
De kinesiske byer kan 
blive et slara� enland

Urbaniseringen i Kina handler ikke længere kun om at bygge millioner 

af boliger og tusinder af fabrikshaller og kontorsiloer. Grøn energi, tra� k, 

ældrepleje og den menneskelige trivsel er på vej ind i billedet, og det kan 

kan danske virksomheder og institutioner udnytte.
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En by er mere end en bolig

De kinesiske myndigheder forudser, at bybefolkningen i Kina vil vokse med  " ere hundrede millioner
mennesker i løbet af de kommende ti år. Det stiller store krav til indretningen af byerne.  Læs mere side 5
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Rockwool er kommet
i klemme i Kina

Miljøpolitik. Rockwool er kommet i
klemme på det marked, som Rockwool 
selv venter vil blive " rmaets største: Kina. 
Miljølovgivning, manglende forståelse hos 
politikerne og i befolkningen samt globale 
konkurrenter har lavet en cocktail, der 
spænder ben for selskabets ekspansion. 
Derfor lægger Rockwool nu afgørende 
vægt på public policy.

Af Hugo Gaarden

Rockwool, producenten af isoleringsmaterialet 
stenuld, er kommet i et dilemma af dimensioner i 
Kina, som Rockwool ellers anser for at blive sit største 
marked. Det er her, selskabet på sigt vil foretage sine 
største investeringer. Men nu er ibrugtagningen af en 
ny fabrik udskudt. De tre hovedårsager til den beslut-
ning er:

1. At Rockwool havde forventet, at en ny lovgivning 
om isolering af etageejendomme på ydersiden ville 
holde, så der kan isoleres i højden fra 50 til 100 meter. 
Men loven er skrottet, og så forsvandt 80 procent af 
Rockwools potentielle marked.

2. At politikere og boligejere har svært ved at forstå 
betydning af stenuld, der også er brandisolerende, 
i forhold til skum, der er livsfarligt ved brande, men 
som dækker 98 procent af markedet.

3. At skumproducenterne domineres direkte eller 
indirekte af multinationale giganter som BASF og 
Dow, der har stor politisk ind� ydelse.

  Rockwool er en førende global virksomhed inden 
for stenuld, men i spillet på det kinesiske marked er 
Rockwool pludselig blevet en lille spiller, og nu vil 
selskabet bruge kræ� er på at ændre spillereglerne på 
markedet.

Rockwool går i en public-o� ensiv 

Dilemmaet har fået Rockwool til at gennemanaly-
sere sin situation, fordi selskabets ekspansive planer 
har fået et knock-out. Salget er beskedent i forhold til 
planerne.

  Konklusionen på analysen er, at Rockwool skal 
koncentrere sig meget mere om public a! airs end 
om stenuldsproduktionen. Det er en fuldstændig 
bagvendt situation, men Rockwool erkender, at det er 
nødvendigt i denne fase.

  »Vi bliver nødt til at bruge kræ� er på at uddanne 
markedet, fra forbrugerne til politikerne. Vi satser 
meget på public service og har i dag en halv snes an-
satte til dét. Det skal vi bruge mange kræ� er på, inden 
vi igangsætter produktionen på fabrikken,« siger 
direktøren for Rockwool i Kina, Peter Schou.

  Han prøver at vende problematikken til noget 
positivt: At det kan være en fordel for virksomheden 
at skulle vende folkestemningen, for det skal bane 
vejen for et større marked.

  Når 98 procent af isoleringsmarkedet består af et 
produkt, skum, som er brandfarligt, så er det altså 
først og fremmest en informationsopgave, Rockwool 
står over for. Befolkningen og politikerne kan i dag 
ikke se, at skum er farligt. Men kan holdningen æn-
dres, betyder det gigantiske muligheder for Rockwool.

  Det var netop det enorme marked, som var be-
grundelsen for, at Rockwool for et par år siden købte 
en australsk-ejet stenuldsfabrik i det sydlige Kina, 
og at bestyrelsen sidste år besluttede at bygge en ny 
produktionslinje, men hvis igangsættelse nu er ud-
skudt.

Brandfaren er et vigtigt argument

Nogle brande de seneste måneder med mange døds-
fald har vakt røre i befolkningen. Brandene skete ved 
renovationsarbejde i bygninger, der er isoleret med 
skum. Rockwool har været forsigtig med at bruge 

Rockwool har måttet udskyde åbningen af en ny fab-

rik i Kina, blandt andet på grund af forsinket

lovgivning. Arkivfoto: Henning Bagger
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tragedierne som argument for at bruge stenuld, men 
nu er man blevet klar over, at man er nødt til at slå på 
brandsikkerheden.

  Derfor vil Rockwool ikke kun lave brand-demon-
strationer over for fagfolk, men også over for forbru-
gerne.

  Skumbranchen har argumenteret voldsomt imod 
stenuld og hævder f.eks., at stenuld, der er tungere end 
skum, falder ned fra højhusenes facader, og at � brene 
er sundhedfarlige.

  For at modbevise skum-branchen vil Rockwool 
demonstrere brugen af stenuld i europæiske højhuse 
for en delegation af embedsmænd og politikere – en 
rejse, som kineserne selv � nansierer.

Kun marginalt dyrere

Skum er ikke et billigere isoleringsmateriale end 
stenuld, men det er billigere at sætte op, bl.a. fordi det 
er lettere og dermed enklere at fastgøre.

  Men ifølge Peter Schou vil yder-isolering af stenuld 
på en standardlejlighed på 70 kvadratmeter i et 
højhus kun koste 2-3000 kroner mere end med skum. 
Da en typisk lejlighed i dag koster mindst mellem en 
og to millioner kroner, og da huslejen i en lejlighed af 
den størrelse mindst er på 5000 kroner om måneden, 
er det et beskedent beløb for isolering og brandsi-
kring. Desuden holder stenuld i ! ere år end skum, og 
under alle omstændigheder giver isolering af en bolig 
på den størrese en energibesparelse på 2-3000 kroner 
om året. Investeringen er altså tjent hjem på en sæson.

  Men der er hverken tradition for isolering af 
boliger eller for at bruge stenuld, og derfor står Rock-
wool over for en enorm informationsopgave.

I 2011 bev der vedtaget nye regler for isolering, så 
alle beboelses- og kontorbygninger over 50 meter 
skulle isoleres med brandhæmmende materiale. Det 
var altså til Rockwoolds fordel. Men de regler blev 
skrottet i december sidste år.

  Indtil holdningen til stenuld bliver vendt, eller lov-
givningen bliver ændret, satser Rockwool nu på den 
o" entlige sektor såsom hospitaler, skoler og adminis-
trationsbygninger. Dér er der nemlig krav om at bruge 
brandsikret isolering. Rockwool satser på, at netop 
ved at trænge frem i den o" entlige sektor, kan man sk-
abe opmærksomhed hos alle boligejere: Hvorfor skal 
de ikke have samme brandsikring som den o" entlige 
sektor?  

Det er ikke bare Rockwool, der blev ramt af den 

skrottede lov. Cirka 40 kinesiske � rmaer bankede lyn-
hurtigt en stenuldsproduktion i vejret fra 2011, og de 
står i dag i store vanskeligheder, fordi salget stort set 
er gået i stå. Nu underbyder de hinanden og dermed 
også Rockwool, og derfor er markedet ekstremt pres-
set. 

  Det var en typisk, kinesisk reaktion: Så snart nye 
muligheder opstår, kaster mange forretningsfolk sig 
ind på markedet.

  -De er hurtige på a$ rækkeren, som Peter Schou 
udtrykker det.

  Mange udenlandske virksomheder hævder, at lov-
givning o$ e rammer udenlandske interesser og ikke 
kinesiske, men i dette tilfælde har ændringen af loven 
altså ramt lige så hårdt på kinesiske virksomheder, og 
dem, der slipper, er udenlandske kemikalie-selskaber, 
der laver råvaren til skumprodukterne.

  Politisk er det primært ministerierne og 
styrelserne for henholdsvis boliger og den o" entlige 
sikkerhed, der har været i konfrontation, og foreløbig 
er det boligministeriet, der er gået af med sejren.

Energibevidstheden vokser

I striden om isolering i højderne er det mere sikker-
hed end energibesparelser, der har været i centrum. 
Men energibevidstheden vokser dog. De ! este kine-
sere lever i et rimelig tempereret klima uden frost om 
vinteren, og de a%  nder sig med at sidde indendøre i 
overtøj i ! ere vintermåneder – på kontoret og i hjem-
met. De vægrer sig ved at varme op eller lave isolering. 

Selv om en isolering hurtigt kan tjenes ind, så 
vægrer kinserne sig ved at lægge pengene på bordet, 
og derfor forsøger nogle special� rmaer at lægge ud og 
få betaling i kra$  af energibesparelsen. Det kan netop 
lade sig gøre, når det er store projekter, såsom isoler-
ing af boligblokke med ! ere hundrede boliger.

  Energibesparelserne har også betydning i områder 
med tropiske temperaturer om sommeren, fordi det 
kan reducere behovet for at bruge aircondition.

