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Udenlandsk vindkraft  
bliver blæst ud af Kina

Konkurrence. De udenlandske vindkraft
selskaber som Vestas har været på vold
somt tilbagetog i Kina, og det skyldes bl.a., 
at de ikke kan hamle op med statsstyrede 
konkurrenter. Kan de få gavn af et frit el
marked, og kan de være med på den vold
somme vækstbølge i Asien?
 
Af Hugo Gaarden

De udenlandske vindkraftselskaber er på hastigt retur 
i Kina. Deres markedsandel er blevet forsvindende 
lille, efter at de for under ti år siden stod for 90 procent 
af den kinesiske vindkraft. Vestas var i nogle år fra 
2002 den største producent, hvor der ikke var kine
siske vindmølleproducenter. I dag hører Vestas ikke 
engang til de ti største. Først efter 2005 begyndte de 
kinesiske selskaber at springe frem, men til gengæld i 
et voldsomt tempo, og det største selskab, Goldwind, 
har en markedsandel på 19 procent. De udenlandske 
selskaber har sammenlagt en markedsandel på under 
15 procent. Et par udenlandske selskaber er blevet 
blæst ud af Kina, og mange andre risikerer samme 
skæbne, hvis udviklingen fortsætter.

  Selskaberne er ramt af en afmatning det seneste 
halvandet år, men det, der har slået hårdest, er de fi
nansieringsbetingelser, som gavner statsejede selska
ber og selskaber, der bakkes op af statsejede banker. 

  Kunderne, dvs. store vindparker, stiller betalings
betingelser, som vestlige selskaber har svært ved at 
leve op til, f.eks. en kredit på et år eller to, dvs. ingen 
betaling i det første år eller to efter leveringen. De
suden er det blevet normen at stille krav om livstidsg
aranti for møllerne – eller i hvert fald for de vitale dele 
som gearkasser og generatorer.

Statsstyring og fri prisdannelse

Kravene betyder, at vindmølleproducenterne i 
virkeligheden skal fungere som banker for vindmøl
leparkerne. De må påtage sig en langt større risiko end 
normalt.

  »De skærpede vilkår, vi har oplevet de seneste år, 

har gjort, at de udenlandske selskaber meget nøje har 
måttet overveje, hvilke risici, de er villige til at tage,« 
siger kommunikationschefen hos Vestas i Kina, Wil
liam Lim.

  Sagt på godt dansk: Det er blevet meget sværere at 
hamle op med statsejede konkurrenter.

  Bliver situationen bedre for de udenlandske selska
ber, når markedskræfterne ifølge regeringens reform
plan for de næste ti år skal have en større rolle? Det er 
et spørgsmål, som de udenlandske selskaber ikke tør 
give et klart svar på i dag.

  Der er lagt op til en mere fri prisdannelse. For
bruget af el skal i højere grad styres af prisen. Der 
lægges altså op til en udvikling, der er vestlig, og som 
de udenlandske selskaber kender fra hele verden. 
De udenlandske selskab som Vestas er sikre på, at de 
vil stå stærkere i et frit elmarked, fordi de med deres 
effektive møller kan levere strøm til lavere omkost
ninger pr. kwt, end kineserne kan gøre det.

  Men vil regeringen tillade et frit marked, hvis det 
går ud over de kinesiske selskaber, eller bliver der 
en anden form for forhindringer svarende til vind
farmenes barske betalingsbetingelser? Det ved man i 
sektoren ikke noget om pr. dags dato.

  Regeringen vil generelt i erhvervslivet udsætte de 
statslige selskaber for mere konkurrence ved at give 
private selskaber bedre vilkår – og ved at invitere 
privat kapital ind i statsselskaberne. Men samtidig vil 
regeringen bevare statsselskaberne som en afgørende 
drivkraft. Der skal altså være en ny balance mellem 
den statslige og private sektor i økonomien og er
hvervslivet.

