
tion af fødevarer 
til Kina. Arkivfoto: 
Liselotte Sabroe
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farme i Kina, men han mener, at der er en markant 
forskel på svineproduktion i Kina og i Østeuropa, 
hvor mange danske svinebønder har etableret meget 
store farme.

  »Kineserne har svært ved at � nde plads til farmene 
og  må importere en stor del af foderet.Derfor tror 
jeg, at Kina fortsat vil importere forholdsvis meget 
svinekød, og det giver Danmark � ere muligheder. 
Problemet for os er snarere, at det er begrænset, hvor 
meget svineproduktionen i Danmark kan udvides,« 
siger Asger Krogsgaard.

  Også den internationale direktør i Danske Slagter-
ier, Knud Buhl, peger på de begrænsede produktion-
smuligheder i Kina.  Derfor tror han, at mulighederne 
for dansk landbrug især ligger i eksport af færdigvarer 
mere end i at producere i Kina.

Bredere vi� e af eksport

Det er ikke bare eksporten af svinekød, der har fået 
bedre muligheder. Der er også sket et gennembrud i 
forhandlingerne om eksport af økologiske fødevarer. 
Det er tæt på, at danske producenter kan blive godk-
endt til at kunne eksportere direkte til Kina. Produk-
tionsstederne skal godkendes af udsendte inspektører 
fra Kina.
  Endelig har de kinesiske myndigheder sagt til 
Karen Hækkerup, at Danmark blivet et af de første 
lande, som får en godkendelse til direkte eksport af 
babymælkepulver. På dette område har Kina skærpet 
reglerne og vil nu også godkende de mejerier, der laver 
babymælkepulver. Beslutningen ændrer dog ikke ved 
den eksisterende eksport.

En ny eksportør af babymælkepulver så dagens lys 

under eksportfremstødet. Det er Mooko, der sælges af 
Mille Dairy, men som køber mælkepulveret hos Arla. 
Det sælges  under eget navn via distributører. Danske 
investorer har majoriteten, herunder statens investe-
ringsfond IFU, der ejer 25 procent. Også en kinesisk 
investor er med. 

  Selskabet satser på en helt anden måde at sælge 
fødevarer på, nemlig ved at brande � rmaet og produk-
tet over velstående kineserne med en skandinavisk 
holdning til f.eks. børneopdragelse.

  I markedsføringen, der er udtænkt af reklame-
bureauet Mensch, slås der på, at børn skal lege og ikke 
bare paces frem. Det er et af de sjældne tilfælde, hvor 
f.eks. fødevarer sælges på grundlag af en kulturel og 
menneskelig indstilling og ikke på grundlag af det 
konkrete produkt.

  Mælkepulveret ligger prismæssigt i den høje ende 
som andre udenlandske produkter, netop fordi man 
henvender sig til det øvrige lag i mellemklassen.

  Også de danske kyllingeproducenter forsøger at 
komme stærkere ind i Kina, men eksportleder Kaja 
Gregersen, Danpo, tror ikke, det er muligt at få  en stor 
eksport af kyllingelår og � leter, for det producerer 
kineserne til meget lave priser. Derimod er der et vok-
sende marked for specialiteter som kyllingefødder, 
og nye produkter kan være andetunger og hanekam, 
der sælges som delikatesser til forholdsvis høje priser 
i Kina. 

»Vi kan lære af kineserne, hvordan vi kan udvikle 
nye produkter,« siger Kaja Gregersen.

  Producenten af ørredkaviar, Aquapri, forsøger at 
komme ind i luksussegmentet i Kina  via de førende 
hoteller og f.eks. som supplement til sushi. Mens stør-
kaviar koster cirka 10.000 kroner pr. kg.  sælges kaviar 
fra de danske ørredfarme for 300-500 kroner.

  De danske deltagere på udstillingen var: Danish 
Crown, Tican, Tulip Food Company, Royal Green, 
Danpo, Aquapri, DLG Food Grain, Delicious by 
Nordic, Fayre� eldFoodtech Scandinavia, Mille Dairy, 
Nature DK, Skare Meat.

Jeg ser enorme muligheder for den 
danske fødevaresektor, men også for 
eksport af andre produkter, der kan 

forbedre den kinesiske fødevareproduk-
tion. Det kan gavne danske arbejdsplad-
ser.

