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Danske skind trækker eksporten til Kina op
Salget af mink udgør en meget stor del af den danske eksport til Kina. I april strømmede mere end 750 
købere fra hele verden – heraf 450 kinesere – til Kopenhagen Furs auktionshal i Glostrup for at byde på 
danske minkskind, der er særdeles eftertragtede statussymboler i Kina. Læs mere side 3
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Den danske eksport
til Kina er stagneret

Stilstand. Det er kun minkeksporten, 
der engang imellem trækker den danske 
eksport til Kina op. Bortset fra det ligger 
den stille, og investeringerne er kun steget 
beskedent det seneste år.

Af Hugo Gaarden

Tendensen i dansk eksport til Kina er klar: Siden sid-
ste sommer har der været stagnation, viser eksport-
tallene fra Danmarks Statistik. Eksporten ligger på 
omkring 1,5 milliarder kroner om måneden, og det 
er stort set kun i de måneder, hvor der er en ekstra 
stor eksport af mink, at der er fremgang. Der er dog en 
tendes til, at eksporten til det direkte forbrug stiger.

  Da Kina tæller tungt blandt BRIK-landene, med-
virker stagnationen også til, at eksporten til BRIK også 
udvikler sig svagt. Det er kun i månederne med ekstra 
stor eksport af mink til Kina, at eksporten til BRIK-
landene viser pæne stigninger, ellers ligger den og 
svinger omkring tre milliarder kroner om måneden.  

  Det er bemærkelsesværdigt, at der er stagnation 
i eksporten til verdens største vækstmarked med en 
økonomisk vækst på over 7,5 procent det seneste år. 
Årsagen ligger i høj grad i, at mange danske � rmaer 
ikke formåede at omstille sig til de dramatiske æn-
dringer i den kinesiske økonomi. 

  De kinesiske politikere satser nu i højere grad på 
hjemmemarkedet. Dermed er kunderne i mange 
tilfælde blevet nogle andre, og det er o� e andre varer, 
der skal sælges.

  Men en årsag kan også være, at virksomhederne 
satser mere på at producere i Kina til det kinesiske 
marked. Det kunne føre til � ere investeringer som 
erstatning for eksport. Men tallene for danske in-
vesteringer i Kina er ikke steget voldsomt det seneste 
år – fra et niveau på et par hundrede millioner kroner 
i kvartalet i 2012 til 500 millioner kroner i første kvar-
tal i år og til 900 millioner kroner i andet kvartal, viser 
tallene fra Danmarks Statistik.

  Virksomheder kan investere i Kina via holding-
selskaber i f.eks. Luxembourg, Holland og Hongkong, 
men der har ikke været bemærkelsesværdige invester-

inger fra danske virksomheder til disse lande det 
seneste år udover til Holland i 4. kvartal sidste år, hvor 
investeringerne blev på 11,3 milliarder kroner mod 
normalt op til to milliarder kroner.

  Danmarks Statistik har dog ingen tal, der fortæller, 
hvor pengene � yder hen e� er overførslen til holding-
selskaber. Men en del virksomheder vælger at in-
vestere for de penge, de tjener i Kina. Det gælder f.eks. 
Grundfos. Det kan være hovedkilden til investeringer 
og øget salg i Kina fra dansk produktion i Kina.

Øget eksport af forbrugsvarer

Eksporten blev i august på 1,5 milliarder kroner. Det 
var et fald på 500 millioner kroner i forhold til august, 
men i august var eksporten høj på grund af en meget 
stor minkeksport. I forhold til august sidste år var der 
tale om en stigning på 16 procent, men august sidste 
år havdeen meget lav eksport, især på grund af en lav 
minkeksport. Langt hovedparten af minkeksporten 
går til Hongkong, så eksporten direkte til Kina svinger 
meget fra måned til måned.

Varer til byerhverv er rundt regnet på en halv 
milliard kroner om måneden. Maskineksporten er 
gennem mange år steget på grund af eksport af vind-
møller og udstyr til vindmøllebranchen, men Vestas 
har ha�  det sløjt i Kina, og det er en af grundene til, at 
maskineksporten er faldet fra omkring 250 millioner 
kroner om måneden til 200 millioner kroner i august.

  Til gengæld synes der at være en tendens til en 
stigning i eksporten til det direkte forbrug. Denne del 
af eksporten er steget hele 32 procent siden august sid-
ste år, omend det var fra et lavere niveau end normalt. 
I august nåede eksporten op på 718 millioner kroner 
e� er pæne stigninger de foregående to måneder. Mens 
der har været en månedlig eksport omkring 550-600 
millioner kroner, så har tendensen på det seneste 
været en eksport i retning af 700 millioner kroner.

  Det kan tyde på, at dansk erhvervsliv er ved at få fat 
i den stærkt voksende og købedygtige kinesiske mid-
delklasse.

Tyskland har fart på

Tysk erhvervsliv trænger godt frem i Kina med både 
eksport og investeringer, men dog ikke i så højt tempo 
som tidligere. Hamborg-instituttet for Verdensøko-
nomi, HWWI, vurderer i en analyse, at den tyske 
eksport vil stige mere end den kinesiske import i de 
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kommende seks-syv år, fordi Tyskland leverer nogle 
af de mest e� ertragtede varer – biler og avancerede 
maskiner – til den kinesiske industri. Dermed vil 
den tyske eksport til Kina også ligge over den tyske 
eksport generelt og dermed bidrage til at skabe vækst 
og beskæ� igelse i Tyskland, hedder det.

  Den danske eksport til Tyskland er steget med 11,6 
procent i de seneste tre måneder, men det skyldes bl.a. 
eksport af materiel til udski� ning af tyske vindmøller. 
I forhold til august sidste år steg eksporten med 12,1 
procent. Det viser, at dansk erhvervsliv fortsat er 
meget a� ængig af nærmarkederne, mens den tyske 
eksport i langt højere grad er eksponeret mod Kina og 
har højere vækstrater dér end i eksporten generelt.

  Den samlede danske eksport har siden sidste som-
mer ligger stabilt på omkring 52 milliarder kroner, 
og det er først i august, at der har været et ryk opad 
til knap 54 milliarder kroner, og det skyldes primært 
Tyskland. Det betyder, at dansk eksport til Kina ikke 
har lø� et sig over eksportudviklingen generelt.

  Det står i skærende kontrast til den vækststrategi, 
som regeringen har udarbejdet – nemlig at eksporten 
til BRIK og yderligere ti vækstlande skal stige mar-
kant i perioden 2011-16, nemlig fra 60 til 90 milliarder 
kroner om året. På nuværende tidspunkt er der ikke 
udsigt til, at målet kan nås.

Danske løsninger skal 
hjælpe Kina med at 
udnytte vindkra� en

Energi. Danmark er i øjeblikket involveret 
i to kinesiske projekter, der tager sigte på 
at få forbedret transporten af energi fra 
vindkra� . Projekterne kan samtidig også 
være med til at fremme levering af vind-
møller til Mongoliet.

Af Hugo Gaarden

Det er ikke nok at producere mere vedvarende energi. 
Fordelingen af energien og samspillet med andre 
energiproducenter – og lande – er mindst lige så 
afgørende.  Det er en dansk erfaring, som Danmark 
forsøger at overføre – og sælge – til Kina via to pilot-

projekter i det vindrige og kolde Nordøstkina, og 
det kan samtidig få betydning for dansk leverance af 
vindmøller til nye vindmølleparker i Mongoliet.

De to pilotprojekter ! ndes omkring byen Harbin. 
Det ene projekter er i byen Baicheng, og det går ud på 
at integrere vindmøllestrøm i eksisterende el-system-
er. 