  Det betyder, at statslige selskaber i nogle tilfælde 
forsat kan få fordele, f.eks. ved at have fortrinsret i 
 nogle sektorer eller ved at få en billig finansiering, 
ydet af statsbankerne. Det kan f.eks. være, at vind
møllefabrikanter kan give en kredit, som en vestlig 
børsnoteret virksomhed ikke magter.

Derfor vil et mere frit energimarked ikke nødven
digvis gavne effektive udenlandske producenter. 
Derfor bliver en mere fri markedsøkonomi i Kina ikke 
nødvendigvis en fordel for udenlandske selskaber 
generelt.

Krav om kinesisk produktion  

For et par år siden henvendte de udenlandske 
 vindmølleselskaber sig til regeringen i Beijing og 
klagede over markedsforvridning fra statsselskaber
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nes side. EU tog sagen op, men det ændrede ikke noget 
ved deres situation. 

For et par år siden stillede den kinesiske regering 
krav om, at mindst 70 procent af indholdet i møllerne 
fra de udenlandske producenter skulle komme fra en 
lokal, kinesisk produktion. Det fik alle til at etablere 
produktion i Kina, men det skyldtes dog ikke kun 
regeringens krav, men også de høje omkostninger 
ved at fragte tårne og møllevinger fra Europa. Vestas 
har en produktion i Tianjin og har haft produktion 
i Hohhot og Xuzhou, men produktionen de to sidst
nævnte steder er solgt fra, og det samme er støberier 
og en maskinfabrik. Kun vindmøllekomplekset med 
fire fabrikker i Tianjin er bevaret, og de er en nødven
dighed for at kunne være i Kina.

  Den kinesiske produktion har altså ikke i sig selv 
styrket de udenlandske selskabers konkurrenceevne. 
De har ganske vist kunnet producere møllerne til 
konkurrencedygtige priser i forhold til de kinesiske 
selskaber, men nu har de altså et problem med finan
sieringen.

  De udenlandske selskaber har overført betydelig 
viden og erfaring til Kina, og samtidig har nogle af 
de kinesiske konkurrenter købt sig til kompetencer 
i udlandet ved at købe sig til forskning og udvikling, 
f.eks. har Goldwind købt det tyske selskab Vensys for 
at producere gearløse turbiner. Kinesiske selskaber er 
kommet helt i front med gearløse turbiner, og det har 
bidraget til, at fire kinesiske selskaber hører til verdens 
ti største.

  De udenlandske selskaber står dermed over for 
en helt ny og ukendt situation: Hvordan kan de klare 
en finansieringskonkurrence, hvis de ikke har deres 
hjemlige, vestlige stater lige så meget i ryggen som 
kineserne? Det er en kæmpeudfordring, som selska
ber i andre brancher formentlig også vil løbe ind i, og 
som kan sætte en helt ny dagsorden for konkurrencen 
mellem vestlige og kinesiske selskaber.

Konkurrencesituationen

De udenlandske selskaber i Kinas vindsektor er gledet 
helt ud af listen over de ti største selskaber, hvad 
nyopstillede vindmøller angår. Det indiske selskab 
Suzlon har trukket sig ud af Kina, selv om Suzlon hør
er til verdens ti største vindmølleproducenter, omend 
det skyldes opkøbet af det tyske selskab Repower. 

  Det tyske selskab Nordex har trukket sig ud, og 
det spanske selskab Gamesa har solgt ud af sine akti

viteter i Kina. Både Siemens og GE har joint ventures 
i Kina, men kilder siger, at der i begge selskaber er 
problemer med partnerskabet med deres kinesiske 
selskaber. 

  GE overhalede i år Vestas som verdens største. 
Men selskabernes globale vækst hæmmes af, at de 
er blevet marginaliseret i Kina, der er et lige så stort 
marked som det amerikanske, omend landene i disse 
år skiftes til at være nr. et og to. På grund af en afmat
ning i vindkraftmarkedet har Kina mistet rangen 
som verdens største vindmarked til USA, men Kina 
ventes at komme foran igen. De kinesiske selskaber 
Goldwind, United Power, Sinovel og Ming Yang hører 

Produktionshallen hos den kinesiske vindmøllepro-
ducent Goldwind rummer nu også det tyske selskab 
Vensys’ produktion af gearløse turbiner.
 Arkivfoto: Søren Bidstrup
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til i den nederste del af verdens ti største vindkraftsel
skaber.