  Rockwools direktør, Eelco van Heel, har tidligere 
udtalt, at det kinesiske marked kan føre til en for-
dobling af koncernens omsætning inden for de næste 
10 år – fra 12 milliarder kroner i 2011 til cirka 25 mil-
liarder kroner. Den prognose har nu fået et tilbageslag, 
men til gengæld viser udviklingen i Kina, at virksom-
heder i energisektoren somme tider skal arbejde lige 
så meget med at skabe bevidsthed om energi som at 
producere de konkrete produkter.
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Fabrikker og boliger er 
ikke længere vigtigst

Urbanisering. Det er ikke længere byg-
geri af boliger og fabrikker, som er kernen 
i den kinesiske urbanisering. Nu lægges 
der primært vægt på at få storbyerne til at 
fungere optimalt i enhver henseende fra 
tra" k over grøn energi til sociale forhold. 
Det giver muligheder i Danmark.

Af Hugo Gaarden

Den kinesiske urbanisering kan blive et slara� enland 
for danske virksomheder og institutioner. Urban-
iseringen handler nemlig ikke længere bare om at 
smække nogle millioner boliger og tusinder af fab-
rikshaller og kontorsiloer i vejret om året. Det er den 
totale udvikling – det indre liv – det i stigende grad 
handler om, og så kommer menneskelig trivsel,grøn 
energi, tra� k og ældrepleje også ind i billedet.

  I de seneste måneder har der blandt eksperter og 
i de kinesiske medier været en livlig debat om urban-
iseringen, og det er slående, så mange kritiske artikler, 
der har været om »byggeri for byggeriets skyld«. Hvor 
bliver menneskene og miljøet af? Hvad sker der med 
det omgivende samfund? Skal byerne bare vokse 
udad med sovebyer, der ligger døde hen som mange 
danske villakvarterer, eller skal der snarere skabes et 
multifunktionelt liv i de eksisterende byer med endnu 
� ere mennesker? 

Uanset udfaldet af debatten om byernes indhold, så 
er der ingen slinger i valsen, når det drejer sig om væk-
sten i antal indbyggere inden for bygrænserne. Det 
er i byerne, der kan ska� es jobs til  landbefolkningen 
på cirka 600 millioner – og det er i byerne, at landbe-
folkningen kan få en bedre levestandard end i dag.

  Bønder tjener kun nogle få tusinder kroner om 
året, og landarbejdere, der kommer til byerne som en 
slags fremmedarbejdere, tjener 7.000 yuan om året 
(6.500 kroner), mens gennemsnitslønnen for by-
boerne er 24.500 yuan (knap 23.000 kroner). 

  I dag bor 52 procent af kineserne (knap 700 mil-
lioner) i byer, og andelen ventes at vokse til 65 procent 
om ti år. Det er regeringen, der presser på for at få 
en hurtig byudvikling. Det betyder, at de 260 mil-

lioner, som arbejder i byerne, men som o�  cielt hører 
hjemme i landdistrikterne, skal have ret til at bo i 
byerne, og desuden skal yderligere 150 millioner fra 
landet have ret til at bo i byerne. Det indebærer, at de 
kan have deres ægtefælle og børn i byerne og bruge 
skoler og hospitaler på samme måde, som byboerne 
kan. Det kan de ikke i dag.

 Det er en udvidelse af bybefolkningen, der svarer til 
Vesteuropas befolkning.

  Men med om bybefolkning på 65 procent vil Kina 
stadig ligge e� er urbaniseringen på cirka 80 procent i 
USA og Vesteuropa.

  Den fysiske konsekvens af urbaniseringen kræver 
enorme investeringer – på 40.000 milliarder (37.000 
milliarder kroner) i de 10 år, men samtidig ventes ur-
baniseringen af forøge forbuget med omkring 50.000 
milliarder yuan. Alle eksperter siger, at den o� entlige 
service til byboere er billigere end til landboere med 
samme standard, og det er lettere at skabe værditil-
vækst i byerne.

Megabyer eller mange byer

Den aktuelle debat handler bl.a. om, hvorvidt det er 
megabyer eller mange byer, der skal etableres. Ifølge 
en ny undersøgelse og prognose fra regeringens ud-
viklings- og reformkommission, NDRC, er der planer 
om at bygge 200 nye byer over hele landet i tilknyt-
ning til eksisterende byer.

  Men det er en udvikling, mange er imod. De vil 
hellere koncentrere væksten i eksisterende byer.  Nye 
materialer og byggemetoder gør det mulgt at lave 
kæmpehøjhuse – både i højden og drøjden. De mest 
ekstreme planer går ud på at lavebygninger med 
30.000 beboere med en blanding af boliger, virksom-
heder, indkøbscentre, skoler og hospitaler – altså byer 
inden for � re meget høje vægge. Uden det ekstreme 
eksempel kan de eksisterende byer skydes i vejret fra 
femetagers traditionelle boligkareer til højhuse på 
20-30 etager.

Den modsatte metode ligger i at etablere nye byer. 
Et eksempeler Liangjiang New Area i Chongqing, 
der er Kinas største bykommune med 30 millioner 
indbyggere. Den nye by – eller bydel – havde sidste år 
2,3 millioner indbyggere med et samlet BNP på 160 
milliarder yuan. Den ventes i 2020 at have seks mil-
lioner indbyggere og et BNP på 640 milliarder yuan 
(600 milliarder kroner), eller en tredjdel af Danmarks 
BNP. Det er cirka en tredobling af indbyggertal og 
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bruttonationalprodukt på otte år. Det er primært folk 
fra landdistrikterne, der � yttes til byen.

  At byudvikling kan gå stærkt ses især i Shenzhen 
ved Hongkong. I 1979 var der  30.000 indbyggere, og i 
dag er der 12 millioner. Shenzhen er byen, der tog fat 
på reformerne med Kinas første industrielle frizone.

  Problemet med at få landbefolkningen til byerne 
er, at de ikke har råd til de kommercielle lejligheder. 
Derfor bygges der millioner af billigboliger. I Liangji-
ang bygges der titusinder af billigbolger til 3.000 
yuan per kvadratmeter, dvs. 150.000 kroner for en 50 
kvadratmeter lejlighed, og de kan lejes for 700 kroner 
om måneden. 

  På købemarkedet koster en lejlighed 10.000 yuan 
per kvadratmeter i Chongqing, og i byer som Beijing 
og Shanghai kan det være 35.000 og 25.000 yuan 
per kvadratmeter. Der er således en ekstrem forskel 
på byggeprisen og på salgsprisen, dvs. at der tjenes 
enormt på boligmarkedet, og det gælder også for 
bystyrerne. Derfor er der en lokal politisk interesse i at 
udvide byerne, for det giver også indtjening ved salg af 
jord. 

  Fortalerne af megabyer lægger derimod vægt på 
en række andre forhold, og så kommer grøn energi, 
tra� kforhold og sociale forhold mere ind i billedet – 
dvs. at byerne skal fungerer bedre end de nuværende. 
Når bystyrerne ikke kan tjene så meget ved jordsalg, 
må skattesystemerne ændres, så derfor går der også 
politik i urbaniseringen.

Byernes indre liv

Men der er en tydelig tendens til, at byernes indre liv 
får en opprioritering, så noget af det miljø, der ligger 
i de traditionelle byer, kan genskabes, med boliger, 
værksteder og butikker blandet sammen, og hvor der 
er et livligt liv på gadeplan. Det liv er næsten uddød i 
betonsiloerne, hvoraf mange er klumpet sammen i 
compoundsmed syv-ti højhuse i måske 20 etager med 
i alt 1.000 boliger. Mange er placeret kunstige søer og 
vandløb uden for de eksisterende byer, kombineret 
med villakvarterer, hvis huse er kopier af gamle engel-
ske, spanske eller franskelandhuse. Alt er smukt, men 
det er boligområder, der ligger øde hen i dagtimerne 
og reelt også om a! enen og i weekender, da familierne 
typisk lever indendørs eller tager til indkøbscentre i 
deres fritid.

Det er en boligform � ere og � ere i middelklassen 
reagerer imod, for det strider totalt med kinesernes 

traditionelle levevis. Folk vil have multifunktioner, 
herunder menneskelivet, ind i deres boligområder.

  Desuden er mængden af biler blevet et problem i 
storbyerne, så der er bestræbelser på at udvikle bedre 
o" entlige tra� ksystemer, f.eks. ved brug af mobil-
kommunikation.

  Det er alt i alt en udvikling, der har stor betydning 
for f.eks. detailhandelen. For hvor skal man placere 
sig, når byerne er konstrueret, så de ikke svarer til 
bebolkningens ønsker? Kineserne vil helst kun have 
15 minutters kørsel til et storcenter, og de vil kunne gå 
til deres dagligdagsbutikker. Det er der generelt ikke 
taget højde for i de seneste års byudvikling.

Gode muligheder for danske virksomheder

Denne udvikling kan være til danske � rmaers fordel. 
Danske � rmaer i byggesektoren har stort set tabt den 
kinesiske urbanisering. Developere, arkitekter og in-
geniører har generelt været fraværende, mens � rmaer, 
der leverer teknologi – herunder grøn – til byggesek-
toren ha!  stor fremgang, og Rockwool er på vej med 
isoleringsmaterialer.

  Men netop tendensen til at skabte et bedre liv med 
multifunktioner i byerne åbner helt nye muligheder 
for en bred vi! e af eksportører og rådgivere, netop 
fordi byerne står over for gennemgribende rekon-
struktioner.

  At markedet står over for store forandringer ses 
f.eks. af, at den franske supermarkedskæde Carrefour 
har etableret 43 mini-laboratorier over hele landet 
og � re store laboratorier i storbyer, hvor man tester 
fødevarekvaliteten og kundernes reaktionsmønstre. 
Den nye middelklasse har nogle krav, som ingen har 
været klar over.