Kina mister op imod 40 procent af den producerede 
vindmøllestrøm, fordi den ikke bliver brugt. Det 
skyldes f.eks., at produktionen på kulkra� værker ikke 
blive justeret op eller ned for at passe til den altid svin-
gende vindmøllestrøm, og selv om der er pligt til at 
a� age vindenergi – som i Danmark – så lever kulkra� -
værkerne i deres egen verden. El fra kulkra� værker er 
også billigere end el fra vindmølleparker. Derfor får el 
fra kulkra� værkerne højere prioritering.

  Projektet i Baicheng skal forsøge at få hele energi-
systemet til at fungere bedre. Danmark har 25 års 
erfaring i at få vedvarende energi og el fra kulfyrede 
værker til at fungere sammen. Det sker bl.a. ved at 
afsætte overskudsproduktion til nabolande og ved at 
købe el fra naboerne, når vindmøllerne står stille.

  Den slags a� aler eksisterer ikke i Kina – måske 
naturligt nok med de enorme afstande. Men der er 
heller ikke lavet el-net og fordelingsstationer, som 
kan klare den svingende el-produktion, og der er ikke 
indgået a� aler mellem de vidt forskellige regioner, så 
regioner med ringe blæst kan a� age el fra f.eks. Nor-
døstkina og den kinesiske region Indre Mongoliet, 
hvor der er ideelle vindforhold.

Vil være ua� ængig af Rusland og Kina

At etablere et bedre fordelingssystem og at lave a� aler 
med andre regioner kan også få betydning for landet 
Mongoliet. Den mongolske regering har for nylig ha�  
en delegation i Danmark for at besøge virksomheder, 
der leverer udstyr til " ernvarmesektoren, for " ern-
varmeudstyr er den største eksportartikel fra Dan-
mark til Mongoliet inden for energisektoren.

  Men samtidig besøgte delegationen også Vestas. 
Den mongolske regering er interesseret i at etablere 
store vindmølleparker i det øde og forblæste Mon-
goliet, men det kræver, at der kan ske en eksport til 
nabolandene, og at der etableres et e# ektiv fordelings-
system. Kina, herunder Indre Mongoliet, er den mest 
oplagte a� ager. 

  Mongoliet vil gerne have et alternativ til olie og 
gas fra Rusland og Kina. Vindkra�  kræver dog meget 
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store investeringer, især fordi der skal udbygges et 
ledningsnet til nabolandene – og over meget store 
afstande. Derfor bliver vindkra�  ikke en energikilde 
de første mange år. Det er e� ektiviteten i udveksling 
af vind-energi samt i samspillet mellem forskellige 
energiproducenter, som bliver det afgørende for de 
projekter, som Danmark er involveret i. 

Danmark samarbejder med det nye center for 
vedvarende energi i Beijing, CNREC, hvor en dansk 
energiekspert har en central rolle. Der er også et sa-
marbejde med eksperter fra Energistyrelsen. Udover 
Baicheng er der også et pilotprojekt i Yilan, som 
primært går ud på at bruge biomasse og på at forbedre 
� ernvarmen. Det sker i et samarbejde med Århus 
Kommune. 

  Projekterne spiller sammen, og hensigten er, at de 
skal danne model for, hvordan andre regioner i Kina 
kan bruge vedvarende energi mere e� ektivt og redu-
cere brugen af kul.

  I Mongoliet er de danske interesser umiddelbart 
koncentreret om � ernvarmen. Hovedstaden Ulan 
Bator, der har en befolkning på 1,2 millioner – næsten 
halvdelen af landets befolkning på 2,8 millioner – har 
et udbredt � ernvarmesystem fra sovjettiden, men der 
er brug for en gennemgribende modernisering.

  I � ere år har danske � rmaer som Danfoss, Grund-
fos, ABB, Kamstrup og Logstor leveret udstyr, men 
Mongoliet er interesseret i at optrappe arbejdet. En 
række virksomheder er igang med projekter, hvor de 
skal levere udstyr.

  Kontakten mellem Danmark og Mongoliet er tæt, 
selv om det er et lille marked i forhold til Kina. Men 
det er interessant på grund af meget høje vækstrater 
på tocifrede tal. Der er hyppige besøg fra den danske 
ambassade i Beijing, f.eks. har ambassadør Friis Arne 
Petersen i de seneste dage været på besøg i Ulan Bator 
og talt med bl.a. viceenergiminster Dorjpurev Dulam-
suren, der var leder af delegationen til Danmark.

  Ambassaden har arbejdet for få skabt en mere sys-
tematisk tilgang til � ernvarmeprojekter i Ulan Bator, 
og det er ved at lykkes nu i et samarbejde med f.eks. 
Verdensbanken, der yder lån, og som dermed stiller 
betingelser. 

Fjernvarmenettet er splittet op i mange selskaber, 
og det har gjort det vanskeligt for udenlandske sel-
skaber at få betydelige kontrakter, men nu er arbejdet 
samlet hos hovedstadens borgmester.

 Til november a� older ambassaden et seminar om 
� nansiering og planlægning af � ernvarmeprojekter-
ne i Ulan Bator.

Kina er verdens største udleder af CO2 – men også verdens største producent af vedvarende energi. Regeringen satser 
blandt andet massivt på vindkra� , men det har vist sig at være svært at få strømmen ud til hele landet. Foto: Carlos Barria
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Atomkra�  er langt 
vigtigere end de 
alternative energikilder

Energi II. E� er ulykken på Fukushima-
værket i Japan blev der sat en midlertidig 
stopper for opførelsen af nye kinesiske 
atomkra� værker. Siden er byggerierne 
blevet genoptaget, og målsætningen er lige 
så ambitøs som tidligere: Kina satser mål-
rettet på atomkra�  frem for på vind- og 
solkra� , fordi kerneenergien bedre kan 
begrænse brugen af kul.

Af Hugo Gaarden

Kina begynder igen at satse på atomkra�  – et par år 
e� er Fukushima-ulykken i Japan. Men nu er den poli-
tiske ledelse blevet klar over, at befolkningen skal ind-
drages i høringsrunder. Det illustreres af, at kinesiske 
medier intenst dækker den frygt, som befolkningen 
har ved at bruge atomkra� . Ledelsen agter dog ikke at 
reducere tempoet i atomkra� udviklingen.

  Eksperterne vurderer, at atomkra�  i fremtiden vil 
få langt større betydning end vindkra�  og solenergi, 
fordi kerneenergien i højere grad kan reducere a� æn-
gigheden af kul. Kina er det land, der investerer mest 
i atomkra� .   Frem til 2015 vil der blive bygget mellem 
� re og seks atomkra� værker i Kina om året, og e� er 
2020 vil byggeriet være på mindst ti værker om året. 
vurderer Jian Jingwen, direktør i Kinas kernekra� sel-
skab, i China Daily.

  Kapaciteten bliver mangedoblet i de kommende 
år. I 2010 var kapaciteten på 10,6 gigawatt. Den skal 
stige til 160 gigawatt i 2040. I denne periode vil Kina 
stå for 40 procent af den atomkra� kapacitet, der 
bygges på globalt plan, viser en rapport fra den ameri-
kanske energiadministration.

I 2017 vil den installerede kapacitet være nået op på 
50 gigawatt, og det gør det muligt for Kina at leve op 
til sin målsætning, nemlig at ikke-fossile brændsto� er 
skal udgøre 13 procent af det samlede energiforbrug. I 
2010 var andelen på 8,6 procent.

  Ved brug af vind- og solkra�  kan Kina slet ikke leve 
op til den målsætning, siger eksperter, og det skyldes 

vanskeligheder med at opmagasinere solenergien og 
transportere vindenergien over store afstande.

  Den eneste anden store vedvarende energikilde 
er vandkra� , som dækker en betydeligt større del af 
elforsyningen end atomkra� .

Befolkningen skal informeres bedre

Kul dækker langt den største del, men det er også 
den største kilde til forurening. Desuden lægger kul 
alene beslag på omkring halvdelenaf al jernbane- og 
vandtransport.