  Der er ca. 80 kinesiske vindmølleselskaber – mod 
nul for sekssyv år siden – og regeringen appellerer til, 
at industrien går sammen i store og stærke selskaber, 
der kan ekspandere globalt. Dermed står de uden
landske selskaber over for en konkurrence, der kan 
blive endnu skrappere.

Alvorlig global konkurrence

Hvis de udenlandske selskaber bliver blæst af banen 
i Kina, mens de kinesiske selskaber bliver styrket, 
bliver det en alvorlig udfordring for de udenlandske 
selskaber globalt. Det skyldes, at Asien bliver marke
det, hvor væksten sker, dvs. at Asien bliver et nær
marked for kinesiske og indiske selskaber. Den største 
vækst i Asien vil ske i Kina.

  I dag er vindmarkedet i Europa og USA næsten 
dobbelt så stort som Asien, men i 2017 vil Asien være 
næsten lige så stort som Europa og USA, vurderer 
det globale råd for vindkraft, GWEC, målt som årlig 
installeret kapacitet.

  Det europæiske marked vil falde lidt de næste år 
og så stige til 15 GW i 2017 mod 12,7 i 2012. Det ameri
kanske vil falde vedvarende fra 14,9 GW i 2012, og 
Asien vil stige med 65 procent fra 15,5 til 25,5 GW. De 
vestlige selskaber bliver altså presset voldsomt på et 
stærkt voksende marked.

Dårligt elsystem

Vindkraftens udvikling har i Kina været langt større 
end noget sted i verden, men afmatningen de seneste 
to år skyldes, at elsystemet slet ikke er blevet udbygget 
i takt med opførelsen af vindmølleparker. Sidste år 
faldt den opstillede kapacitet med 26 procent til 13 
gigawatt. På globalt plan blev der opstillet en kapa
citet på 45 gigawatt.

Det mangelfulde elsystem betyder, at systemet ikke 
kan aftage al den strøm, der produceres i svingende 
mængder. Det betød i 2012 en ledig kapacitet på 17 
procent (eller et eloverskud på 17 procent). Det bliver 
på ca. 12 procent i år og ventes fremover at blive på et 
etcifret tal – svarende til en global standard. Det førte 
sidste år til en mistet indtjening i vindfarmene på 
næsten ti milliarder kroner.

  Kina investerer næsten 500 milliarder kroner i nye 
elnet, der skal sikre transport af el fra det nordlige og 

vestlige Kina til de befolkningstunge byer og indu
strier i den østlige del af landet. 

  Mens Kina i flere år satsede på produktion af el 
fra bl.a. vindkraft, går bestræbelserne nu ud på at 
transmittere strømmen, og næste fase bliver at skabe 
et bedre distributionssystem, og med den ny reform
politik indebærer det også, at prisen skal være med til 
at styre efterspørgslen.

  Kina har i dag en samlet kapacitet i vindkraft på 
mindst 75 gigawatt, og målet er at have 100 gigawatt 
i 2015. En gruppe forskere fra Harvard og Tsinghua
universiteterne mener, at Kina kan dække hele sit 
strømbehov i 2030 ved vindkraft, hvis der investeres 
tilstrækkeligt i produktion og transmission.

Topsøe kan tjene  
milliarder på forurening

Løsning. Den seneste tid har luftforure
ningen i Kina næsten været dræbende, og 
den har ramt 600 millioner kinesere. Dan
ske firmaer som Topsøe og rådgivere kan 
levere udstyr og løsninger for milliarder.
 