Karen Hækkerup
fødevareminister (S)

F

Mink udgør ca. 80 procent af den samlede danske landsbrugs-
eksport til Kina. Arkivfoto: Christian Als
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Fødevarecenter kan 
være på vej i Kina

Produktudvikling. Landbrugssektoren og 
fødevareministeren vil ikke udelukke, at 
der bør etableres et fødevarecenter, som 
skal udvikle danske fødevarer til det kine-
siske marked svarende til minkavlernes 
designcenter.

Af Hugo Gaarden

De danske minkavlere og deres auktionshus Kopen-
hagen Fur � nansierer et designcenter for pelse i Bei-
jing.  Det sker for at promovere de danske minkskind, 
der sælges som råvarer i Kina, men til høje priser på 
grund af den høje kvalitet.

  E� er at der nu er blevet muligt at sælge langt � ere 
typer fødevarer end hidtil, er spørgsmålet, om føde-
varebranchen vil lave et tilsvarende center, som f.eks. 
kan udvikle produkter, der passer til de kinesiske 
mad- og spisevaner.

  Er bacon f.eks. salgbart, når kineserne spiser med 
pinde, og hvad med de lange røde pølser? Kan der 
udvikles et alternativ til koteletter, når kineserne ikke 
bruger kniv og ga� el til at skære dem i stykker med, 

men på en restaurant forventer at få kød serveret i 
småstykker ?

  Der har gennem årene været sporadiske forsøg på 
at udvikle kinesiske versioner af de velkendte produk-
ter, men endnu er der ikke lavet konkrete kinesisk 
tilpassede produkter. Minkavlerne, der er Danmarks 
suveræne eksportsucces i Kina, har tidligere foreslået 
det daværende Landbrugsråd at lave et gourmet-
center, hvor kineserne kan afprøve danske fødevarer, 
men også tilpassede versioner.

  Næstformanden i Landbrug & Fødevarer og i Da-
nish Crown, Asger Krogsgaard, siger, at et fødevare-
center af den art er en mulighed. 

»Minkavlerne er jo de fremmeste i landbrugseks-
porten til Kina, så det er værd at overveje, og Arla 
etablerede sidste år et teknologi- og udviklingscenter 
i Kina . Når vi nu har fået mulighed for at eksportere 
forarbejdede varer, har vi dermed også fået mulighed 
for en mere direkte markedsføring af alle vores 
brands, og det giver også grundlag for en stærkere 
investering i eksporten til det kinesiske marked,« siger 
Asger Krogsgaard.

  Fødevareminister Karen Hækkerup (S) vil ikke 
afvise, at et fødevarecenter er en mulighed. 

»Men foreløbig synes jeg, at fødevaresektoren har 
rigeligt med udfordringer med at udnytte de nye mu-
ligheder, vi har fået,« siger hun.

Kan Danmark 
lære kineserne 
af spise f.eks. 
� æskesteg? Det 
er et spørgsmål, 
som måske 
kunne besvares, 
hvis man havde 
et gourmet-
center, hvor 
kineserne kan 
afprøve danske 
fødevarer. 
Opfordringen 
har tidligere lydt 
fra mink avlerne, 
som selv har et 
designcenter. 
Arkivfoto: 
Christian Als

UGEBREVET
BUSINESS KINA #19
15/11 2013

11



Behov for større 
satsning i Kina

Analyse. Den danske fødevaresektor har 
berøringsangst over for Kina. Eksporten 
kan vokse med milliarder kr., hvis sek-
toren er lige så dristig som minkavlerne. 

Af Hugo Gaarden

Den danske landbrugseksport til Kina er vokset vold-
somt  de seneste år. Faktisk er den blevet tredoblet på 
fem år, når man medregner Hongkong. Og minken!

  Det er nemlig mink fra kun 1.400 minkavlere, 
primært i Vest- og Nordjylland, der står bag langt 
den største del af landbrugseksporten – herunder 
af stigningen i eksporten. Minkavlerne med deres 
Kopenhagen Fur har fået solidt fat i den kinesiske 
luksusbranche. Derimod har hele fødevaresektoren 
 ikke fået nær så godt fat i hverken velhaverne eller den 
købekra� ige mellemindkomstgruppe.