  Lu� forureningen i byer som Beijing har skabt øget 
opmærksomhed i befolkningen om risikoen ved at 
bruge kul, men Fukushima-ulykken har også vakt 
modstand mod at bruge atomkra� . I sommer var der 
protester i byen Jiangmen i Guangdong-provinsen 
mod opførelsen af et atomkra� værk i den mærliggen-
de by Heshan. Beboerne i Heshan havde derimod ikke 
de samme betænkeligheder, og det skyldtes en omfat-
tende informationskampagne.

  Det har fået en embedsmand i atomkra� selskabet, 
China National Nuclear Corp til at foreslå, at regerin-
gen indfører en tvungen procedure for høringer med 
befolkningen, inden et projekt iværksættes. 

  E� er Fukushima-ulykken blev der sat en midler-
tidig stopper for opførelsen af nye atomkra� værker, 
men siden hen er byggerierne genoptaget, og målsæt-
ningen er lige så ambitøs som tidligere.

De kinesiske myndigheder vil af med stærkt forurenende 
kra� værker som dette ved i Baotou i Indre Mongoliet og 
satser derfor målrettet på atomkra� . Arkivfoto: David Gray
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Kina vil styrke 
samhandlen med
de nærmeste naboer

Relationer. Kinas præsident, Xi Jinping, 
der har været på storo" ensiv i Asien, har 
foreslået en genetablering af to silkeruter 
– til lands og til vands. Han er også blevet 
mere # eksibel med hensyn til strids-
punkterne i Det Sydkinesiske Hav og har 
desuden taget initiativer, der skal forbedre 
Kinas relationer til den arabiske verden.

Af Hugo Gaarden

Kina har indledt en omfattende asiatisk o� ensiv for at 
styrke sin handel og for at styrke sine relationer. Kina 
bestræber sig åbenlyst på at styrke sin rolle i forhold 
til USA i sit nærområde, dvs. i Sydøstasien og Østasien. 
Men samtidig viser Kina også en lidt mere � eksibel 
holdning end hidtil om stridighederne i Det sydkine-
siske Hav.

Under sit besøg i Indonesien for nylig anbefalede 
præsident Xi Jinping, at Kina og ASEAN-landene 
udvikler et forsvars- og sikkerhedspolitisk samarbe-
jde, og han foreslog, at landene etablerer et eksklusivt 
forum inden for rammerne af ASEAN-landenes fors-
varsministermøder, men inklusiv Kina.

  Men Xi gik et skridt videre i forbindelse med APEC-
topmødet på Bali i den forgangne uge. Han sagde, at 
APEC bør være drivkra� en og have den koordine-
rende rolle i forhandlingerne om handelsa� aler i hele 
Stillehavsregionen, det vil sige for de 21 lande, der 
indgår i APEC fra USA over Rusland til Kina og � ere 
lande i Sydøstasien. 

Xi ser gerne, at der etableres en frihandelsa� ale for 
hele regionen. APEC er en uformel klub. Landene står 
for 57 procent af verdens økonomi og 45 procent af 
verdens handel. 

  USA forsøger at etablere et slags Stillehavs-EU, TPP, 
mellem 12 af APEC-landene, men der er så skrappe 
krav til optagelsen, at enkelte lande og primært Kina 
ikke kan blive medlem. 

Dermed er APEC  blevet delt i to grupper. Kina 
mener, at USA bevidst vil holde Kina uden for TPP 

som led i en slags inddæmningspolitik, hvad USA dog 
afviser.

  Der er i forvejen et hav af samarbejdsrelationer 
i regionen, herunder over 100 handelsa� aler. Med 
sine initiativer forsøger Kina mere end nogen sinde at 
etablere enklere og mere slagkra� ige organisationer, 
selv om Kina også har en tradition for at foretrække 
bilaterale a� aler. Men via o� ensiven forsøger Kina 
øjensynlig at dæmme op for den såkaldte kursæn-
dring mod Asien (pivot), som USA har taget fat på 
under præsident Barack Obama.

  Nogle eksperter mener, at Kina vil bruge etablerin-
gen af den nye frihandelszone i Shanghai til at få en 
førerposition, når fremtidens internationale handel-
sregler skal udformes. Om få år bliver Kinas verdens 
største handelsnation, og så vil Kina have direkte 
ind� ydelse på alle a� aler. 

Derfor arbejder Kina også intenst på at få en 
stærkere økonomisk integration i Øst- og Sydøstasien, 
og Kina har allerede taget skridt til at kunne håndtere 
� nansielle kriser i regionen, f.eks. med swap-a� aler 
med lande i regionen.

Udviklingen kan føre til etablering af stærkere, 
men konkurrerende handelsorganisationer, men det 
amerikanske Peterson-institut mener, at det lige så vel 
kan føre til etableringen af en endnu større asiatisk 
organisation, der a� øser de mindre.

  Hidtil har Kina stået stejlt i internationale forhan-
dlinger, herunder om service og IT-handel – IT-
handelen er på 4.000 milliarder dollar på globalt plan. 
Men nu har Kina indtaget en mere � eksibel linje på 
begge felter. 

  Kina har især været stejl i forbindelse med stri-
dighederne om øer og grænsedragninger i Det syd-
kinesiske Hav. Kina har afvist at lave a� aler med 
ASEAN-landene, og Kina afviser pure at lade USA få 
en rolle som mægler. Men i sidste måned gik Kina dog 
med til at diskutere en Code of Conduct for havom-
rådet e� er forslag fra ASEAN-landene, og dermed har 
Kina sig mere � eksibel end tidligere. 

Vil genetablere de gamle handelsruter

Xi Jinpings o� ensiv over for Asien har varet i � ere uger. 
Han har foreslået, at to gamle silkeruter genetableres, 
nemlig silkeruten gennem Centralasien og på havet 
langs de sydøstasiatiske lande. Desuden har han 
foretaget initiativer for at forbedre relationerne til den 
arabiske  verden.
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  O� ensiven over for den asiatiske verden handler 
om handel og investeringer. Den kinesiske præsident 
har med sin henvisning til de gamle silkeruter bevidst 
slået på en handelsmæssig fokusering, men med Kinas 
økonomiske styrke og behov for import af råvarer, er 
der også en investeringsmæssig dimension. 

Dermed lægger kineserne op til et mere forplig-
tende samarbejde i den region, der kan få en stærkt 
voksende betydning i sammenligning med USA og 
Europa.

Fra Stillehavet til de baltiske lande

E! er deltagelsen i G20-topmødet i Skt. Petersborg i 
begyndelsen af september besøgte præsident Xi de 
centralasiatiske lande, og hér foreslog han en genet-
ablering af Silkeruten, men beskrev projektet som en 
økonomisk zone omkring fortidens kamelruter, og 
som skulle gå fra Stillehavet til de baltiske lande – det 
vil sige  et område med hele tre milliarder indbyg-
gere, der blandt andet omfatter Indien og dele af den 
arabiske verden. 

  Præsidenten sagde ikke noget om, hvorvidt der bør 
etableres en organisatorisk struktur for zonen, men 
han udstak alligevel en målsætning, som kan få stor 
betydning.

  Han underskrev en række handels- og invester-
ingsa! aler med de centralasiatiske lande, især med 
Kasakstan. De to lande har en stærkt voksende sam-
handel, på 30 milliarder dollar i år, og der er en stor 
eksport af olie og gas i rørledninger til Kina.

Kinesiske selskaber er også ved at forberede mil-
liardinvesteringer i bl.a. kobberminer i Afghanistan, 
og Afghanistans præsident, Hamid Karzai, ønsker et 
stærkere kinesisk engagement i Afghanistan, når USA 
og NATO trækker hovedparten af sine styrker ud af 
landet næste år. 