Det er slående, at den amerikanske kæde Wal-Mart 
har langt hovedparten af sine 400 butikker uden for 
de kendte storbyer som Beijing og Shanghai, nemlig i 
tier-2 og tier-3 byerne. Det er byer, som mange uden-
landske virksomheder overser, men det er måske dér, 
den store vækst � ndes.

  Endelig bliver den sociale sektor et stort område, 
som nævnt i tidligere artikler i ugebrevet. Men også 
hér går udviklingen i forskellige retninger. Der er der 
debat om plejehjem contra ældrepleje i de ældres 
eksisterende boliger. Nogle byer ønsker at lave en slags 
satellitbyer uden for bycentrene for ældre, mens andre 
modsætter sig en sådan udvikling.

  Urbaniseringen berører altså byernes totale liv.
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  Den danske eksport til Kina har stået i stampe på 
cirka halvanden milliard kroner om måneden siden 
sidste sommer, når man ser bortset den stigende 
minkeksport og en fremgang for eksporten af fødeva-
rer i maj og juli.

Fødevaresikkerheden skal være i top

E! er en række fødevareskandaler de seneste år, 
herunder med babymælkepulver, har fødevaresikker-
heden fået topprioritet, og det gælder i særdeleshed 
inden for babymælkepulver.

  Kineserne har kastet sig over udenlandske 
produkter, og det har ført til et boom i eksporten af 
mælkepulver. En skandale omkring newzealandsk 
mælkepulver har understreget problemet med føde-
varesikkerheden, og det har også ført til en vis skepsis 
hos forbrugerne over for udenlandske produkter, som 
ellers o! e betragtes som bedre end kinesiske.

  Regeringen har i år indført skærpede krav til de 
kinesiske producenter: De skal garantere sikkerheden 
e! er det danske princip fra jord-til-bord. Regeringen 
vil ikke acceptere, at kinesiske produkter er dårligere 
end udenlandske.

  Men betyder det, at kineserne vil prioritere kine-
sisk produktion for at undgå import, eller bliver der 
krav om, at udenlandske producenter " ytter produk-
tionen til Kina? 

Den danske delegation # k under møder med de 
kinesiske myndigheder i onsdags ikke indtryk af, om 
kineserne vil prioritere en indenlandsk produktion til 
ugunst for udlændinge, men kineserne lægger ben-
hårdt vægt på sikkerheden.

Forudser en femdobling af salget

Mens en del udenlandske # rmaer har valgt at pro-
ducere i Kina, har Arla Foods valgt en anden strategi 
– også i forhold til en tidligere strategi. Arla har produ-
ceret mælkepulver i Kina med sin samarbejdspartner 
Mengniu, men har nu valgt udelukkende at eksport-
ere til Kina, også med økologiske produkter. Det 
begrundes i en højere pris for udenlandske produkter. 

  Men med kinesernes satsning på at forbedre 
forholdene i Kina, og med en række sager mod høje 
priser på udenlandske produkter, så ser Arlas strategi 
ikke ud til at være lige så sikker i dag som for bare få 
måneder siden. Arla venter en fem-dobling af salget i 
løbet af 2017 til godt to milliarder kroner.

Danmark kan blive 
den første eksportør af 
forarbejdede kødvarer

Fødevarer. Danske embedsmænd forhand-
ler med de kinesiske myndigheder om at 
få " ernet nogle af de begrænsninger, som 
Kina har indført på import af fødevarer. 
Første mål er at få " ernet forbuddet mod 
import af forarbejdet kød fra Danmark.  

Af Hugo Gaarden

»Der er gjort fremskridt,« konstaterer direktøren for 
Fødevarestyrelsen, Esben Egede Rasmussen, e! er en 
stribe forhandlinger med kinesiske embedsmænd i 
Beijing de seneste dage om fødevareproduktion og 
fødevaresikkerhed.

  Et af de vigtiste områder er at åbne op for import 
af forarbejdet kød fra udlandet. Det har været en 
sag, som Danmark har arbejdet på i meget lang tid. 
I dag kan der kun sælges fersk svinekød, herunder 
grisetæer, til Kina, mens der er forbud mod import af 
forarbejdede kødvarer.

  »Vi håber, vi kan blive de første, der får lov til at 
eksportere forarbejdede kødvarer til Kina,« siger 
Esben Egede Rasmussen. 

  Han fortæller, at der sker fremskridt, hver gang 
der er møder mellem de danske og kinesiske em-
bedsmænd. Han tør dog ikke vurdere, hvornår kine-
serne åbner op, og han vil heller ikke vurdere, hvor 
stor eksporten kan blive. Men potentialet er meget 
stort. Forbruget af kødprodukter stiger kra! igt i Kina 
i takt med den stærkt stigende indtægtsfremgang for 
middelstanden. Svin er den vigtigste kødspise i Kina.

  I dag ligger eksporten af kød og kødvarer på 
rundt regnet 150 millioner kroner om måneden 
med en opadgående tendens, som det er tilfældet for 
næringsmidler generelt.  

  Dermed er kødeksporten næsten lige så stort som 
maskineksporten, der også omfatter udstyr til vind-
møllesektoren, og cirka halvt så stort som eksporten 
af medicinalsk udstyr. Eksporten ligger dog langt 
under mink, der er den suverænt største eksportvarer 
– når eksporten via Hongkong medregnes.
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Dansk virksomhed 
satser stort på kinesisk 
svineproduktion

Totalløsning. Maskinfabrikken SKIOLD 
i Sæby satser kra! igt på at levere total-
løsninger til kinesiske svinefarme, der har 
omsætninger på hundreder af millioner 
kroner.

Af Hugo Gaarden

Den kinesiske fokusering på � ere fødevarer og en 
større fødevaresikkerhed får for alvor danske agro-
virksomheder til at satse på Kina. De har ikke været 
� rst movers, f.eks. har amerikanske agrovirksomhed-
er været hurtigere inde i svineproduktionen. Men til 
gengæld rykker det nu for danske producenter, og det 
sker netop, mens kinesiske forretningsfolk etablerer 
store svinefarme med omsætning på � ere hundrede 
millioner kroner.

  Den traditionsrige maskinfabrik SKIOLD i Sæby 
etablerede sig i Qingdao i Kina i 2012. Virksomheden 
vil ikke blive overrasket, hvis der er en omsætning på 
100 millioner kroner inden for tre eller fem år. I 2012 
havde SKIOLD Group en samlet omsætning på 560 
millioner kroner med ca. 500 medarbejdere. I Kina er 

der nu 12 medarbejdere. Virksomheden går e� er at 
levere til de større anlæg i Kina – enten som totalløs-
ninger eller med enkeltprodukter.

  Fokus er på svinefarme. De nye, store svinefarme i 
Kina har typisk en størrelse på 2.500 søer, der fokuser-
er på at e� ektivisere og øge produktiviteten af slagtes-
vinproduktion. Den årlige omsætning kommer på de 
farme let op på � ere hundrede millioner kroner, som 
det bliver tilfældet med den første danske svinefarm i 
Kina, Scandinavian Farms. De største kinesiske farme 
har omsætninger på milliarder af kroner.

  »Det er meget svært at forudse den kommende 
omsætning, men markedet er stort. Jeg bliver ikke  
overrasket, hvis vi får en omsætning på 100 millioner 
kroner om tre eller fem år,« siger direktøren for SKI-
OLD i Kina, Jesper Harrestrup Bang.

  Kina kan dermed hurtigt komme til at udgøre en 
meget stor del af koncernens omsætning, og det skyl-
des ikke bare markedets størrelse, men den kolossale 
satsning, der sker for at modernisere og e� ektivisere 
landbruget og for at sikre en højere fødevaresikker-
hed.

  »Hos potentielle kunder kan vi mærke en stor in-
teresse for europæisk fødevaresikkerhed, ikke mindst 
danske løsninger, fordi Danmark betragtes som et 
foregangsland. Der er respekt om dansk svineproduk-
tion,« siger Jesper Harrestrup Bang. 

På godt jysk siger han, at han venter en fornu� ig 
omsætning og indtjening allerede i det første produk-
tionsår.

En rolig, solid opstart

SKIOLD brugte næsten to år på at undersøge 
markedsmulighederne, inden man etablerede sig 
sidste år i lejede lokaler i Qingdao i det østlige Kina. 
Byen blev valgt, fordi den har en god beliggenhed 
med lavere etableringsomkostninger i forhold til f.eks. 
Shanghai, men også fordi det lokale kontor for uden-
landske virksomheder var særdeles behjælpelige.

  I startfasen går SKIOLD også roligt frem, nem-
lig ved at koncentrere sig om ganske gå, men store 
kunder. Selskabet leverer til Scandinavian Farms, 
der har etableret en farm ved Lianyungang syd for 
Qingdao. Når den er fuldt udbygget bliver der en årlig 
produktion på 500.000 slagtesvin, svarende til en årlig 
omsætning på en milliard kroner.

  SKIOLD har gennem årene specialiseret sig i at 
levere totalløsninger inden for to segmenter: foder-

Der er stadig mange små, lavteknologiske svinebrug 
i Kina, men  den stigende e� erspørgsel har også skabt 
grundlag for gigantiske farme med både millioner og 
milliarder i omsætning.  Arkivfoto: Reuters/Scanpix
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De kinesiske

korruptionssager
bliver mere omfattende

Prispolitik. Det er ikke bare korruption 
og prisa! aler, de kinesiske myndigheder 
går e! er. De slår nu bevidst ned på over-
priserne på udenlandske produkter. 
Dansk advokat opfordrer # rmaer til at 
gennemgå deres prispolitik.