  Det er ingen tilfældighed, at minkavlerne klarer 
sig godt. De har bevidst satset på at udvikle en høj 
kvalitet, og de markedsfører den bedste kvalitet som 
et dyrt luksusprodukt. Desuden betaler de for et 
designcenter i Beijing, så kinesiske pelsdesignere får 
kendskab til de danske produkter. Endelig � nansierer 
de en løbende uddannelse af personalet i pelsbutikker 
landet over – uanset om de sælger pelse, der er lavet af 
danske produkter. Pelsavlerne og Kopenhagen Fur vil 
blot promovere sig som det bedste i verden.

  De danske fødevareproducenter har været langt 
mere forsigtige. De laver ikke fælles fremstød på 
samme måde. Arla Foods har forsøgt at lave fælles 
produktion med mejeriet Mengniu, men trak sig ud, 
og holder sig til eksport. 

Og  nu gør den kinesiske regering store anstrengels-
er for at styrke de kinesiske producenter og slår ned på 
udenlandske eksportører ved de mindste fejltrin. Det 
er et klart signal om, at internationale producenter 
gør klogt i at producere i Kina, og at de på længere sigt 
ikke skal regne med at kunne leve af den udenlandske 
prestige. Franske Danone har lært lektien og er blevet 
en vigtig samarbejdspartner med – Mengniu.

  Danmarks første svinefarm er under opbygning. 
 Den skal e� er planen have en milliardomsætning. 
Men hvornår kommer der � ere – som i Østeuropa og 
Rusland? 

Kopenhagen Fur har ikke været bange for at satse på det kinesiske 
marked. Arkivfoto: AFP
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Nogle mener, at markedet i Kina er for lille til svine-
farme, fordi Kina mangler jord, og fordi en del af 
foderet skal importeres. Alligevel bliver der  etableret 
kæmpefarme i stort tal.  Det er kinesiske forretnings-
folk, der måske også ejer et slagteri og en detailhan-
delskæde, der står bag. De forsøger at hyre danskere 
til at drive dem, og de køber en del udstyr til farmene. 
Men på den måde får danske landmænd ikke del i 
milliardomsætningerne.

  Danske landmænd, slagterier og mejerier – og pro-
ducenterne i agroindustrien – har førende positioner 
på det globale marked. Det kinesiske fødevaremarked 
vokser hurtigt , og forbrugernes krav om kvalitet er så 
stort, at der er et marked for talrige danske svine- og 
malkekvægsfarme. Det skaber også et marked for 
slagterier og mejerier for at sikre kvaliteten fra jord-
til-bord.

  Danske svinebønder har skabt en udvikling i 
Østeuropa, Ukraine og Rusland, som var utænkelig 
uden Murens fald og statslig med� nansiering via 
IØ-fonden under IFU. IFU er i dag aktiv i Kina, f.eks. 
med investering i svinefarmen Scandinavian Farms 
og i leverandøren af babymælkepulver under mærket 
Moohko. IFU har investeret i over 130 danske virk-
somheder i Kina, og med den nye klimafond har IFU 
fået langt større muligheder for at investere meget 
bredt i aktiviteter, der har med grøn energi og miljø at 
gøre, herunder sunde fødevarer.

  Sagt med andre ord: Med farmene i Østeuropa og 
med IFU har den danske fødevaresektor fået et meget 
stærkt grundlag for en kra� ig ekspansion med både 
eksport og produktion på fremtidens største føde-
varemarked. Da mulighederne for øget produktion 
i Danmark er ganske begrænsede, er spørgsmålet, 
hvorfor ikke kompetencen skal bruges til at etablere 
produktion i global skala både i det primære led og i 
forarbejdningen? 

  En kinesisk forretningsmand tænker altid 
globalt og ekspansivt: Kan han sælge i Shanghai, 
kan han også i Kina, og så kan han i hele Verden. 
Svinebønderne gik fra Jylland til Østeuropa.  Det blev 
en drønende succes. Hvorfor tager de og slagterierne 
og mejerierne ikke næste skridt længere østpå?

Et kinesisk slagteri, Shuanghui, har netop købt 
verdens største slagteri, Smith� eld i USA. Hvis ikke 
den danske fødevaresektor tør tænke lige så stort – 
og som det skete i Østeuropa og som minkavlerne 
gør det – bliver vi en meget lille nichéspiller, hvor vi 
kunne blive en af verdens største. 