  I forbindelse med det årlige kinesisk-arabiske 
handelsforum for nylig lagde Xi op til forhandlinger 
om en frihandelsa! ale med de olie- og gasrige ara-
biske Golfstater. I takt med, at USA reducerer sin 
import af olie, bliver Kina den suverænt største kunde 
for de arabiske olielande.

  Kinas samhandel med de arabiske lande var sidste 
år på 224 milliarder dollar, og i første halvår import-
erede Kina 65 millioner ton olie fra de arabiske lande, 
svarende til 46 procent af Kinas import.

  Det mest overraskende i relationen til den mus-
limske verden – i hvert fald for de vestlige lande – er, at 

NATO-medlemmet Tyrkiet vil købe for # re milliarder 
dollar forsvarssystemer fra Kina, herunder ballistiske 
missilsystemer.

Vil fordoble handlen med naboerne

Under sit besøg i Indonesien og Malaysiafor nylig 
sagde præsident Xi, at Kina og de sydøstasiatiske 
lande bør etablere en maritim silkerute. I århundre-
der har der været en omfattende handel til søs med 
kinesisk silke og andre varer mellem Kina og Sydøsta-
sien.

  Malaysia er den største handelspartner for Kina i 
regionen. Samhandelen satte rekord sidste år med 95 
milliarder dollar, og der var gensidige investeringer 
på fem milliarder dollar. Malaysia er den tredjestørste 
asiatiske handelspartner for Kina e! er Japan og 
Sydkorea. Handelen svarer til en $ erdedel af hele 
samhandelen på 400 milliarder dollar mellem Kina 
og ASEAN-landene, der blandt andet omfatter Filip-
pinerne, Vietnam, Singapore og Indonesien.

  Xi foreslog også oprettelsen af en asiatisk invester-
ingsbank, der kan fremme investeringer i regionen, 
f.eks. i infrastruktur, industri og minedri! . Der er ikke 
nævnt tal, men der bliver i givet fald primært tale om 
kinesiske investeringer, ikke mindst i det råstofrige 
Indonesien, som i stigende grad stiller krav om forar-
bejdning af råvarerne, inden de sendes ud af landet. 
Indonesien har fremlagt et investeringsprogram på 
400 milliarder dollar i sin infrastruktur, og den kom-
mende investeringsbank ventes at blive involveret i 
programmet.

  Kina ventes også at blive involveret i investeringer 
i jernbaneprojekter mellem Kina og de landfaste syd-
østasiatiske lande som Vietnam, Laos og Thailand.

  For nylig sagde Kinas ministerpræsident, Li Keq-
iang, at handel og investeringer mellem Kina og 
ASEAN ventes at blive mere end fordoblet inden 2020, 
det vil sige en samhandel på mindst 1.000 milliarder 
dollar. Li Keqiang talte om et »diamanternes årti« for 
regionen. De gensidige investeringer til stige med150 
milliarder dollar fra i år til 2020, sagde han. 

Ved udgangen af juni var de samlede kinesiske 
investeringer i ASEAN på 30 milliarder dollar, og 
ASEAN-landenes investeringer i Kina beløb sig til 80 
milliarder dollar, især fra Singapore. 

Li Keqiang har deltaget i det østasiatiske topmøde 
og fortsætter Xis rundrejse ved også at besøge Thai-
land og Vietnam.

UGEBREVET
BUSINESS KINA #15
11/10 2013

8



Kineserne bygger
tusindvis af butiks-
centre de kommende år

Shopping. Nye shopping malls skyder op 
overalt i Kina med nærmest eksplosiv 
hast. Inden længe vil antallet af centre 
være mere end tredoblet fra de godt 3.000 
centre i dag til omkring 10.000. Eksperter 
er begyndt at  advare om overkapacitet og 
uprofessionel dri! .

Af Hugo Gaarden

Shopping malls i Shanghai og Beijing tager vejret 
fra de � este. Magasin og Illum og selv mange af de 
berømte europæiske og amerikanske shopping malls 
blegner ved en sammenligning. Der er i dag 3.100 
shopping malls i Kina, og eksperter forudser, at antal-
let vil blive tredoblet til 10.000 i 2015.

  Nogle af de største og mest moderne � ndes i 
Shanghai, ikke mindst på og ved den kendte butiks-
gade Huahai Lu. Et par store malls er netop blevet 
renoveret eller genmemgår en renovering, og det er 
bl.a. et par Hongkong-developere, der står bag: New 
World China Land samt SunHung Kai Properties.

Men samtidig begynder nogle eksperter og detail-
handelsfolk at advare om overkapacitet og om en 
ikke-professionel dri� . Det er slående, så få gæster, der 
er i de store centre og i de kendte modebutikker, som 
betaler skyhøje priser for at leje sig ind.

  Derfor er der kommet en større interesse for at 
have butikker i de traditionelle, smalle butiksgader, 
hvor kundestrømmen er tæt, og hvor huslejen er 
mindre. Nogle danske detailhandelsfolk holder sig 
bevidst fra shopping malls og foretrækker småbutik-
kerne – i hvert fald under en opstartfase.

  En mellemløsning er de mere dagligdags butiks-
centre, der er etableret omkring store varehuse som 
Parkson og Carrefour. Hér er der mange småbutikker 
– en del af dem med luksusprægede varer til middel-
klassen.

Trods faresignalerne tror mange på, at shopping 
malls har en stor fremtid. Der er ved at være lige så 
mange kvadratmetre butikscentre pr. indbygger i 

storbyerne i Kina som i Europa – mellem 0,5 og 0,7 
kvadratmeter pr. indbygger – men det er en hel del 
under tallet for USA, hvor der er to kvadratmeter for 
hver indbygger.

  Den kinesiske middelklasse vokser så kra� igt både 
hvad angår antal personer og købekra� , at eksperter 
venter en ekstremt stærk vækst, der vil bringe Kina op 
på det amerikanske niveau for shopping malls.

 En rapport fra det amerikanske magasin Forbes 
om den velstående del af den kinesiske middelklasse 
giver et  mere interessant indblik i den kinesiske 
købekra�  end de gængse rapporter over velhaverne, 
f.eks. Hurun-rapporten.

  Forbes-rapporten fra 2013 de� nerer den vel-
stående del af middelklassen (mass a�  uent indi-
viduals) som personer med en personlig formue på 
mellem 0,1 og en million dollar (gro�  sagt mellem en 
halv og fem millioner kroner). Den samlede kinesiske 
formue var ved udgangen af sidste år 77.000 milliarder 
kroner, en stigning på 14 procent i forhold til 2011, og 
der var ved udgangen af sidste år godt ti millioner per-
soner i gruppen. I år ventes der at være 12 millioner. 
De har godt en million kroner pr. person i snit, der er 
frigjort til investering.

  For at sætte udviklingen i perspektiv, så steg mid-
delklassens formue sidste år med ca. 8.000 milliarder 
kroner. Et års stigning svarer til hele fem gange det 
samlede bruttonationalprodukt i Danmark, der har et 
årligt BNP på godt 1.500 milliarder kroner.

Konkurrencen vil reducere a� astet

Det er den velstående del af middelklassen, som 
shopping malls i særdeleshed fokuserer på, for de kan 
ikke leve af den lille million rige kinesere, der har en 
formue på mindst ti millioner kroner.

  De� nitionen hos Forbes er kun én af mange. F.eks. 
mener banken HSBC, at der i 2015 vil være 93 mil-
lioner kinesere i middelklassen, og det er en udbredt 
opfattelse, at middelklassen i de kommende år vil 
omfatte omkring 100 millioner kinesere. Nogle sætter 
tallet til betydeligt højere – 3-400 millioner – når man 
tager udgangspunkt i traditionelle mellemklassejobs 
til 100.000 eller 200.000 kroner om året. Men kende-
tegnet ved Forbes-rapporten er, at den fokuserer på 
personernes disponible købekra� .