Af Hugo Gaarden

Haldor Topsøe er helt i front med bekæmpelsen af 
luftforureningen i Kina. Når en ny fabrik i Tianjin er 
oppe på fuld kapacitet om otteti år, venter Topsøe at 
nå en omsætning på en milliard kroner om året ved 
at levere katalysatorer til busser og lastbiler. Topsøe 
håber at kunne opnå en markedsandel på 20 procent 
af dette marked – i skarp konkurrence med f.eks. den 
tyske kemivirksomhed BASF.

  Ved at bruge katalysatorer på alle biler kan den 
samlede luftforurening reduceres med ca. 20 procent. 
Hovedparten af forureningen kommer fra kraftværk
er og tunge industrier, men også hér kan der ske en 
kraftig reduktion med teknologier, som bl.a. Topsøe 
leverer. Reduktionen kan være på 40 procent af den 
samlede forurening.

  »Men det er langsigtede løsninger. Hvis alle biler 
får katalysatorer, og hvis alle fabrikker og kraftværker 
udstyres med katalytisk udstyr, så går der femotte år, 
før problemerne er løst,« siger direktør Per K. Bak
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kerud fra Haldor Topsøe i Kina. Men det er altså den 
bedst tænkelige løsning. Da udgifterne ved at instal
lere de bedste løsninger er meget høje, er det efter 
eksperters opfattelse ikke sandsynligt, at forurening
en vil blive nedbragt til et europæisk niveau inden for 
de næste ti år.

  Når smoggen er værst som i den forgangne uge, 
kan forureningen fra biler udgøre 50 procent af den 
samlede forurening i byerne.

Den danske repræsentant på det kinesiske center 
for vedvarende energi i Beijing, Kaare Sandholt, siger, 
at der er tre områder, hvor kineserne umiddelbart kan 
gøre noget for at reducere forureningen, og hvor også 
danske firmaer og offentlige institutioner kan bidrage:

1. Krav om katalysatorer på biler, som det i 
mange år har været tilfældet i Europa. Det kan ifølge 
miljøministeriet reducere forureningen fra bilerne 
med 40 procent og altså 20 procent af den samlede 
forurening.

2. Krav om at kraftværkerne skal bruge rensnings
udstyr mod SO2, CO2 og NOXudledning. De danske 
erfaringer ved at indføre afgifter havde en meget 
hurtigt virkning over for kraftværkerne.

3. Overkapacitet i en række sektorer som stål og ce
mentindustrien kan bruges til en oprydning, hvor de 
mest forurenende virksomheder lukkes. Det kræver 
en miljøovervågning af alle store fabrikker for at finde 
de største »syndere«. Danmark har stor erfaring med 
miljøovervågning.

  Brugen af katalysatorer er stærkt begrænset i Kina. 
Det er kun en del af bilerne, der har katalysatorer efter 
euro3standarden. Produktionen af euro4, 5 og 6 
er på vej.

600 millioner ramt af smog

Halvdelen af den kinesiske befolkning i det østlige 
Kina blev ramt af sidste uges tåge og smog – med en 

Cyklister i Zhengzhou i Henan-provinsen dækker næse og mund for den tunge smog. Halvdelen af den kinesiske 
befolkning i det østlige Kina blev ramt af sidste uges tåge og smog – med en sigtbarhed ned til ti meter mange 
steder. Hundreder af fly blev aflyst, og trafikken på motorveje og jernbane blev indskrænket. Foto: Reuters
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sigtbarhed ned til ti meter mange steder. Hundreder 
af fly blev aflyst, og trafikken på motorveje og jern
bane blev indskrænket, arbejdet på mange bygge
pladser blev standset, og mange skoler blev lukket op 
til et par dage.

  Det var anden gang i år, at så store dele af landet og 
befolkningen blev ramt af en stærk forværring af luft
forureningen. I januar var der 20 dage med tæt tåge og 
smog i primært den nordlige og østlige del af landet, 
og det berørte 600 millioner mennesker. Det har haft 
en tydelig effekt på befolkingen, myndighederne og 
politikerne. Nu beretter medierne i detaljer om foru
reningen, og i Beijing tager trafikpolitiet masker på. 
Det var forbudt for bare et år siden.