Af Hugo Gaarden 

Udenlandske og kinesiske medicinal� rmaer kan ikke 
føle sig trygge de kommende måneder, selv om de slap 
fri fra de bemærkelsesværdige sager i sommer. Myn-
dighederne foretager undersøgelser af  korruption og 
ulovlig prispolitik frem til slutningen af november. 60 
medicinal� rmaer, herunder 27 udenlandske, er blevet 
bedt om at overdrage dokumenter for deres omkost-
ninger og priser.

  Den seneste anklage er rettet mod Alcon, der hører 
under det schweiziske medicinal� rma Novartis, og 
som anklages for at have ydet bestikkelse for 1,2 mil-
lioner kroner til øjenlæger på over 200 hospitaler for 
at få solgt deres udstyr til øjenoperationer. Anklagen 
hører til småtingsafdelingen i sammenligning med 
andre korruptionssager.

  Det er ikke blot korruption, som myndighederne 
fokuserer på. Det er også de meget høje priser, som 
luksusprodukter sælges til, som myndighederne har 
et godt øje til. Der er en tydelig tendens til, at myn-
dighederne vil have priserne ned og vil etablere en 
mere fri konkurrence i detailleddet, så producenterne 
ikke kan styre priserne så godt, som det kan lade sig 
gøre i dag, f.eks. i bilindustrien. Udfaldet af sagerne 
kan derfor påvirke erhvervsvilkårene for mange 
udenlandske virksomheder.

  Når korruptionssagerne er blevet så omfattende 
i medicinal- og hospitalssektoren, så skyldes det, at 
korruptionen er gennemgribende, at den tvinger de 
o� entlige sundhedsudgi� er i vejret, og at den ska-
ber voksende utilfredshed i den brede befolkning, 
som ikke har råd til hverken privathospitaler eller 
udenlandske produkter, men som alligevel rammes 

møller og udstyr til indretning af stalde, f.eks. foder-
anlæg, klimaanlæg, gylleanlæg og maskiner til foder-
produktion.

  »Det er dét, vi forsøger at sælge til kineserne, for vi 
mener, at det er samtlige forhold, herunder genetik, 
samt de lokale og klimatiske forhold, der spiller ind i 
rentabiliteten,« siger Jesper Harrestrup Bang.

  Det meste udstyr skal produceres i Kina, men 
noget importeres fra Danmark og desuden er det 
hensigten at foretage sourcing fra Kina til koncernens 
selskaber andre steder i verden. 

Kinesere er risikovillige

Det specielle ved den moderne kinesiske landbrug-
sproduktion er, at det er forretningsfolk fra byerne 
og altså ikke landmænd, der etablerer og står bag 
dri� en af de store farme. Der er ikke tradition for, at 
landmænd driver deres egne farme i stor stil. Men det 
er der politisk åbnet op for i de senere år, og nu er det 
f.eks. forretningsfolk i fødevare- eller detailindustrien, 
der ønsker at få kontrol med hele produktionskæden, 
dvs. fra kød- og mælkeproduktionen.

  Det er Jesper Harrestrup Bangs erfaring, at de po-
tentielle kunder er entrepreneur-typer. De er risiko-
villige, men de bruger også mange kræ� er på at sætte 
sig ind i svineproduktion. De arbejder o� e sammen 
med et lokalt universitet eller landbrugsskole for at 
ska� e sig viden. Nogle vil se en moderne svinefarm i 
dri�  i f.eks. Danmark. Der skal være mange besøg hos 
en potentiel kunde, før en a� ale kan underskrives. 
Den langvarige proces skyldes, at der er tale om et 
projekt, der skal danne basis for en fremtidssikret og 
moderne svineproduktion.

  Et meget vigtigt salgsargument for SKIOLD er at 
kunne hjælpe kunden med at lave et scenarie for, 
hvor kunden kan være om fem eller ti år med netop 
et SKIOLD-anlæg. Her spiller SKIOLDS mange års 
erfaring ind. Virksomheden blev etableret i 1877, men 
den har siden 2006 været i gang med en stærk interna-
tional ekspansion med etableringer i Sverige, Polen, 
Rusland, Australien, Frankrig og senest Kina.

  SKIOLD ska� er sig primært kontakt til potentielle 
kunder via den årlige udstilling for landbrugs- og 
fødevaresektoren (en kinesisk version af Agromek). 
Ved den seneste udstilling i Wuhan havde SKIOLD 
3.500 besøgende på to dage på sin 200 kvadratmeter 
stand. Det skabte tiltro til afsætningen på det kine-
siske marked.
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af korruptionsa� ærerne. China Daily havde for 
nylig en omfattende gennemgang af korruptionen i 
hospitalsvæsenet.Lederen af en stor medicinalpro-
ducent i Changchun, He Dong, siger, at det kun er 
toppen af isbbjerget, der er set. Korruptionen er så 
gennemgribende, at den vedrører hvert eneste led i 
systemet, så selv om der slås ned på medicinalselska-
bernes sælgere, så ændrer det e� er hans opfattelse 
ikke ved korruptionen. Korrupte sælgere og læger og 
hospitalsdirektører vil dukke op overalt.

Han mener, at et hovedproblem ligger i godkend-
elsen af medicinalprodukterne. Alt for mange of-
fentlige myndigheder kan tage stilling til produkter 
og indkøb, og derfor er der ikke nogle ensarterede 
regler, dersikrer, at de billigste priser bliver antaget. 
Firmaernes gode forbindelse med ministerier, styrels-
er og hospitaler afgør, om de får ordrene. Mange kan 
let få godkendt nye produkter, som blot er gammel 
vin på nye � asker, bare betalingen er rigelig.

Hele systemet må ændres

Andre personer i medicinalsektoren opfordrer til 
etableringen af en ua! ængig regeringsinstans, som 
skal godkende samtlige produkter og tage stilling til 
indkøb, i hvert fald indkøbsprocedurerne.

  Der har også været forslag om at opdele hospi-
talernes økonomi i lægebehandling og medicinalu-
dgi� er. I dag får lægerne en procentdel af prisen på 
den medicin, de udskriver, og deres honorar derfra er 
o� e mange gange større end deres løn. De kritiseres 
for konsekvent at udskrive dyr, udenlandsk medicin, 
uanset om den er bedre end den kinesiske eller tradi-
tionelle medicin.

  Sektoren er også ramt af, at prestigejagten hos 
mange kinesere i middelklassen betyder, at de 
foretrækker en behandling på et udenlandsk hospital 
med udenlandsk medicin for ganske banale opera-
tioner som et brækket ben.

  Hospitalsudgi� erne presses i vejret af korrup-
tionen og fokuseringen på at bruge dyr, udenlandsk 
medicin. Priserne på medicin stiger med cirka 20 
procent om året, og de samlede medicinaludgi� er 
blev sidste år på 600 milliarder yuan (560 milliarder 
kroner). I Vesten stiger medicinaludgi� erne med 0,3 
procent om året. 

  Høje priser giver også en høj omsætning på hos-
pitalerne, og det skaber plads i medicinal" rmaernes 
budgetter til at betale bestikkelse til lægerne og hospi-

talsdirektørerne, siger kritikere af forholdene.  I 2011 
var de samlede sundhedsudgi� er på 2.400 milliarder 
yuan, eller 5,15 procent af bruttonationalproduktet. 
Kun 20 procent af udgi� erne dækkes af regeringen. 
Resten dækkes af " rmaer, patienterne og sygeforsi-
kringer.

  Mange i sektoren mener, at problemet kun kan 
løses på langt sigt ved, at det o� entlige betaler mere til 
hospitalerne, og at lægerne får en væsentlig større løn, 
så de ikke er a! ængige af salget af medicin. 

  En direktør i en medicinalfabrik i Guangdong, 
Song Shan, siger til avisen, at mange " rmaer e� er 
skandalen i sommer nu hyrer PR-" rmaer, der skal 
uddanne sælgerne, så de kan undgå at bruge en for di-
rekte form for bestikkelse. Men smøring anses fortsat 
for undgåelig for at sælge medicin, f.eks. ved at invitere 
lægen og ægtefællen på rejser i udlandet. 

Til kamp mod luksuspriserne

Men sommerens sager har også rettet større opmærk-
somhed mod de høje priser, der generelt er på uden-
landske produkter. 

  En tv-udsendelse for nylig viste, at en udenlandsk 
bil til 1,7 millioner kroner gav producenten en fortjen-
este på 450.000 kroner. Tyske bilproducenter tjener 
langt mere pr. bil i Kina end i Tyskland. De kinesiske 
forhandlere kan ikke sætte prisen ned, for den er fast-
sat af producenterne. I USA er systemet omvendt: Her 
er det detailledet, som styrer priserne. 

  Sagerne om ulovlige priser i medicinalsektoren 
bygger på, at sælgere er blevet fyret af " rmaer, fordi de 
sænker prisen. Det er altså forhold om videre-salgs-
priser, som myndighederne nu kigger på.