  Gruppen består typisk af mennesker fra midt-
30erne til midt-40erne. To tredjedele har en højere ud-
dannelse. De har tjent det meste af deres formue ved 
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ejendomskøb eller investering i aktier, og 95 procent 
handler hyppigt med aktier.

Byggeriet af shopping malls er i kra� ig vækst. En 
forening for supermarkeder  vurderer, at der vil være 
4.000 i 2015, altså en stigning på over 30 procent. Når 
der investeres så kra� igt, hænger det sammen med, at 
investorerne får et a� ast, der er blevet højere end på 
kontorbygninger og beboelsesejendomme. Det viser 
en undersøgelse, som ARA Asset Management i Hon-
gkong har foretaget. Det største a� ast sker i centre på 
mere end en million kvadratmeter.

  En fond under ARA satser på at få et a� ast på 20 
procent i Mainland China ved at bygge og drive meget 
store butikscentre. Fonden har for nylig rejst 441 mil-
lioner dollar til investeringer i centre.

  I Shanghai giver detailhandelsprojekter i snit et 
a� ast på godt seks procent, mens de bedste kontor-
bygninger giver fem-seks procent og boligkomplekser 
giver tre-� re procent. Det viser en opgørelse fra mæg-
ler� rmaet Knight Frank, skriver China Daily. Det er en 
af årsagerne til, at butikscentrenes areal ventes at blive 
fordoblet i de kommnende fem år i syv af de største 
kinesiske byer til i alt 87 millioner kvadratmeter.

  Men holder den udvikling? Mange mener, at 
der kommer en overkapacitet, og at den benhårde 
konkurrence vil reducere a� astet. Direktøren i 
rådgiver� rmaet Cushman & Wake� eld China, Annie 
Lei, peger på en helt anden og farligere udvikling: At 
mange butikscentre ganske enkelt ikke drives til-
strækkelig professionelt. Der vil komme en ond cirkel 
med forkert planlægning, forkert placering, dårlig 
indretning, forkerte varer, det »forkerte« publikum og 
et personale, der ikke er veltrænet –  et fænomen som 
fastboende vestlændinge ser overalt i detailhandelen.

  Mange developere har ingen lang erfaring med 
shopping malls, mens de har årelange erfaringer med 
boligbyggeri. De � este bør holde sig til boligbyggeriet, 
som vil fortsætte med at vokse i kra�  af tilstrømnin-
gen til byerne, mener en forsker i ejendomssektoren. 
Butikscentre kræver nemlig helt andre kompetencer.

  Det måske mest afgørende er, at mange af de 
velstående kunder i middelklassen er blevet trætte af 
de kendte brands og storcentrene. De foretrækker det 
unikke, de kan få i småbutikker. De går ikke nødven-
digvis e� er noget, der er billigere, men de vil have 
noget anderledes og i en anden atmosfære.

  Det kan blive den største udfordring for shopping 
malls. Og det kan blive en af de største chancer for små 
danske detailhandelsvirksomheder. 

Myndighederne
holder et vågent øje
med bankernes og
regionernes gæld 

Tab og vind. De kinesiske banker risikerer 
i det værst tænkelige tilfælde at tabe helt 
op til 17.000 milliarder kroner på dårlige 
udlån. Risikoen er dog begrænset, men 
bankerne har fået ordre på at styrke deres 
kapitalgrundlag. Regeringen har blikket 
rettet mod både bankernes og lokalrege-
ringernes voksende gæld.

Af Hugo Gaarden

De kinesiske banker har en langt større indtjening 
end de amerikanske, og de er ikke nær så forgældede 
eller har nær så mange tab og hensættelser som de 
europæiske banker.

  Alligevel vil regeringen have bankerne til at styrke 
deres kapitalgrundlag, og det skal ske uden bistand 
fra staten. Regeringen vil have bankerne til at hente 
privat kapital, og bankmyndighederne kræver, at 
bankerne skal leve op til samme høje standard som i 
Basel III-a� alen.

  12 af de 17 største banker har bebudet, at de vil 
hente ca. 400 milliarder kroner i ny kapital. 

 Men de risikable udlån er dog begrænsede: O!  cielt 
udgør de nødlidende lån mindre end én procent af 
de samlede udlån. Det mener en række udenlandske 
analytikere dog er undervurderet. De dårlige lån 
udgør snarere mellem tre og seks procent af udlånene. 
Men bankernes kapital er dog fortsat så stærk, at de 
kan klare skærene, selv hvis 20 procent af udlånene er 
nødlidende, har Reuters beregnet.

  Goldman Sachs anslår, at i det værst tænkelige 
tilfælde vil det samlede tab på udlån blive på 17.000 
milliarder kroner om et par år. Så vil tabet nærme sig 
det niveau – målt som andel af bruttonationalproduk-
tet – som var tilfældet under bankkrisen for 15 år 
siden, hvor regeringen reddede bankerne ved at hente 
de dårlige lån over i en skraldespandbank.

  De økonomiske forhold er dog helt anderledes 
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i dag. For 15 år siden var bankerne ramt af årtiers 
ophobning af gæld, og de havde kun ha�  ca. 15 års 
vækst bag sig. I dag lever de højt på, at de kunne starte 
på en frisk, og de har ha�  15 år med høj vækst.

Låner ud til skyggebanker

Det største problem for bankerne er, at de har meget 
store udlån til de såkaldte skyggebanker, der ikke er 
ulovlige, men som ikke er regulerede. Derfor er der 
ikke et sikkert overblik over bankernes risici. Kredit-
vurderingsbureauet Fitch Rating mener, at 36 procen 
af bankernes udlån er sket til skyggebankerne og 
andre foretagender, som der ikke er kontrol med. 

  Centralbanken og bankmyndighederne forsøger 
at få styr på skyggebankerne, men de er den 
væsentligste ! nansieringskilde for mindre og mel-
lemstore virksomheder, dvs. hele grundlaget for den 
indenrigsøkonomi og serviceindustri, som regeringen 
satser på for at reducere a" ængigheden af eksport og 
investeringer. Så derfor vil der næppe ske store æn-
dringer, før der er etableret et alternativ.

  Samtidig forsøger regeringen også at gribe ind over 
for de såkaldte wealth management produkter, der 
er opsparingsformer, der giver en højere rente end 
indlånene i bankerne. Men mange af dem bygger på et 
svagt grundlag, og regeringen vil stimulere etablerin-
gen af mere gennemsigtige investeringsformer.

Investeringer med dunkel ! nansiering

Det måske største gældsproblem ligger i de lokale re-
geringer – storbyerne og regionerne. Lokalregeringer 
har investeret he� igt i jord, byggeri og infrastruktur, 
og det er i mange tilfælde sket med ! nansieringsme-
toder, der mildt sagt kan beskrives som værende i en 
grå sektor. I disse måneder foretager myndigheder 
i Beijing en kulegravning for at ! nde ud af, hvor stor 
gælden er, og hvor risikabel den er.

  Problemet hænger bl.a. sammen med, at ejen-
domsmarkedet udvikler sig meget forskelligt over 
hele landet. Der er fortsat kra� igt byggeri og store 
prisstigning i de største byer på østkysten, men i 
stribevis af mindre byer længere inde i landet har 
der været en overinvestering, som har ført til prisfald 
# ere steder. Det giver et problem for såvel boligejerne 
som lokalregeringerne. Det rejser også spørgsmålet, 
om den relativt høje vækst i Midt- og Vestkina kan 
fortsætte i de kommende år.

Internationale 
virksomheder satser
på det vestlige Kina

Udvikling. Giganten Unilever har 
besluttet at etablere sin tredje fabrik i 
Kina i den vestlige Sichuan-provins, og 
Samsung bygger endnu en fabrik i Xi’an. 
De store virksomheder forventer meget af 
Vestkina, hvor der er nye markeder, rigelig 
arbejdskra!  og råvarer af høj kvalitet.