Afgørende resultater af 
reformerne i år 2020

Reformplan. Den nye kinesiske ledelse 
har vedtaget et reformprogram, der skal 
vise »afgørende« resultater i 2020. Det er 
det mest ambitiøse program siden reform-
starten i 1978 – med mere magt til top-
ledelsen og med mere liberalisering i øko-
nomien og den o! entlige administration.

Af Hugo Gaarden

De kommende ti år ser ud til at få lige så stor betyd-
ning i Kina som igangsætningen af de økonomiske 
reformer under Deng Xiaoping i 1978.

  Topledelsen vil have »afgørende« resultater af den 
netop vedtagne reformplan i 2020. Det er sjældent, 
at der sættes en deadline på vitale beslutninger i den 
kinesiske ledelse. Udtrykket »afgørende« betyder 
også, at reformerne skal være mere gennemgribende 
end i de seneste mange år, og at hele befolkningen skal 
kunne mærke det. Reformerne handler ikke kun om 
at skabe en stærkere økonomi.

Der er to hovedlinjer i reformerne, som de blev ved-
taget i sidste weekend  i den tredje plenarsamling på et 
møde i cen tralkomiteen på 205 medlemmer : 
1) Markedet skal spille en »afgørende« rolle
2) Der skal ske en modernisering af ledelsessystemet 
i den o! entlige sektor, så den bliver mere e! ektiv. 
 Flere beslutninger skubbes nedad i systemet, dvs. med 
mindre statskontrol, og så der bliver en bedre balance 
mellem den o! entlige sektor og den private sektor.

Den kinesiske topledelse med præsident Xi Jingping i spidsen har 
vedtaget reformer, der kan få stor betydning for den kinesiske 
borger. Foto: Jason Lee/Reuters
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I topledelsens erklæring e� er mødet nævnes ordet 
»marked« hele 22 gange, hvilket  er udtryk for, at 
markedet, de private virksomheder og en mere fri 
prisdannelse skal spille en langt større rolle end hidtil, 
hvor markedet kun skulle have en »basisrolle«. I kine-
sisk politik og økonomi er der en fundamental forskel 
på de to udtryk.

  I 1993 blev udtrykket en »socialistisk markedsøko-
nomi« indført, og socialismen er stadig kernen i kom-
munistpartiet, men den gentagne understregning af 
markedet er slående i den nye reformplan. Der skal 
være mere vitalitet i markedet med større konkur-
rence og lige muligheder for statslige og private 
selskaber, f.eks. ved at give privat kapital bedre ad-
gang til virksomheder og sektorer, der hidtil har været 
monopoliseret af statslige selskaber.

  Der lægges op til skattereformer og en � nansiel 
liberalisering, f.eks. med en fri rentedannelse, og når 
2020 fastlægges som deadline for reformerne, er det 
formentlig også udtryk for, at valutaen yuan skal være 
gjort internationalt konvertibel til den tid. 

  Som noget afgørende får bønderne bedre mu-
lighed for at afstå deres jord til en højere pris, f.eks. 
ved at lave børser for handel med jord. Bønderne skal 
inddrages i samfundets modernisering, så de kan 
� ytte til byerne og få samme fordele som byboerne. 
Bysamfundet og landbosamfundet skal integreres 
på  bedre . Prisen på vand og el skal i højre grad være 
markedsdrevet. 

  Detaljerne i reformudspillet skal dog først 
fastlægges af de enkelte ministerier og institutioner i 
de kommende måneder.

Bedre o� entlige styring

En modernisering af den o! entlige ledelse kædes 

direkte sammen med markedet: »Kernen er en god 
håndtering af forholdet mellem det o! entlige og 
markedet,« hedder det. Den o! entlige sektor skal til-
lade, at markedskræ� erne får en større rolle end i dag, 
nemlig i fordelingen af ressourcerne. 