  Det officielle Kina er blevet klar over, at omkost
ningerne ved luftforureningen er blevet for store, så 
nu taler miljøeksperter fra ministerier og styrelser 
åbenlyst for indgreb og initiativer, der skal forbedre 
forholdene. 

  Xiong Yuehui, lederen af det videnskabelige 
departement i miljøministeriet, siger ifølge nyheds
bureauet Xinhua, at Kina ikke mangler teknologi 
eller finansielle ressourcer for at rense luften. Prob
lemet ligger i en manglende gennemførelse. Det er en 
åbenlys kritik af både embedsmænd, politikere og 
virksomheder.

  To tredjedel af svovldioxiden, som udledes fra 
fabrikker, bliver behandlet, mens resten udledes 
ubehandlet, men industrifolk siger, at det formentlig 
er langt mindre, der bliver behandlet, da mange virk
somheder lukker for de anlæg, der er installeret, for 
at spare på strømmen. Først nu er der for alvor ved at 
komme uanmeldte kontrolbesøg på virksomheder og 
kraftværker.

  En anden miljøekspert i ministeriet, Peng Ying
deng, siger til Beijing News, at hvis ikke der i byplan
lægningen bliver taget skridt til at løse problemerne, 
f.eks. ved at skabe luftkorridorer, der kan skabe 
luftcirkulation, vil problemerne plage Kina ti eller 20 
år endnu.

Plejehjemsprojekt  
på vej i Shanghai

Ambition. Virksomheder og institutioner 
forsøger at gå sammen om et projekt, der i 
samlet flok skal lancere danske uddannels
er og udstyrsproducenter, men der bliver 
næppe bygget plejehjem.
 
Af Hugo Gaarden

Efter et par års bestræbelser er der nu udsigt til, at 
den danske sektor for ældrepleje endelig er ved at få 
et mere solidt fodfæste i Kina, men det bliver næppe 
ved at producere fuldt færdige plejehjem. Derimod 
forsøger en række virksomheder og institutioner at gå 
sammen om en demonstrationsældrebolig på en in
ternational udstilling næste år i Shanghai. Det vil ske 
i et samarbejde med ambassaden i Beijing og general
konsulatet i Shanghai.

Aktørerne vil dermed forsøge at optræde samlet, 
så man får en større slagkraft over for myndigheder 
og private selskaber, der driver plejehjem, og man vil 
lægge vægt på indmaden i plejehjemmene – fra ud
dannelser til leverancer af udstyr.

  Det sagde flere deltagere under en delegations
rejse til Beijing og Shanghai i den forgangne uge. 
Deltagerne var med på en rejse, som socialminister 
Anette Vilhelmsen (SF) skulle lede, men hun udeblev 
på grund af den politiske situation i Danmark.

  Det mest konkrete resultat under rejsen kom 
ret spontant i Shanghai under et besøg på et privat 
plejehjem, CherishYearn. Bestyrelsesformand Zhou 
Xingzheng for plejehjemmet, der får teknologisk 
støtte fra Japan og uddannelsesmæssig støtte fra Tysk
land, opfordrede de danske interessenter til at deltage 
i en udstilling i maj næste år, og hér vil en model fra 
Aalborg – Fremtidens Ældrebolig – blive opført. Pro
jektet blev i maj fremvist i Paris.Han understregede, at 
private plejehjem giver den bedste pleje.

  Han lægger stor vægt på et samarbejde med 
udlandet, fordi kinesiske plejehjem har behov for 
kompetencer fra udlandet – lige fra uddannelse af 
personalet til tekniske udstyr og effektiv drift af pleje
hjemmene.

  Deltagerne på rejsen erkendte, at de bliver nødt til 
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at gå sammen i et fælles projekt.
  »Vi har erkendt, at vi er nødt til at vise et konkret 

eksempel, som kunderne kan se og prøve,« siger 
seniorrådgiver i Dansk Rehab Gruppe Bendt Apollo 
Rasmussen. I forbindelse med modellen for ældre
boliger kan virksomheder og institutioner fremlægge 
deres tilbud.