Af Hugo Gaarden

Det er ikke bare danske Grundfos, der  – som beskre-
vet i Business Kina i sidste uge – etablerer et helt nyt 
selskab for den midterste og vestlige del af Kina. Den 
kinesiske go west-strategi får mange udenlandske 
koncerner til at følge sporet, og for nylig har to af de 
helt store internationale virksomheder besluttet at 
satse endnu mere på Vestkina.

Unilever vil bygge en fabrik i Meishan i Sichuan-
provinsen. Det bliver virksomhedens tredje fabrik i 
Kina. Den første blev etableret i 2002 i Hefei og produ-
cerer produkter til husholdning og personlig pleje og 
har en årlig produktion på 14 milliarder kroner. Siden 
hen blev der bygget en fabrik i Tianjin. Den nye fabrik 
i Sichuan, der skal  producere vaskemidler, kræver en 
investering på næsten 300 millioner kroner. 

Det er ikke blot markedsmulighederne vestpå, som 
har fået Unilever til at etablere sig i Sichuan. Det skyl-
des også den rigelige arbejdskra�  samt en høj kvalitet 
af råvarer. På sigt venter Unilever sig meget af det 
vestlige Kina. Regionen med Chengdu og Chongqing 
som centre ventes at blive en af de største økonomiske 
regioner i Kina i 2020.

  Unilever har i en årrække ha�  tocifrede vækstrater 
i Kina. Det var også tilfældet i første halvår i år, og 
vækstlandene udgør samlet hele 60 procent af virk-
somhedens omsætning.

Samsung rykker også mod vest

Samsung Electronics rykker også mod vest. Virksom-
heden har besluttet at investere næsten tre milliarder 
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kroner i en emballage- og test-fabrik i Xi’an i det 
midterste/vestlige Kina. 

  Beslutningen kommer kun et år e� er, at Samsung 
investerede hele 40 milliarder kroner i en fabrik, 
som laver memorychips i Xi’ans hi tech-industri-
udviklingszone. Samsung er dermed det udenlandske 
selskab, der har foretaget de største investeringer 
vestpå.

  Samtidig har Samsung netop åbnet et R&D- og 
datacenter i Xi’an. Det skal udvikle en række produk-
ter, f.eks. mobiltelefoner og tablets, ligesom det skal 
forske i cloud computing og medicinalprojekter.

  Investeringerne har en række a� edte e� ekter. Den 
nye emballage- og testfabrik ventes at tiltrække over 
20 andre virksomheder. Det store chip-projekt ventes 
at tiltrække over 100 virksomheder, der ifølge bereg-
ninger vil få en årlig produktion på over 50 milliarder 
kroner – næsten lige så meget som den ventede årlige 
omsætning på chipfabrikken på godt 60 milliarder 
kroner.

 Andre store virksomheder i zonen er Applied 
Materials, Micron Technology, Huajing  Electronics 
og  Huaxun Micro Electronics. Der er kun ganske få 
danske produktionsvirksomheder i Vestkina, mens 
Carlsberg har en stor ølproduktion, og Mærsk har et 
betydeligt logistikcenter i Chengdu.

Kinesiske ph.d-
studerende strømmer 
til Danmark

Uddannelse. Kina er det land, der har ! est 
ph.d-studerende i Danmark, der aktivt 
forsøger at tiltrække de kinesiske stude-
rende ved at tilbyde dem jobmuligheder.

Af Hugo Gaarden

Over ti procent af de udenlandske ph.d-studerende i 
Danmark kommer fra Kina – helt nøjagtigt 47 ud af 
de 457 ph.dstuderende, som begyndte deres studier i 
2012.,viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

  Dermed er Kina det land, der har � est ph.d-stud-
erende i Danmark. Tyskland ligger på andenpladsen 
med 46 studerende. 

Sidste år begyndte i alt 9.293 internationale stud-
erende en videregående uddannelse i Danmark – 13 
procent af samtlige nye studerende. Mere end hver 
anden kommer fra EU. De � este udenlandske stu-
derende vælger en kandidatuddannelse, nemlig 39 
procent.

  Danmark forsøger via Innovationscentret i 
Shanghai målrettet at tiltrække � ere kinesiske studer-
ende. Forskningsministeriet har udviklet et program, 
som via informationer på en website samt events på 
de  højere læreanstalter i Kina forsøger at tiltrække 
studerende. Et vigtigt element i programmet er, at 
de studerende tilbydes jobmulighed på syv danske 
virksomheder, som via deres datterselskaber i Kina 
deltager i programmet.  

Det er endnu ikke muligt at se, hvad virkningen 
har været, for den danske statistik over udenlandske 
studerende er halvandet år gammel, og der er derfor 
endnu ikke tal, der måler e� ekten af programmet. 
Men interessen fra kineserne er stor: Ved de seneste to 
events i Beijing og Shanghai mødte over 1.200 studer-
ende op.

  Kineserne skal betale ca. 100.000 kroner om året 
for at tage en kandidatuddannelse i Danmark. Deri-
mod får de løn under en ph.d-uddannelse.

Danmark er et af de lande, der tilbyder ph.d-studer-
ende de bedste vilkår, og det er en medvirkende årsag 
til, at der er ri�  om den type studier herhjemme.

Gamle Mao står der lidt endnu, men der er ri�  om bygge-
grundene i det vestkinesiske kra� center Chongqing. Mange 
udenlandske virksomheder rykker mod vest. Foto: Ran We
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Kort nyt

IMF venter vækst på 7,3 procent i 2014

Den Internationale Valutafond IMF venter, at den 
kinesiske vækst i år og næste år bliver lidt lavere end 
tidligere forudsagt, nemlig på 7,6 procent i år og 7,3 
procent næste år. I juli vurderede IMF, at væksten 
næste år ville blive på 7,7 procent. Dermed ser IMF 
mere negativt på udsigterne end den kinesiske reger-
ing, som lægger vægt på at få en vækst på mindst 7,5 
procent i de kommende år. 

IMF understreger, at det er afgørende med »funda-
mentale reformer« for at styre økonomien i retning 
af mere internt forbrug og for at stimulere produktiv-
itetsvæksten gennem dereguleringer. Det er dog en 
politik, som regeringen allerede lægger op til, og der 
ventes et betydeligt reformprogram fremlagt i næste 
måned. IMF forudser en vækst i år i vækstlandene på 
4,5 procent og en global vækst på 2,9 procent.

Nedgang i aktiviteten i servicesektoren

Aktiviteten i servicesektoren dæmpedes i september, 
men der har dog været en opadgående tendens siden 
foråret. Det viser PMI-serviceindekset fra banken 
HSBC. Tallet for september blev på 52,4 procent mod 
52,8 procent i august. I april var tallet på 51,1 procent. 
Et indeks på over 50 procent viser fremgang, men ak-
tiviteten i sommerens løb har ligget under trenden, og 
det viser, at det er besværligt at skabe den vækst i ser-
vicesektoren, hvilket regeringen tilstræber i forsøget 
på at skabe mere vækst i indenrigsøkonomien for at 
kompensere for en svagere eksport. 

Julehandlen tegner til at blive dårlig

Skal man gå ud fra julebarometret i handelsbyen 
Yiwu i Zhejiang-provinsen i det østlige Kina, bliver 
julehandelen i Europa og USA betydeligt dårligere end 
normalt. Yiwu fungerer som en basar for de tusinder 
af små og store virksomheder i Zhejiang, der laver 
varer til julehandelen til hele verden.

Eksportøren Jin Xianjuan siger til China Daily, at 
hun ikke har oplevet en så dårlig eksport i de tiår, hun 
har været på markedet. I de seneste måneder har der 
været et kra! igt fald i ordrene, og de ordrer, der kom-

mer fra nu af kan ikke eksekveres inden jul. Så det er 
altså indkøberne til julehandelen, der er stoppet op. 
Jin siger, at ordrene er faldet med i snit 50 procent. Den 
gennemsnitlige ordre er på 100.000 kroner. I år er der 
ikke blot færre ordrer – de er hver især blevet mindre. 