  Det o! entlige sektor får lidt af et svirp med denne 
formulering: »Reformerne skal lade markedet spille 
en afgørende rolle i allokeringen af ressourcer, og den 
o! entlige sektor skal på en bedre måde tage sig af sine 
opgaver.« 

  Sagt med andre ord: Den o! entlige sektor fra reger-
ingen til lokalregeringer skal ikke blande sig så meget 
som hidtil i styringen af samfundet. Top ledelsen 
erkender, at staten ikke længer kan styre f.eks. energi- 
og vandpriser så detaljeret som tidligere. Planøkono-
miens detailstyring fungerer ikke. Det betyder også, 
at statsselskabernes magt i banksektoren og f.eks. 
olie- og energisekstoren skal reduceres, f.eks. ved at 
lade private aktører få adgang til de statslige sektorer.

  Men samtidig understreges det, at det o! entlige 
skal sørge for en fair udvikling i samfundet og for en 
fair konkurrence.

  For at sikre kontrol med reformprocessen ned-
sættes to nye udvalg, som får en overordnet og central 
rolle. Det svarer fuldstændig til den metode, som 
Deng Xiaoping brugte for at bryde gennem stats-
styringen i årene e� er 1978. 

  En  gruppe  skal styre alle aspekter af den økono-
miske reformproces. Den får mere magt end den nu-
værende reform- og udviklingskommission, NDRC, 
og den får politisk magt på niveau med de økono-
miske og � nansielle beslutningstagere i regeringen og 
i partiledelsen. 

  Samtidig nedsættes en ny sikkerhedsgruppe, der 
svarer til det amerikanske Nationale Sikkerheds-
råd. Som i USA bliver præsidenten formand, og alle 
topledere vedrørende den indre og eksterne sikker-
hed deltager i gruppen. Dermed samles alle sikker-
hedsspørgsmål fra intern uro til terrorisme og kon-
� ikt med andre lande i ét organ.Det giver præsident 
Xi Jingping en langt større magt end hans forgængere, 
som uden held forsøgte noget tilsvarende.

  Hensigten med de to grupper er altså at skabe 
mere frihed og dynamik i økonomien og samfundet 
generelt, men samtidig at sikre mere kontrol med den 
overordnede politiske styring, dvs. at fastholde kom-
munistpartiets greb om magten. Todelingen med et 
autoritært politisk styre og en fri markedsøkonomi 
bliver endnu mere udpræget i den nye periode med Xi 
Jingping og ministerpræsident Li Keqiang.

Sidste gang,der blev vedtaget store reformer, var i 1978 under den 
daværende leder Deng Xiaoping. Arkivfoto: Reuters
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Reformer til fordel 
for danske � rmaer

Reform-e! ekt. Danske virksomheder 
fra energi- og miljøsektoren til fødevare-
sektoren får konkrete fordele af de nye 
kinesiske reformer. 

Af Hugo Gaarden

Fødevareminister Karen Hækkerup (S) var den første 
vestlige politiker, som udtrykte sig om e� ekten af de 
kinesiske reformer. Dagen e� er, at de blev vedtaget, 
sagde hun under en fødevaremesse i Shanghai: 

»Når markedet får en større vægt i kinesisk øko-
nomi, kan det få stor betydning for f.eks. fødevarer. 
Jeg ser enorme muligheder for den danske fødevare-
sektor, men også for eksport af andre produkter, der 
kan forbedre den kinesiske fødevareproduktion. 
Det kan gavne danske arbejdspladser. Kineserne har 
meget at lære af os, herunder e� ektiv dri�  af landbrug, 
også for at løse miljøproblemer.«

  På en række områder bliver mulighederne for 
dansk eksport til Kina og investeringer i Kina bedre, 
når markedet kommer til at spille en »afgørende« 
rolle, når der åbnes for privat kapital på en række 
stats lige områder, når konkurrencen skal styrkes, og 
når der bliver en friere prisdannelse:

- Kinesiske kunder e� erlyser bedre fødevarer, 
hvilketde de kan få, når der åbnes for � ere private 
virksomheder i fødevaresektoren, herunder med 
udenlandske producenter.