  Udenlandske produkter er typisk højere i Kina 
end på deres hjemmemarked. Det gælder også dan-
ske Ecco-sko. En iPad2 i Kina koster 488 dollar, mens 
den koster 399 dollar i USA, og så er den tilmed lavet 
i Kina. Tøj koster typisk 70 procent mere i Kina end i 
USA, selv om det er lavet i Kina af et udenlandsk " rma. 
Prisen på udenlandske produkter stiger generelt mere 
end de kinesiske.

  Den magtfulde nationale udviklings- og reform-
kommission, NDRC, der kontrollerer priser og anti-
monopollovgivningen, undersøger også prisen på 
briller, hvor de kendte udenlandske brands er mange 
gange dyrere end selv gode kinesiske brands. NDRC 
siger direkte, at målet med undersøgelsen er at få 
priserne på briller reduceret. 
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  Problemet for myndighederne er, at forbrugerne 
lægger vægt på en høj pris på et luksusprodukt, og 
e� erspørgselen er konstant stigende.  Rådgiver� r-
maet LMC mener, at de kinesiske myndigheder med 
sagerne om ulovlige priser forsøger at ændre praksis 
i f.eks. bilbranchen, så sælgerne og detailleddet selv 
kan fastsætte priserne, men også det kan være en lang 
proces, for producenterne bestemmer i sagens natur 
selv salgsprisen til forhandleren.

Når man ser på udtalelser fra myndighederne gen-
nem de seneste uger, er det tydeligt, at myndighed-
erne forsøger at svække forbrugernes tro på, at uden-
landske produkter er markant bedre end kinesiske. 
Myndighederne over en bred kam forsøge at � erne de 
overpriser, der er på udenlandske produkter. Sagerne 
mod de høje priser på mælkepulver til børn � k lyn-
hurtigt de udenlandske producenter til at sænke 
prisen.

  Mange udenlandske � rmaer og det europæiske 
handelskammer mener, at de kinesiske myndigheder 
bevidst går på udenlandske � rmaer. Men nogle af de 
mest bemærkelsesværdige korruptionssager vedrører 
dog statslige olieselskaber, og desuden er kinesiske 
� rmaer ramt lige så hårdt som udenlandske. To 
kinesiske spiritusproducenter, Kweichow Moutai 
og Wuliangye Yibin, er blevet idømt en samlet bøde 
på 417 millioner kroner, mens fem udenlandske 
mælkepulverfabrikanter er idømt en samlet bøde på 
627 millioner kroner. Så der er en vis ligestilling.

Bør gennemgå prispolitikken

Ronnie Kandler, der er dansk jurist hos Kromann 
Reumerts i Shanghai, mener, at udenlandske � rmaer 
må tage sagerne mod korruption og prispolitikken 
alvorligt.

 »Virksomhederne bør gennemgå deres prispolitik 
og tjekke, at den harmonerer med Kinas lovgivning. 
Der er kommet øget fokus på konkurrenceforhold, 
monopoler, videresalgspriser og bestikkelse. Har virk-
somheden taget højde for disse forhold i deres kon-
trakter og deres priser til f.eks. forhandlere? Der kan 
falde meget store bøder, hvis der er tale om monopol-
lignende forhold. Myndighederne kan endog gribe 
ind, hvis de skønner, at fortjenesten er for stor,« siger 
Ronnie Kandler.

  Han nævner som et eksempel, at hvis reservedele 
til et produkt kun kan fås hos produktets leverandør, 
kan � rmaet stra! es for at hindre konkurrence.

 »Det er ikke blot omkostningen ved en bøde, 
� rmaet skal have for øje, men en bøde kan ramme 
� rmaets anseelse, og det kan have langt større følger,«  
forklarer den danske jurist.

Kager ofret i kampen mod korruption

Kina ligger lige nu stille på grund af familiernes e� er-
års-fest med de e� ertragtede Mooncakes. Hver kage 
koster kun en femmer at lave, men en farvestrålende 
pakke med seks-otte stykker koster let 200 kroner – 
de dyreste over 400 kroner. Som led i kampen mod 
korruption og o! entligt frådseri har regeringen slået 
ned på hysteriet om Mooncakes,der gives til forret-
ningsforbindelser, venner og familie. 

  Politikere og embedsmænd må ikke længere bruge 
o! entlige midler til Mooncakes. 40 procent af alle 
Mooncakes sælges til � rmaer og institutioner. Det 
samlede salg er faldet med 20 procent i år, og hoteller, 
som tjener godt på at lave dem, melder om et fald i 
salget på 50 procent til statsejede selskaber og of-
fentlige kontorer. Det samlede salg ventes i år at blive 
på 14 milliarder kroner – en tier pr. kineser. Kineserne 
ventes at spise i alt 280.000 ton – eller 200 gram pr. 
kineser.

Korruption � ndes  over alt i det kinesiske samfund. 
Senest er regeringen gået til kamp mod politikere og 
embedsmænd, der hvert år bruger milliarder af
kroner på de såkaldte Mooncakes. Foto: Aly Song
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Det er farligt at tjekke 
sine kinesiske partnere

Informationstjek. Det er normal praksis 
i Vesten at tjekke den økonomiske bag-
grund hos ! rmaer og forretningsforbin-
delser. I Kina kan det samme være en 
yderst farlig opgave, viser arrestationen af 
Peter Humphrey, der har været fængslet i 
over en måned i forbindelse med en kor-
ruptionssag i medicinalbranchen.

Af Hugo Gaarden

I Kina og andre nye økonomier er det vitalt at kunne 
tjekke forretningsforbindelserne, og i Kina er der 
enkeltpersoner og små analyse� rmaer, som lever af at 
tjekke � rmaers og forretningsfolk baggrund.

  Peter Humphrey og hans kone, Yu Yingzheng, 
der driver � rmaet ChinaWhys, har måttet sande, at 
denne beskæ� igelse også er særdeles risikofyldt. De 
har været arresteret i over en måned i forbindelse 
med korruptionssagen mod medicinal� rmaet Glaxo-
SmithKline. Om der er en direkte sammenhæng er 
uvist.

  Peter Humphrey, der er tidligere journalist for 
Reuters i Kina og Østeuropa, har i en længere årrække 
drevet sit Shanghai-� rma som et informations- og 
detektivbureau for især udenlandske � rmaer. Han er 
også kendt af danske � rmaer.

  Han slog sig op på at undersøge baggrunden for 
� rmaer, som udenlandske � rmaer ville købe eller 
samarbejde med. Han arbejdede også med mange til-
fælde, hvor der var frygt for, at partneren begik svindel 
eller stjal intellektuelle rettigheder. Det var renlivet 
detektivarbejde, og Humphrey havde masser at lave.

Mange udenlandske � rmaer, som vil overtage et 
kinesisk � rma eller indgå i et joint venture, bruger 
rådgivere af den art for at tjekke modparten, e� ersom 
der stort set ikke � ndes oplysninger om de reelle øko-
nomiske forhold. 

Der er ingen o�  ciel historik om potentielle kine-
siske partnere. En udenlandsk virksomhed har stort 
set ikke mulighed for at tjekke via de o�  cielle registre, 
om den person, man sidder over for, er velhavende 
eller forgældet. Man ved ikke engang med sikkerhed, 

om personen er den, han eller hun udgiver sig for at 
være. 

Derfor har Peter Humphreys arbejde været – og 
er – en ganske normal praksis, og mange har ærgret 
sig, når de har ville spare udgi� en. Det er i høj grad 
den slags sku� ede mennesker, som blev Humphreys 
kunder.

  De store advokat� rmaer og revisions� rmaer laver 
i prin cippet også dette tjek, hvis deres kunder ønsker 
det, men tjekket indebærer næsten uden undtagelse, 
at man få smuds på � ngrene, og derfor udlicitetes job-
bet til små specialbureauer som Humphreys.

Behovet for oplysninger vokser

At erhvervslivet i Kina kan være en snusket a� ære 
illustreres også af den kinesiske presses arbejde med 
erhvervsjournalistik. O� e forlanger journalister at få 
betaling for at skrive en artikel, fortæller erhvervsfolk, 
og det gælder både over for kinesiske og udenlandske 
virksomheder. Nogle specialiserer sig i at skrive en 
stærkt negativ historie, som de kræver – og får – penge 
for at undlade at bringe.

Indsamling af informationer om personers økono-
miske forhold, f.eks. fra o� entlige registre, og videre-
salg af dem har øjensynlig været en stor aktivitet for 
Humphrey. Han blev for nogen tid siden ført frem i ki-
nesisk ! ernsyn, hvor han indrømmede at have begået 
en forbrydelse, og han undskyldte over for regeringen 
med bøjet hovede. 

I TV-reportagen sagde en politio�  cer fra Shanghai, 
at Humphrey og hans kone indsamlede oplysninger 
om personers folkeregister, i Kina kaldet hukou, om 
deres ejendele og deres udlandsrejser. Oplysningerne 
blev solgt videre i rapporter, og parret tjente knap en 
million dollar ved denne aktivitet om året.

  Sidste år strammede regeringen mulighederne for 
at søge personoplysninger. Det ramte et selskab under 
oplysningsbureauet Dun & Bradstreet sidste år. New 
York Times skriver, at Humphrey udmærket var klar 
over, at vilkårene var blevet strammet. Han arbejdede 
sammen med en organisation, der beskæ� iger sig 
med optrævling af svindel, og han skrev på organ-
isationens hjemmeside, at � rmaerne i branchen må 
arbejde mere kreativt end hidtil.