Entrepreneurer bliver investorer

Mange af Kinas rigeste entrepreneurer begynder i 
stigende grad at investere i " nansielle aktiviteter. De 
forlader deres kerneforretning og " nder en bred vi! e 
af investeringsmuligheder. Det viser en undersøgelse, 
som Hurun Report har lavet. Liu Yonghao, der  har 
skabt en formue ved at producere dyrefoder, er blevet 
den rigeste investor med samlede investeringer på 20 
milliarder yuan (18,6 milliarder kroner). 

Liu Yonghao begyndte på bar bund som fattig 
landarbejder. Han ejer bl.a. 6,7 procent af China 
Minsheng Banking Corp. Ægteparret Gong Hongjia 
og Chen Chunmei, der hører til de førende investorer i 
high-tech-sektoren, er der næstrigeste investorer med 
18 milliarder yuan.

Dongfeng vil købe 30 procent af Peugeot

Kinas næststørste bilfabrik, Dongfeng, vil købe 30 
procent af aktierne i den franske bilfabrik PSA Peu-
geot, der er Europas næststørste bilfabrik, skriver 
China Business News. Købet vil have en værdi på 
næsten ti milliarder kroner. Der har i nogen tid været 
forhandlinger mellem parterne. 

PSA Peugeot er i økonomiske vanskeligheder og 
søger derfor en partner, der kan skyde kapital ind i 
virksomheden. De to fabrikker har i forvejen et sam-
arbejde i Kina, hvor Peugeot har " re fabrikker. Det vil 
i givet fald være første gang, at en kinesisk bilfabrik 
foretager et stort køb i en af de største europæiske bil-
fabrikker. I 2010 købte den kinesiske bilfabrik Geely 
den svenske fabrik Volvo og producerer Volvo i Kina. 

Fremgang for japanske biler e! er krise

E! er et katastrofalt dårligt salg sidste år oplever de
japanske bilfabrikker nu fremgang i Kina. Honda 
havde sidste måned et dobbelt så stort salg som i 
september sidste år, nemlig med 74.000 solgte biler. 
Toyota solgte 72.000 biler, og det var en stigning på 63 
procent. Nissan oplevede en stigning på 83 procent til 
117.000 biler. Mazda havde en stigning på 34 procent.
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Salget faldt dramatisk sidste år som følge af en opblus-
sen af krisen om Diaoyu/Senkaku-øen i Det Østkine-
siske Hav. Toyota havde et fald i salget på 49 procent 
sidste år i september.

Kinesiske byer skal være smarte

E! er at Shanghai havde den store udstilling om Bedre 
Byer, Bedre Liv, har Beijing taget initiativ til at være 
centret for udvikling af ideer, der kan skabe bedre 
bymiljøer. Byen holder i disse dage en international 
designudstilling om temaet: Smart City 2013. Artikter 
og byplanlæggere siger, at interessen for temaet er 
blusset voldsomt op i takt med den stærkere fokuser-
ing på urbaniseringen. I 2050 ventes 70 procent af 
kineserne at bo i byer. 

Indtil nu har kineserne været meget optaget af 
spektakulære bygningsværker, mens ensartede 
skyskrabere er væltet i vejret uden noget som helst 
miljø mellem betonklodserne. Nu er der en voksende 
interesse for at gøre byerne bedre at leve i. F.eks. har 
direktøren for Beijings byplanlægning, Huang Yan 
sagt, at de kinesiske byer bør være af europæiske byer 
som Amsterdam. Beijing vil f.eks. arbejde tæt sam-
men med bydesignere fra Amsterdam.

Boom i boligsalget i Shanghai

De høje priser på boliger har endnu ikke afskræk-
ket køberne. I september steg salget af nye boliger i 

Shanghai med hele 56,7 procent fra august – til 1,4 
millioner kvadratmeter – svarende til salget af 14.000 
boliger på i snit 100 kvadratmeter. I samme måned 
blev der færdiggjort næsten lige så mange nye boliger, 
nemlig 1,3 millioner kvadratmeter.

Prisen på en ny bolig er i gennemsnit 24.611 yuan, 
knap 23.000 kroner, pr. kvadratmeter. Det vil sige, at 
en normalbolig typisk koster mellem 1,5 og tre mil-
lioner kroner.

Solen skinner igen på Suntech

Den konkursramte kinesiske producent af solceller 
Suntech i Wuxi ser ud til at blive reddet. Shunfeng 
Photovoltaic International, der er børsnoteret i Hon-
gkong, har tilbudt at redde Suntech, der har været 
verdens største producent af solceller. Shunfeng vil 
skyde kapital ind i selskabet og restrukturere Sun-
techs gæld på 1,75 milliard dollar. Shunfeng forelagde 
sit tilbud på Hongkong-børsen i onsdags. 

Andre selskaber har budt på Suntech, herunder 
konkurrenterne Trina Solar og Yingli, men konkurs-
boet i Wuxi har valgt Shunfeng, der har stor erfaring 
i " nansielle operationer, siger en børsanalytiker. 
Shunfeng har planer om at bygge solkra! værker og 
kan bruge Suntech  til at styrke sin produktionska-
pacitet. Suntech kollapsede på grund af en meget 
kra! ig ekspansion med enorme opkøb af silicon, som 
bage! er faldt dramatisk i pris. Dermed blev Suntechs 
solpaneler forholdsvis dyre.

Den kinesiske solcelleproducent Suntech kollapsede på grund af en meget kra� ig ekspansion og enorme opkøb af silicon, 
som bage� er faldt dramatisk i pris. Dermed blev Suntechs solpaneler forholdsvis dyre. Foto: Carlos Barria
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De kinesiske huspriser 
fortsætter med at stige

Ejendomme. De gennemsnitlige huspriser 
i Kina steg kra! igt i juni i forhold til året 
før, viser nye tal fra China Real Estate 
Index System, CREIS. Men en stigning i ud-
buddet og bankernes strammere udlåns-
politik kan have taget toppen af væksten. 
Priserne på boliger i de 100 største kine-
siske byer steg med 7,4 procent i forhold 
til året før. Kigger man på den månedlige 
prisstigning, er priserne kun øget med 
0,77 procent mod 0,81procent i maj

Af Mads Bødstrup

 På trods af et stigende antal boliger og en strammere 
udlånspolitik i de kinesiske banker steg ejendoms-
priserne alligevel for 13.  måned i træk sammenlignet 
med året før – på trods af regeringens bestræbelser 

FOKUS: Ejendomsmarkedet i Kina

på at holde ejendomsprisernes himmel! ugt i skak. 
Regeringen indførte i 2010 nogle stramninger for at 
lægge en dæmper på ejendomspriserne og forebygge 
social ustabilitet.

Regeringens tiltag omfatter forskellige restriktioner 
i forbindelse med boligkøb. Bl.a. en højere kontant 
udbetaling, og højere renter på opførelse af luksuse-
jendomme, som bærer hovedparten af årsagen til 
regeringens afdæmpende tiltag. Den hårdeste forans-
taltning var et direktiv i marts, der pålagde lokale 
regeringer at håndhæve en beskatning på 20 procent 
af ejendomsavancen i forbindelse med salg af ejen-
domme. På trods af regerings forsøg på at lægge en 
dæmper på priserne, så man i juni den største stigning 
i ejendomspriserne i næsten to år.