  Direktør på Århus Social og Sundhedsskole Niels 
Brun Madsen siger, at »alle interessenter inden for 
ældreplejen må være med i et fælles fremstød«.

  Derfor lægger sektoren op til det hidtil mest 
konkrete fremstød i Kina og dermed uden for Europa. 
Interessenterne ser gerne, at der etableres et perma
nent showroom, hvor en ældrebolig og en beskrivelse 
af den danske ældrepleje kan fremvises, men om det 
lykkes afhænger af, om virksomhederne selv og den 
offentlige sektor skyder tilstrækkeligt med penge i 
projektet.

  Institutionerne, der var med på rejsen, kan tilbyde 
samtlige de uddannelser, der er nødvendige i æl
dreplejen, fra sygepleje til ældrepleje samt eksperter i 
rehabilitering. Uddannelserne omfatter også manage
ment af plejehjem. 

  VIA University College er det danske institut, der 
er længst fremme med at sælge uddannelser. Men 
under besøget på det private plejehjem CherishYearn 
hæftede VIAs chef for uddannelser og internationali
sering, IngerMargrethe Jensen, sig ved, at plejehjems
formen på CherishYearn kunne være et alternativ til 
den danske ældrepleje, som går ud på, at de ældre skal 
være i deres bolig længst muligt – med assistance fra 
plejepersonale.

  CherishYearn har flere hundrede ældre, der bor i 
et kompleks, hvor der ikke kun bor ældre, og hvor de 
kan mødes med andre ældre til arrangementer. De 

fleste er ikke syge eller gangbesværede men »bare« 
ældre, men de har fået et privatøkonomisk alternativ 
til at blive boende i deres lejlighed eller hus. De betaler 
et indskud på knap en million kroner – svarende til 
et andelsbevis – og de betaler 40.000 kroner om året i 
husleje for en lille bolig.

  »Plejehjemmet fungerer som et slags ollekolle, 
og den mulighed er der ikke ret mange af i Danmark. 
Når jeg ser det livlige sociale miljø, hvor de ældre har 
det rart med hinanden, så kan jeg godt se, at det er en 
boligform, som mange i Danmark ville være glade 
for,« siger IngerMargrethe Jensen.

  En dansk satsning på at styrke ældreplejen i Kina 
kan altså ende med at give inspiration til helt andre 
former for ældreboliger i Danmark.

Eksplosion i den  
kinesiske e-handel

Online. Kina overhaler USA i online
handelen, og nu sker der en eksplosiv 
udvikling af mobilhandelen, og handelen 
koncentreres på kun et par gigantfirmaer, 
Tencent og Alibaba.
 
Af Hugo Gaarden

Enhver virksomhed med planer om at deltage i den 
kinesiske ehandel, især på forbrugermarkedet, gør 
klogt i at følge udviklingen intenst. Der er tre vigtigte 
tendenser, og alt går forrygende hurtigt:

1. Kina overhaler i år USA som onlinemarked, hvis 
det ikke allerede er sket.

2. Mobilhandelen har pludselig taget et voldsomt 
opsving på bekostning af handelen på computeren.

3. Ehandelen er koncentreret på et par giganter, og 
det er totalt anderledes end i resten af verden.

Innovationskraften er stor

Vi betragter amerikanske ITselskaber som mere 
kreative end alle andre, og internetselskaber som 
Google, Yahoo og Amazon har sat sig på markedet. 
Facebook og Twitter er næste generation med vold
somme vækstrater.

Plejehjemmet fungerer som et slags 
ollekolle, og den mulighed er der 

ikke ret mange af i Danmark. Når jeg ser 
det livlige sociale miljø, hvor de ældre 
har det rart med hinanden, så kan jeg 
godt se, at det er en boligform, som 
mange i Danmark ville være glade for.