- Der åbnes for udenlandske producenter i det 
primære landbrug, f.eks. i pilotprojekter, og udviklin-
gen stimuleres af, at bønderne får bedre muligheder 
for at afstå deres jord (dvs. retten til at drive deres jord) 
til en bedre pris for dem. 
- Udenlandske og kinesiske private virksomheders 
engagement i fødevaresektoren øger mulighederne 
for f.eks. dansk agroindustri, fordi de nye aktører 
e� er lyser højere kvalitet og en bedre indtjening.
- En mere fri prisdannelse vil gavne danske virk-
somheder i sektorerne energi, vand, energi- og vand-
besparelser, isolering og miljø: Hele striben med 
Grundfos, Danfoss, Vestas, Rockwool, talrige under-
leverandører og rådgivere. 
- En bedre integration af landbo- og byudviklingen 
giver nye muligheder for både produktleverandører 
og for rådgivere såsom byplanlæggere.
- Reformer af � nanssektoren øger mulighederne 
for udenlandske � nanshuse, som kan afprøve nye 
produkter og serviceydelser i den nye frihandelszone 
i Shanghai. De får mulighed for at levere f.eks. wealth 
management-produkter til velstående kinesere.
- Frihandelszonen åbner også for udenlandske virk-
somheder i servicesektoren og kulturlivet, hvor der i 
dag er begrænsninger.
- Kombinationen af markedskræ� er og en mere fair 
indkomstudvikling åbner for leverandører til so-
cialsektoren herunder med privat� nansieret ældre-
pleje.

Også større udfordringer

Reformerne giver ikke kun nye muligheder for dan-
ske � rmaer, men også større udfordringer. En mere 
dynamisk konkurrence rammer selvsagt også danske 
producenter. 

Regeringen vil kun gradvist reducere statsselska-
bernes magt, og de skal samtidig gøres mere e� ektive, 
ligesom regeringen arbejder på at slå mange mindre 
selskaber sammen for at skabe større aktører – f.eks. 
i fødevaresektoren – så kvaliteten kan forbedres. Det 
vedrører især statsselskaber, og det giver uvægerligt 
udenlandske selskaber barskere betingelser.

  Statens magt skal reduceres, hvad detailstyringen 
af samfundet angår, men på den anden side bliver 
mere politisk magt samlet på topniveau. Det bety-
der, at virksomheder, der vil påvirke f.eks. energi- og 
miljøpolitikken i en dansk eller international retning, 
må arbejde endnu mere målrettet på at få politisk 
ind� ydelse på topniveau.

Reformerne, der netop er blevet vedtaget, i kombination med ki-
nesernes stigende ønske om kvalitet burde give danske virksom-
heder fordele. Foto: Mark Ralston/AFP
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Årets Erhvervsperson

En af de mest erfarne danske erhvervsfolk i Kina, 
direktør Peter N. Rasmussen, Asia Base i Suzhou, er 
blevet udpeget som årets erhvervsmand 2013 af det 
danske handelskammer i Kina. Det skete ved det 
traditionelle arrangement i Shanghai for årets person, 
som også omfatter årets entrepreneur, nemlig direk-
tør Jens Purup Krog, Access People.

  Peter Rasmussen kom til Kina i 1987, dvs. i reform-
bølgens første år. Han lagde ud med at hjælpe Danfoss 
med etablering af sin første fabrik i Kina og etablerede 
i 1994  rådgivnings� rmaet Asia Base  og har siden hjul-
pet ca. 250 danske virksomheder med at komme på 
plads i i Kina. 150 af dem har etableret egne selskaber 
i Kina.

  Han har også etableret Global Industries, der 
hjælper danske � rmaer med indkøb af komplicerede 
ikke-standard produkter i Kina. Han har desuden 
etableret et joint-venture selskab sammen med DI 
under navnet  DI Asia Base. Endelig er han aktionær 
i Danmarks første svinefarm i Kina, Scandinavian 
Farms, der har kontor i Suzhou. Farmen ligger  ved 
kysten mellem Shanghai og Qingdao. 

  Da han har hjulpet så mange virksomheder ind i 
Kina gennem så mange år, kaldes han af mange for 
Mr. China, mens han kaldes Mr. Denmark af mange i 
det o�  cielle Kina, ikke mindst i Suzhou.

  Jens Purup Krog, der blev Årets Entrepreneur, 
etablerede Access People i Beijing i 2008. Det er et 
rekrutterings� rma, som også har kontor i Shanghai. 
Access People har desuden  netop åbnet kontor i Sin-
gapore. 

  Firmaet har over 100 klienter i Kina og Sydøst asien 
og er slået godt igennem på et marked, der er fyldt 
med rekrutterings� rmaer fra Kina og udlandet.

Peter N. Ras-
mussen kaldes 
af mange fra 
det o�  cielle 
Kina for Mr. 
Denmark – 
ikke mindst i 
Suzhou.