Antallet af skilsmisser er nærmest eksploderet i de

På trods af den kinesiske regerings forsøg på at lægge en 
dæmper på priserne, så man i juni den største stigning i 

ejendomspriserne i næsten to år. Arkivfoto: Reuters
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FOKUS: Ejendomsmarkedet i Kina
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De stigende ejendomspriser i de 
store byer skyldes hovedsageligt en 
større e� erspørgsel. Selv om udbud-

det også stiger, er det ikke tilstrækkeligt 
til at opveje e� erspørgslen. Den store 
til� ytning af folk fra landområderne er 
også en vigtig faktor

Rosealea Yao, 
Analytiker ved GK Dragonomics

Fveludviklede og rige storbyer. Men det er ikke fordi 
kineserne skændes mere end normalt, men snarere 
fordi nogle de prøver at slippe uden om de statslige 
restriktioner. Bl.a. ved at bruge falske skilsmisser, og 
ved at købe kontorlokaler, og bruge dem som bolig. 

Beijing er verdens dyreste by

Baseret på pris/løn-ratioen i overnstående diagram, 
har kinesiske byer de dyreste ejendomme i verden. 
Fem kinesiske byer, inkl. Hong Kong  rangerer blandt 
de dyreste boligmarkeder i verden , og overgår 
dermed berygtede byer der o" e nævnes når snakken 
falder på dyre ejendomme, såsom New York, London 
og Tokyo, baseret på tal fra den Internationale Valuta-
fond. Faktisk står Kina for syv ud af de ti dyreste byer 
i verden, hvis man med medregner Hong Kong. De 
andre er Beijing, Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Guang-
zhou og Changqing.

Det skal understreges, at denne pris/løn-ratio ikke er 
et udtryk for en absolut ejendomspris, men snarere 
en angivelse af ejendommens købelighed. Det bety-
der, at en gennemsnitslejlighed i New York koster 6,2 
gange mere end en gennemsnitsfamilie tjener på ét år. 
Til sammenligning koster en gennemsnitslejlighed i 
den kinesiske hovedstad Beijing 22,3 gennemsnitlige 
årslønninger for en familie.

Kilde: Credit Suisse

De stigende boligpriser har gjort det næsten umuligt 
for almindelige kinesere at købe en ejendom i de 
større byer, og har fået debatten om ejendomsmarke-
det til at blusse op. Ligesom den berømte japanske 
bobleøkonomi i slutningen af 80’erne, er Beijing ble-
vet forvandlet til en stor byggeplads, med et konstant 
forandrende bybillede.

For unge kinesere, er det at eje sit eget hjem blevet en 
del af »den kinesiske drøm«. Den traditionelle opfat-
telse er, at den ejendom man bor i bør være ens egen. 
Og selvom man lejer en nok så skøn lejlighed, tilhører 
den stadig en anden. Det er en tankegang man særligt 
ser hos unge nygi" e kinesere, der gerne vil købe deres 
eget sted at bo, sådan som traditionen foreskriver, 

Oversigt over verdens dyreste byer på baggrund af en pris/løn-ratio
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men som ikke har en ærlig chance på grund af de 
høje ejendomspriser. Denne tradition har i gennem 
længere tid gjort de stigende huspriser til et socialt 
problem i Kina. Kombineret med korruption og man-
glende jobs til nyuddannede i de større byer, har det 
e� erhånden fået den kinesiske regering til at erkende 
problemet med de stigende priser på ejedomsmarke-
det. I de store byer er førstegangskøbere o� e nød-
saget til at låne penge fra deres forældre for at have til 
udbetalingen, der typisk udgør omkring 30 procent af 
den samlede købesum, og den månedlige ydelse kan 
let løbe op i 30 -40 procent af deres løn.

I de mindre byer har prisstigningerne været relativ 
milde, hvorfor beboere har lov til at eje mere end 
én ejendom, forudsat at de har råd til det, i modsæt-
ning til de store byer som Beijing og Shanghai . Her 
skal man typisk have dispensation for at købe en 
sekundær ejendom. I Guangzhou må man gerne købe 
� ere, men lånerenterne vil være væsentlig højere. 
Denne registrering af den faste bopæl er en vigtig del 
af købsprocessen. Hvis man ikke har en registreret 
fast bopæl og ønsker at købe en ejendom, skal man 
kunne fremvise et lokalt arbejdscerti� kat og en sund-
hedsforsikring, der løber i minimum fem år frem, for 
at blive godkendt til et ejendomskøb.

Regeringen mener, at disse købsrestriktioner er e� ek-
tive midler til at kontrollere huspriserne, men almin-
delige kinesere e� erlyser en større gennemsigtighed. 
Det er eksempelvis næsten umuligt at få informa-
tioner om boligkøb på internettet, hvilket betyder, at 
ingen ved hvilke ejendomme højtstående regerings-
folk ejer. Kritikere mistænker regeringen for bevidst 
at hemmeligholde disse oplysninger, fordi en øget 
gennemsigtighed ville afsløre en masse embedsmænd 
der besidder mere end det tilladte antal boliger. 

Som et eksempel kan nævnes den nu tidligere jern-
baneminister, som mistede sit job på grund af korrup-
tion, da det kom frem, at han ejede ikke mindre end 
374 huse. Og han er ikke alene. Andre embedsmænd 
er ligeledes blevet afskediget fordi de besad alt for 
mange, og i nogle tilfælde � ere hundrede, boliger. 
De mange historier om korruption på ejendoms-
markedet er også en væsentlig grund til at regeringen 
forsøger at kontrollere ejendomspriserne. 

Der har i lang tid været debatteret om Kinas bolig-

markedet kunne betegnes som en boble eller ej. 
Optimisterne afviser at der en boligboble under 
opsejling, og peger på én ting som den primære årsag: 
urbaniseringen. 

I løbet af de næste 20 år, anslås det, at 240 mio. kine-
sere vil � ytte ind til byerne. En af måderne hvorpå 
Kina har opretholdt de høje vækstrater er ved at 
investere massivt i byggesektoren for at holde 
beskæ� igelsen høj og for at kompensere for den 
vigende eksport til USA og Europa. Der er e� erhånden 
opstået � ere af de såkaldte spøgelsesbyer, der rummer 
enorme shoppingcentre, motorveje, og en imponer-
ende infrastruktur. Det eneste der mangler er men-
nesker, for folk har ikke råd til at betale hvad en bolig 
koster.

De tomme lejligheder, vil, ifølge optimisterne, før eller 
siden blive besat at nytil� yttede fra landområderne, 
og dermed er der ikke udsigt til faldene boligpriser 
lige foreløbig. Da huspriser kortvarigt begyndte at 
falde i 2011 frygtede de � este at det skulle være starten 
på endnu en krise. Men side da er priserne blot steget 
og steget, hvilket igen rejser spørgsmålet, om hvorvidt 
Kina er på vej ind i en boligboble. 

Ifølge Gillem Tulloch, ejendomsanalytiker og Man-
aging Director i Forensic Asia, er det dog kun et 
spørgsmål om tid, før boligboblen springer:

»Kina oplever helt klart en boligboble. En boligboble 
som jeg ikke tror man har set før, og som vil få bolig-
krisen i USA til at blegne i sammenligning. Der er i 
øjeblikket 64 mio. ledige lejligheder i Kina, og den sti-
gende byggeaktivitet forbedrer ikke folks levevilkår. 
Det eneste det gør er at stimulere BNP-væksten. Men 
mange folk glemmer at BNP-vækst ikke i sig selv er 
positivt. Det a� ænger af hvor den stammer fra. De 
bygger noget som der ikke er nogen e� erspørgsel på, 
og det vil skabe problemer fremover,« vurderer han.

Ifølge Gillem Tulloch er Kinas vækst på boligmarke-
det � nansieret af andre menneskers penge. Enten i 
form af gæld eller forbrugerindskud, og sektoren er nu 
100 procent gælds� nansieret, hvilket gør den kine-
siske ejendomssektor til den højest gearede i Asien. 
Kombinationen af  de tårnhøje priser og en stigende 
udbud af boliger betyder i følge ejendomsanalyti-
keren, at boblen snart vil briste.
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