  På den ene side vokser behovet for � rmaer som 
Humphreys, men på den anden side bliver jobbet også 
mere risikabelt. Det er især et dilemma for udenland-
ske � rmaer.
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Ekstra ældrepleje
til millioner af
kinesere er et lovende 
eksportmarked

Viden. Den kinesiske regering har vedtag-
et en plan, der vil føre til en fordobling af 
antallet af ældre, der skal have en vis form 
for kommunal ældrepleje i 2015. Det er en 
stor mulighed for den danske ældrepleje-
sektor  – men også en enorm udfordring.

Af Hugo Gaarden

En dansk delegation om ældrepleje har dårligt nok 
forladt Kina, før den kinesiske regering har vedtaget 
en ny plan for ældrepleje som vil føre til en fordobling 
af det antal ældre, der skal have en vis form for kom-
munal ældrepleje. Det er er snesevis af millioner, som 
derved skal have en pleje, de ikke får i dag, og det skal 
altså ske om bare inden for bare tre år.

  Det rummer � ere muligheder end nogen sinde for 
danske institutioner, der leverer uddannelse til ældre-
plejen, men de skal til gengæld løbe ekstremt hurtigt, 
hvis de vil have en chance i den kinesiske ældresektor.

  Regeringens mål er, at samtlige ældre i byerne og 
halvdelen af de ældre på landet skal kunne få gavn af 
en kommunal ældrepleje af et eller andet omfang. I 
dag er det kun 41 procent af byboerne og 16 procent af 
beboerne i landdistrikterne, som kan drage nytte af 
en o� entlig ældrepleje.

  Regeringens bestræbelser går målrettet e� er at 
pleje de ældre i deres hjem, dvs. så de kan få leveret 
mad og hjælp, og desuden skal de kunne bruge dag-
plejehjem. Men bestræbelserne går også ud på, at yde 
en personlig assistance og ikke bare levere en pakke 
med mad.

  Det giver nogle oplagte muligheder for de danske 
leverandører af uddannelser, såsom VIA University 
College, for de kinesiske myndigheder erkender, at 
hovedparten af plejepersonalet ikke er et tilstræk-
keligt uddannet til at opgradere hjælpen til de ældre.

Det er især et problem,når ældreindsatsen skal 
fordobles på kun tre år. 

En topperson i ministeriet for Civil A� airs, Wang 
Suying, siger i et interview med China Daily, at fami-
lien fortsat bør være hjørnestenen i hjælpen til de 
ældre. 

  »I udformningen af vores politik vil vi prioritere en 
forbedring af det støttesystem, der tilbyder pleje til de 
ældre,« siger hun. 

  Dermed menes, at bestræbelserne går ud på en 
forbedring af de eksisterende muligheder, hvor de æl-
dre bliver i deres hjem og tæt ved deres familier, men 
hvor der både kan ske en a� astning af de ældre og af 
deres voksne børn, som typisk tager sig af de ældre.

  Vicedirektøren i Kinas nationale komité for de 
ældre, Zhu Yong, siger, at det er vigtigt, at støtten også 
tager sigte på de ældres følelsesmæssige behov og 
f.eks. fysiologisk træning.

  Der er altså ikke sat milliarder af til byggeri af ple-
jehjem.  Mindre end to procent af Kinas 194 millioner 
ældre, cirka 4 millioner, bor på plejehjem. 36 millioner 
får en daglig pleje. Mange af de plejehjem, der bygges 
i denne tid, er målrettet velhavere, dvs. ældre, hvis 
velhavende børn kan betale en million eller mere for 
en ældrebolig. 

Økonomien er en belastning

Satsningen på at forbedre forholdene i de ældres hjem 
hænger også sammen med de økonomiske forhold. 
Hvis en ældre skal have hjælp af en professionel hele 
dagen er det en udgi�  på 2.500 yuan (2.300 kroner) 
om måneden. Det svarer til månedslønnen for en 
person i den lave ende af middelklassen. Det er kun et 
lille mindretal, der kan klare den udgi� . 

Derfor går bestræbelserne ud på at tage ved lære af 
udlandets erfaringer, f.eks. ved at bruge veluddannet 
personale, der besøger de ældre. Der er overvejelser 
om at yde o� entlig støtte til de familier, der tager sig 
af de ældre. Desuden er der forslag om at lade de ældre 
opholde sig på ældrehjem et par dage om måneden – 
svarende til de tyske kurophold.

  Desuden har regeringen i Beijing besluttet at lave 
et pilotprojekt, som går ud på nedsparing for de ældre, 
der har egen bolig, dvs. så de i samarbejde med deres 
bank kan udhule deres opsparing i boligen.

  Det rummer en række problemer, fordi bolig! -
nansieringen er helt anderledes end i f.eks. Danmark, 
hvor den form for nedsparing kan ske systematisk, 
og desuden er de � este kinesere imod at bruge af den 
formue, som skal gå i arv. Citic Bank tilbyder nedspar-
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ger det, er en stigning i forbruget af el på 13,4 procent 
i august i forhold til august sidste år. Også industri-
produktionen er kommet lidt i vejret, på 10,4 procent 
i august.

  I august var der en afmatning i de udenlandske 
investeringer i Kina. De steg med kun 0,6 procent mod 
stigningsrater på over 20 procent i de to foregående 
måneder.

  For årets første otte måneder steg investeringerne 
med 6,4 procent til 80 milliarder dollar (450 milliarder 
kroner). I samme periode godkendte de kinesiske 
myndigheder knap 15.000 nye udenlandske virksom-
heder – et fald på otte procent i forhold til året før.

  I takt med, at Kina forsøger at ski� e over fra 
eksporten til indenrigs- og service-erhvervene, er de 
udenlandske investeringer i serviceindustrien steget 
med 13,5 procent, mens industriinvesteringerne er 
faldet med godt 3 procent. De samlede investeringer 
i servicesektoren udgør nu 50 procent af de uden-
landske investeringer, mens industriinvesteringerne 
udgør 41 procent.

  I de otte måneder er de amerikanske investeringer 
i Kina steget med 18 procent og de europæiske med 
godt � re procent. De kinesiske investeringer i ud-
landet er steget med 18,5 procent. 

  Boligpriserne i storbyerne stiger fortsat med mel-
lem en og to procent om måneden. De seneste år er 
boligpriserne steget med omkring 20 procent om året 
i de største kystbyer. I mindre byer er priserne steget 
med mellem seks og ti procent.

ing, men kunderne er ikke interesseret. Pilotprojektet 
skaldog forsøge at � nde løsninger, der er velegnede 
for de personer, der vil bruge nedsparingen, simpelt 
hen for at få den enorme private opsparing i arbejde. 
Derfor kan en slags pakkeløsninger, der omfatter 
� nansieringsordninger, uddannelse og fysisk hjælp 
til de ældre være afgørende for at � nde en ny form for 
ældrepleje. 

  Med den stramme tidsplan til 2015 giver det en 
særdeles ambitiøs målsætning for de danske institu-
tioner og � rmaer, der vil ind på markedet. Normalt 
varer en dansk planlægning af et nyt initiativ både 
måneder og år, men med det tempo bliver det svært at 
komme med toget for de gamle i Kina.

Væksten i Kina
skal være på mindst
syv procent

Konjunktur. Kina har o!  cielt fastlagt en 
minimumsvækst på syv procent. De uden-
landske investeringer er stagneret, men 
investeringerne i serviceindustrien stiger.

Af Hugo Gaarden

Væksten skal minimum være på syv procent om 
året i en lang periode. Det har den kinesiske reger-
ing besluttet, og det er første gang, at det er meldt så 
bastant ud.

  Det skyldes, at regeringen har besluttet at fordoble 
økonomien og befolkningens indkomst i perioden 
2012-2020, og det kræver altså en vækst på mindst syv 
procent om året. I år ventes en vækst på lidt over 7,5 
procent.

   Tidligere har kinesiske økonomer sagt, at der skal 
være en vækst på otte procent for at give arbejde til 
alle, men selv med en vækst på de syv procent om året 
ventes arbejdsløsheden at kunne holdes på omkring 
fem procent. I en længere perioden har ledigheden i 
byerne ligget på 4,1 procent.

  De seneste par måneder har set tegn på en stabi-
lisering af den økonomiske udvikling med en svag 
opadgående tendens. En af de faktorer, der understre-

Væksten i Kina er stadig langt højere end i Vesten.
Huspriserne er steget med 20 procent om året i de store 
byer på østkysten de senere år, og nye bygninger skyder 
op over alt. Her er det en reklame for nye butikker i 
Sanlitun-shoppingcentret i  Beijing. Foto: Diego Azubel
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Kina styrker kontakten 
til muslimske lande

Kursændring. Præsident Xi Jinping har 
styrket kontakten intenst med Central-
asien og Gol! andene den seneste tid og 
taler om en genetablering af Silkeruten 
med tre milliarder mennesker.

Af Hugo Gaarden

Forbindelsen mellem Kina, den arabiske verden 
og de centralasiatiske lande bliver optrappet i den 
kommende tid. I de seneste uger har den kinesiske 
præsident, Xi Jinping, besøgt de fem centralasiatiske 
lande, der tidligere hørt til Sovjetunionen. Desuden 
har han ha�  besøg af kong Hamad bin Isa Alkhalifa 
fra Bahrain, og Jordans kong Abdullah Al-Hussein har 
under et besøg i Beijing i denne uge opfordret Kina til 
at spille en mere aktiv rolle i Mellemøsten.