Kort nyt

Lønnen stiger med over otte procent

Genmemsnitslønnen i Kina ventes at stige med 8,85 
procent næste år, lyder det fra  det amerikanske kon-
sulent� rma Hay Group. Firmaet anslår lønstigningen 
i år til at blive på 8,4 procent. Det er betydeligt over 
in! ationen, som blev på 3,2 procent i oktober, og som 
Bank of Communication venter  stiger til mellem tre 
og � re procent næste år. Lønningerne ventes at stige 
endnu mere for veluddannede unge i lederpositioner, 
fordi der er stor e" erspørgsel e" er mellemledere og 
topledere. Topledernes lønninger stiger mest. Topløn-
ningerne var sidste år 8,4 gange så høje som gennem-
snitslønnen i Kina, men i Beijing, Shanghai og andre 
storbyer var de 18 gange så høje, siger Hay Group. For 
nogle selskaber som Huawei er det ikke et problem, 
da produktiviteten stiger kra" igt, og da det for � r-
maet er afgørende at få kvali� cerede medarbejdere. 
Topchefernes lønninger i de statslige selskaber er 
forholdsvis større, op til 20 gange gennemsnitsløn-
nen, selv om selskabernes indjeningsevne er faldende.

Entrepreneurer mere optimistiske

De kinesiske entrepreneurer er blevet mere optimis-
tiske, viser en undersøgelse fra Chinese Entrepreneurs 
Survey System. De ser tegn på bedre afsætning i ud-
landet, men de erkender også, at den udenlandske e" -
erspørgsel er forholdsvis lav. 79 procent mener nemlig 
ikke, at de har fået de ordrer, som de har forventet. Der 
er dog ! ere, der ser optimistisk på udviklingen end 
sidste år. 48,8 procent havde et positivt resultat i første 
halvår. Det er samme tal som for et år siden.

Mangel på udenlandsk talent

Ifølge en undersøgelse vil Kina mangle 75.000 uden-
landske ledere med global erfaring i de kommende 
fem til ti år. Der er kun 3.000-5.000 ledere i dag i Kina, 
der lever op til de stillede krav, hedder det i undersø-
gelsen fra Center for China and Globalization. E" er-
spørgslen skyldes især, at mange kinesiske selskaber 
ekspanderer i udlandet og ikke har den fornødne 
ledelsesekspertise. Sidste år investerede kinesiske 
selskaber 72 milliarder dollar i udlandet.  I år ventes 
niveauet at nå 100 milliarder dollar.
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Bilsalget op med 20 procent

Bilsalget steg med over 20 procent i oktober. Der var 
en tilsvarende høj stigning i september. Det samlede 
salg blev på næsten to millioner.  Alene salget af per-
sonbiler blev på 1,6 millioner. Den kra� ige udvikling 
ses i tra� kken og på boligkompleksernes parkerings-
pladser. Forstoppelsernes tid er allerede indtru� et. 

Lenovo-indtjening op med 36 procent

Lenovo kører fortsat voldsomt frem på PC- og 
smartphone-området. I selskabets andet kvartal steg 
nettoindtjeningen med 36 procent til 220 millioner 
dollar. Omsætningen blev på 9,8 milliarder dollar. 
Lenovo er verdens største PC-producent samt verdens 
tredjestørste producent af smartphones. Selskabet 
venter at sælge 50 millioner smartphones i år, hvilket 
er ! ere end dobbelt så mange som sidste år. Man ven-
ter også at  sælge ti millioner tablets, hvilket er ti gange 
så mange som sidste år. 

Nu falder bankudlånene

Bankernes udlån blev i oktober de laveste for hele 
året, nemlig på 506 milliarder yuan (471 milliarder 
kroner). Udlånene har svinget mellem 700 og 1000 
milliarder yuan om måneden. Bankerne siger, at det 
afspejler regeringens bestræbelser på at begrænse o� -
balanceaktiviteterne samt udlån til byggeriet. 

Lenovo har god vind i sejlene. I andet kvartal steg nettoindtjeningen med 36 procent til 220 millioner dollar. Foto: Aly Song/Reuters

Bilsalget stiger i Kina. Det samme gør kaos på vejene. 
Arkivfoto: Reuters
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