  Møderne i Centralasien handlede især om import 
af olie og naturgas til Kina, men Xi anslog nogle langt 
mere vidtrækkende perspektiver under besøget i Cen-
tralasien. Han foreslog en genopretning af den gamle 
Silkerute og betegnede den som kernen i en økono-
misk korridor med hele tre milliarder mennesker fra 
Kina til de baltiske lande.

  Der er verdens største, mest folkerige og økono-
misk stærkeste sammenhængende region. At der er en 
fysisk sammenhæng illustreres af den nye jernbane-
forbindelse mellem det midterste Kina og Vesteuropa.

  Der har ikke været noget forslag fra kinesisk side 
om at lave et fællesmarked i dette område, men med 
udspillet lægger Kina op til en større fokusering på 
denne del af verden – på en kinesisk vestpolitik – ved 
at styrke samhandelen og investeringerne.

  Xi underskrev 22 a� aler med Kasakstan til en 
samlet værdi på 170 milliarder kroner, men han un-
derskrev også en a� ale med Kirgistan på 17 milliarder 
kroner om infrastrukturprojekter og lån, blandt 
andet til brug for en gasledning. 

  Rusland og USA samt Kina har i de seneste årtier 
konkurreret om at vinde ind� ydelse i den råstofrige 
region, men med den kinesiske præsidents udspil om 
en økonomisk korridor har Kina styrket sin rolle mar-
kant, og Kina har samtidig vist, at samarbejdet – og 

de kinesiske investeringer – bør handle om mere end 
bare at ska� e sig råvarer.

  I denne uge havde Xi besøg af Bahrains konge, 
og Xi opfordrede til forhandlinger om at etablere en 
frihandelsa� ale mellem de to lande. Kinas største 
interesse i Gol� andene, Iran og Saudi-Arabien er olie, 
og for disse lande bliver Kina vigtigere i takt med, at 
USA vil reducere sin olieimport. 46 procent af Kinas 
olieimport kom i første halvår fra denne region. 

Landenes a� ængighed af Kina kan dermed også 
få sikkerhedspolitisk betydning. Jordans forslag går 
direkte ud på, at Kina bør spille en større politisk rolle, 
og Kina fremlagde tidligere på året for første gang en 
fem-punkts plan for løsningen af den israelsk-palæsti-
nensiske kon� ikt. Kina har aldrig været så aktiv i Mel-
lemøsten som netop nu.

Hele den arabiske verden har fået øget værdi for 
Kina. Samhandelen med den arabiske verdens 422 
millioner indbyggere var sidste år på 1.270 milliarder 
kroner, en stigning på 13,5 procent fra 2011. 

  For tredje år i træk har den lille autonome provins 
Ningxia Hui i Midtkina – med en stor muslimsk 
befolkning – holdt sit kinesisk-arabiske handelsforum 
med 7.300 deltagere fra 70 lande. Mindre og mellem-
store kinesiske virksomheder spiller en meget stor 
rolle i samhandelen med de arabiske lande.

Kort nyt

Fra øko-byer til øko-civilisation

De økologiske byer skal ikke bare bygges grønt. »Eco-
cities skal skabe grundlaget for en eco-civilisation,« 
siger Yang Shihao, næstformand i Binhai New Area, 
der er en udviklingszone ved Tianjin øst for Beijing.

Her er det ! erde internationale forum for øko-byer 
netop blevet a� oldt. Baggrunden er etableringen af 
Tianjin Eco-City, som Kina og Singapore står bag. Det 
er altså livsformen i en øko-by, som arrangørerne vil 
slå et slag for. På forum er blev der vist modeller af 
økobyer, dvs. bydele, fra Washington, Quebec, Dalian, 
Xiamen og Karamay. Danske Rockwool har også vist 
eksempler på, hvordan energibesparelser via isolering 
kan forandre byerne. 

En repræsentant fra Pudong New Area i Shanghai 
sagde på det a� oldte forum, at Pudong ønsker at un-
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dersøge muligheden for at lave super-store øko-byer, 
fordi megabyer er blevet en realitet.

Byrenovering er big business

Nedrivning af gamle huse og bydele og opførelsen af 
skyskrabere er mere omfattende i Kina end i noget an-
det land. I de sidste ! re år er 12,6 millioner forfaldne 
boliger blevet revet ned. Men det er også big business. 
En årlig renovering af mellem to og tre millioner 
boliger (nedrivning og byggeri af nyt), medfører en 
investering på mellem 200 og 300 milliarder yuan, og 
det bidrager i sig selv til en stigning i den økonomiske 
vækst på tre procent, vurderer China International 
Capital Corp.

China Delevopment Bank er en aktiv aktør og har 
i år underskrevet en a# ale med Chengdu om et lån 
på 100 milliarder yuan over de kommende fem år til 
revonering, til etablering af et nyt transitsystem og til 
en integration mellem land og by i Chengdu. 

af de kinesiske megabyer frem til 2015 og 5.000 i lidt 
mindre millionbyer. Samtidig skal mindst 30 procent 
af de grønne biler komme fra ikke-lokale producenter 
for at undgå, at storbyerne kun vil hjælpe deres lokale 
bilfabrikker. 30 procent af nye o$ entligt biler skal også 
være energibesparende. Den hidtidige målsætning 
var en produktion på 500.000 grønne biler i 2015.

Finansielle liberaliseringer på vej

Der sker hele tiden små skridt i retning af liberaliser-
inger på ! nansmarkedet i Kina. Regeringen åbner nu 
op for, at private selskaber kan etablere banker. Det er 
selskaberne Alibaba, Tencent og Suning interesseret i. 
De lokale regeringer får også mulighed for at udstede 
obligationer. Aktiehandlere har netop fået bedre mu-
lighed for short selling af aktier (at låne dem i forvent-
ning om at købe til faldende kurser).

 Antallet af børsmæglere, der har fået tilladelse til 
short selling, er blevet tredoblet, og der kan nu ske 
short selling i de % este aktier i Shanghai. Myndighed-
erne overvejer også at lave en slags indskydergaranti 
som led i bestræbelserne på at slippe renterne fri. Det 
har bankerne været imod, fordi de skal lægge penge til 
side til dækning af ordningen. 

Huawei fordobler R&D i Europa

Telecom-koncernen Huawei har fordoblet sine 
investeringer i forskning og udvikling i Europa siden 
2010. Selskabet forventer, at der også vil ske en for-
dobling inden for de kommende fem år. Af 7.500 me-
darbejdere i Europa er de 800 forskere, bl.a. i Sverige, 
Finland og Tyskland. Huawei har udpeget Europa 
som sin vigtigste strategiske markedsplads. På globalt 
plan satser Huawei meget på forskning. I 2012 gik 13 
procent af indtægterne til R&D. 

Prada vil åbne 70-80 butikker

Selv om Pradas salg er blevet en smule svækket i Kina 
og i resten af Asien, så vil den italienske modekoncern 
alligevel åbne 70-80 butikker i Kina i år. Topchefen, 
Patrizio Bertelli, siger, at der ikke er sket ændringer 
i selskabets investeringsplaner i Kina. Resultatet af 
slaget i første halvår betegner han som tilfredsstillen-
de, selv om overskuddet blev lidt mindre, end analy-
tikerne havde forventet, nemlig 302 millioner euro 
mod 321 millioner euro for hele koncernen.

Fortsat støtte til grønne biler

Der kan fortsat ydes støtte til at købe grønne biler i 
Kina, men støttekriterierne er ændret, så nu fokuseres 
støtten på elbiler og biler med brændselsceller, og 
støtten koncentreres om de største byer. Der har været 
indikationer af, at støtten til køb af el-biler vil falde 
bort, og at støtten skal gå til forskning og udvikling, 
men nu vender regeringen tilbage til køberstøtten. 

Der kan ydes en støtte på 60.000 yuan til f.eks. 
elbiler og 35.000 yuan til hybridbiler. Men udviklin-
gen bliver ikke nær så ambitiøs som tidligere. Støtten 
skal gøre det muligt at sælge 10.000 grønne biler i hver 

Foto: Mark Ralston

UGEBREVET
BUSINESS KINA #12
20/09 2013

16



Kinesiske selvstændige forretningskvinder får langt 
bedre resultater end kvinder i resten af verden. Over 
halvdelen af verdens rigeste kvindelige iværksættere 
er kinesere, og de bider de rigeste mænd i haserne.

Den rigeste kinesiske kvinde er Yang Huiyan, der 
har en formue på 51 milliarder yuan (47 milliarder 
kroner). Hun har sin formue i ejendomssektoren, 
og hun har arvet en betydelig del af den, viser den 
årlige Hurun-rapport. 25 procent af de rigeste er fra 
ejendomssektoren, mens 18 procent er fra � nans- og 
investeringssektoren. 17 kinesiske kvinder har en 
formue på mindst ti milliarder yuan. 

67 procent af de 50 rigeste kvinder er begyndt 
på bar bund som selvstændige. En af de mest be-

mærkelsesværdige er den selverklærede papdronning 
Zhang Yin fra Nine Dragons Paper, der har en formue 
på 27 milliarder yuan. Hun har skabt formuen ved at 
sende brugt pap fra USA til oparbejdning og videre-
salg i Kina. 

Skærpet konkurrence

Et godt råd fra Danish-Chinese Business Forum: 

Konkurrencen på det kinesiske marked skærpes hele 
tiden. Kendskab til konkurrenter og udviklingen er 
blevet endnu vigtigere. Forvent, at du skal konkurrere 
mod både udenlandske og kinesiske virksomheder. 
Hvis du lærer at konkurrere mod kineserne i Kina, vil 
du også være bedre rustet til at konkurrere mod dem 
både i Danmark og på det globale marked.

De kinesiske kvinder bliver mere og mere velhavende og bruger store summer på vestlig mode. Seks af verdens ti 
rigeste kvinder er kinesere, mens ingen kinesiske mænd har kunnet blande sig i top ti. Arkivfoto: Francois Guillot

De kinesiske kvinder bliver rigere
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Kina kæmper fortsat 
med stor ulighed

Fattigdom. Selv om statistikken fortæller, 
at hundredvis af millioner kinesere har 
bevæget sig op over fattigdomsgrænsen, 
er der stadig over 200 millioner, der lever 
under den. Den kinesiske regering har 
o! entliggjort tal, der viser, at uligheden 
i landet er faldet, men kritikere sår tvivl 
om  tallenes pålidelighed. Regeringen har 
fremlagt en plan, der skal mindske klø# en 
mellem rige og fattige.

Af Mads Bødstrup

Ifølge Verdensbanken levede 835 mio. kinesere for 
under 1,25 USD om dagen i 1981, mens der i 2009 
kun var 170 mio. svarende til 11,8 % af befolkningen. 
Tallene er i sig selv imponerende, og FN, der har et 

FOKUS: Ulighed i Kina

erklæret mål om at halvere antallet af mennesker 
der lever i fattigdom inden 2015, erkender da også, at 
det mål ville have været uopnåeligt uden Kinas store 
fattigdomsreduktion. På trods af at Kina har minds-
ket antallet af mennesker under fattigdomsgrænsen, 
tjener de rigeste fortsat markant mere end de fattig-
ste. Ifølge beregninger fra Euromonitor Internation-
al, havde de fattigste 10 % en gennemsnitlig årlig 

En kinesisk regøringskone vasker gulv foran en 
Lamborghini Gallardo. Arkivfoto EPA/Scanpix
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FOKUS: Ulighed i Kina

disponibel husstandsindkomst på1.254 USD, mens 
de rigeste havde 43.980 USD, eller hvad der svarer til 
35 gange mere.

Omdiskuteret GINI-koe�  cient

Da Kina nationale statistikbureau, NBS, i januar 
o! entliggjorde landets GINI-koe"  cient fra 2002 til 
2012, blev mange overrasket. Både over tallet, men 
også over selve udgivelsen. GINI-koe"  cienten, der 
har ikke været o! entliggjort siden 2001, blev af  NBS 
estimeret til 0,474 i 2012, hvilket var det næstlaveste 
tal i de seneste 10 år, og det placerer Kina på den 
lidet # atterende førsteplads for de mest ulige lande i 
Asien og blandt de mest ulige i verden.  I følge reger-
ingen skyldes de manglende data for de foregående 
ti år »en mangel på ensartede standarder i landdis-
trikter og byområder«.

Med en GINI-koe"  cient på 0,474 var den lavere 
end tallet fra 2003 på 0,479, og indikerer dermed, at 
landets indkomster er blevet en anelse mere ligeligt 
fordelt, og at klø$ en mellem de rige og fattige er 
mindre end i 2003. Men blandt mange sås der tvivl 
om hvorvidt de o"  cielle tal er korrekte. Analytik-
ere ved Southwestern University of Finance and 
Economics in Chengdu, estimerede i 2010 Kinas 
GINI-koe"  cient til alarmerende 0,61, mens det of-
% cielle tal lød på 0,481. Ifølge regeringen vælger de 
at o! entliggøre tallene for at skabe et øget fokus på 
problemet, der længe har været undermineret i den 
o! entlige debat. 

På trods af de velmenende mål udtrykker mange 
deres skepsis ved tallene på de sociale medier, fordi 
de mener, at uligheden er forværret de seneste år 
– baseret på både personlige erfaringer og observa-
tioner. O! entliggørelsens timing, kombineret med 
en tvivlsom konklusion, der viste en mindskelse af 

 

43.890 

1.254 

-

10.000 

20.000 

30.000 

40.000 

50.000 

Rigeste 10 % Fattigste 10 %US$

Gns. årlig disponibel indkomst i 2012

Kilde: Euromonitor International

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

Danmark

Sverige

Egypten

Spanien

Japan

Indien

Storbritanien

USA

Kina

Nigeria

Brasilien

Sydafrika

Udvalgte landes GINI-koe!  cient

Kilde: OECD og NBS

GINI-koe!  cienten

GINI-koe!  cienten er det mest almindelige 

mål for graden af ulighed i et givent land. 

I en helt lige fordeling hvor alle indkomst 

modtagere har den samme indkomst vil 

GINI-koe!  cienten være 0. Jo mere ulige 

indkomsterne er fordelt, jo tættere vil tallet 

komme på 1, som er den øvre grænse.

UGEBREVET
BUSINESS KINA #12
20/09 2013

19



20

FOKUS: Ulighed i Kina

heder. Regeringen vil bestræbe sig på at indkassere 
en øget bidragsbetaling i form af  skatter fra de 
statsejede virksomheder, som i øjeblikket a� everer 
mellem 5 og 15% tilbage til staten. Den nye plan 
kræver, at disse betalinger skal stige med yderligere 5 
procentpoint for at � nansiere de sociale velfærdspro-
grammer. 

Renten skal liberaliseres, så folk der sparer op 
belønnes bedre, og virksomheder opkræves en mere 
markedsdrevet rente på deres lån. Planen opfordrer 
også til forbedringer i pensions- og sundhedssyste-
met, som alt for o� e ser bort fra migrantarbejderne. 
Jordrettigheder skal styrkes for at øge landdistrik-
ternes indkomst og gøre det sværere for korrupte 
embedsmænd at kon� skere gårde. Ejendomsskat-
ter, som i øjeblikket kun � ndes i de større byer, skal 
udbredes til en større del af landet. 
       Mange af planens forslag ligger i forlængelse af de 
initiativer som allerede er blevet sat i værk. Regerin-
gen har øget udgi� erne til uddannelse, social si-
kring, sundhedspleje og o� entlige boliger fra 30 % af 
budgettet i 2009 til 36 % i sidste år. Ifølge planen skal 
denne procentsats stige med yderligere 2 %-point 
over de tre kommende år.
       Forslagene er i følge eksperter udmærkede i sig 
selv, og kan, hvis de gennemføres, være med at til at 
mindske uligheden i landet. Men de vage formul-
eringer, og manglen på bindende tilsagn antyder, at 
regeringen som så o� e før kan vige uden om. Eksem-
pelvis vil indførelsen af en ejendomsskat risikere at 
udsætte tjenestemænd som har tjent enorme form-
uer på ejendomme. 
       
Derfor frygtes det, at regeringens reformer kan vise 
sig ikke at have den ønskede virkning. Især når man 
tager størrelsen af problemet i betragtning. Et prob-
lem som � ere analytikere anser som en af de mest 
presserende udfordringer for landets regering.
Peterson Institute for International Economics un-
derstreger, at der nødt til at være speci� kke målsæt-
ninger, og mere speci� kke planer for, hvordan man 
vil nå dem.

uligheden, udløste i ugerne e� er en bølge af skepsis 
og foragt på diverse blogs og debatfora.
Eksempelvis skrev Xu Xiaonian, professor i øko-
nomi og � nansiering på Kinas Europe International 
Business School på Sina Weibo (en Twitter-lignende 
platform i Kina): 
       »En journalist ringede til mig, og bad mig om 
at kommentere på dagens makroøkonomiske tal. 
Ville det ikke være sygt i hovedet, at kommentere på 
sådanne falske tal?«
        Udover selve beregningerne, har også fortolknin-
gen af GINI-koe�  cienten skabt furore i den of-
fentlige debat, og mange påpeger, at tallet undlader 
at fortælle hele sandheden. I et land som Kina, der 
kæmper med store korruptionsproblemer, er der 
ikke nødvendigvis en klar sammenhæng mellem løn 
og formue. Den løn som en korrupt embedsmand får 
på papiret, korrelerer næppe med hans personlige 
formue, som formentlig vil være væsentlig større, 
på grund af frynsegoder, vennetjenester og lyssky 
betalinger
       Euromonitor International forudser, at uligheden 
i Kina vil fortsætte med at stige, og estimerer at GINI-
koe�  cienten vil være 0,521 i 2020.

Regeringen har en plan

Den kinesiske regering afslørede i starten af året 
en gennemgribende plan med 35 punkter, der skal 
mindske hullet mellem den hurtigt voksende over-
klasse og de fattige. Det lange dokument, som reger-
ingen har o� entliggjort på deres hjemmeside, in-
deholder en bred vi� e af lø� er om at bekæmpe den 
voksende ulighed og korruption. 
       Men planen, der er blevet forsinket med � ere 
måneder, indeholder en del uforpligtende anbefalin-
ger, og der er kun ganske få speci� kke deadlines. 
Flere af forslagene er dog værd at fremhæve:
Mindstelønnen vil, ifølge regeringen, blive øget i 
de � este dele af landet, således at den udgør 40 % af 
gennemsnitslønnen inden 2015. Højere ejendoms-
skatter vil også blive overvejet, ligesom det anbefales 
at lægge et lo�  på lønningerne i statsejede virksom-
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