Inger-Margrethe Jensen
VIA University Colleges chef for uddannelser  
og internationalisering

F
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  Men eksperter og detailhandelsfolk siger, at 
kinesiske selskaber på mange måder er mere in
novative end de amerikanske, og mange er i hvert 
fald bedre end amerikanerne til at få skruet pak
keløsninger sammen, der kan omsætte ny teknologi i 
markedsmuligheder. 

  Evnen til at kombinere den kendte teknologi er 
også succesen bag Huaweis voldsomme vækst på 
hjemmemarkedet og i Europa.

  Desuden har kineserne været hurtige til at bringe 
en teknologi ud på massemarkedet. Online og tele
strukturen har været så udviklet, at selskaberne kan 
ekspanderet på livet løs uden flaskehalse, og forbru
gerne har været parate til at tage imod de nye mu
ligheder – måske meget mere end vesterlændinge.

Markedet i tal

Det kinesiske marked er vokset enormt. Der er i dag 
591 millioner med internetadgang. Det er næsten 
halvdelen af landets befolkning.

  271 millioner handler online, viser en officiel 
statistik pr. juni 2013, næsten halvdelen af alle med in
ternetadgang. Ved udgangen af året ventes der et være 
298 millioner onlinehandlende, ifølge Forrester Re
search. Næste år ventes antallet af onlinehandlende 
at være større end den amerikanske befolkning.

  Onlinehandelen var i andet kvartal i år på 71 mil
liarder dollar, svarende til 7,3 procent af den samlede 
detailomsætning, ifølge analysefirmaet iResearch. For 
hele året ventes omsætningen at blive på 294 mil
liarder dollar. I USA ventes onlinehandelen ifølge det 
amerikanske handelsministerium i år at nå 250 mil
liarder dollar svarende til seks procent af den samlede 
detailhandel. Altså en pæn andenplads i forhold til 
Kina i både antal handlende, omsætning og andelen 
af forbrugsmarkedet.

  Det overraskende i den kinesiske udvikling er, at 
de mindre byer uden for de kendte storbyer står for en 
betragtelig del af onlinehandelen. I den højere ende 
af middelklassen og blandt velhaverne – med en hush
oldningsindkomst på mellem 20.000 dollar og en mil

Direktøren for Youku-Todou, Victor Koo (fra venstre), Sohu-direktøren, Charles Zhang, og Tencent-topchef Lau 
Seng Yee holdt sammen pressemøde om antipiratindsatsen. Tencent sidder, sammen med Alibaba, tungt på  
e-handelen i Kina. Foto: Kim Kyung-Hoon/Reuters
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lion dollar – vil meget af onlinehandelen i 2020 være 
langt større i de mindre byer end i det helt store byer 
ved kysten som Beijing og Shanghai. I 2020 vil der 
være 220 millioner i denne velstående gruppe, og 75 
procent vil bo i de »mindre« byer uden for de kendte.

  Hvis de tal og vurderinger viser sig at være rigtige, 
vil det ændre opfattelsen i store dele af detailhan
delssektoren, hvor fokus er rettet mod de største byer.

  Selv nu sker den største vækst i online handelen 
i de såkaldte tier2, tier3 og tier4byer. Borgerne 
dér vil bruge 50 procent mere på onlinehandel end 
beboerne i de største byer. Det skyldes ikke mindst, 
at der er færre luksusbutikker i de mindre byer, så en 
større del af handelen vil sker online. Begrebet »luksus 
man har råd til« er ved at blive en livsstil hos forbru
gerne i de mindre byer.

Mobil-shopping vokser stærkt

Shopping med mobiltelefonen – dvs. smartphones 
– er blevet det helt store hit i Kina og tilsyneladende 
langt mere end i Vesten. Mobiliteten er blevet en livs
form, som en af topcheferne i Tencentgruppen, Lau 
Seng Yee, har udtrykt det. Han er ansvarlig for al akti
vitet omkring medier, og det defineres særdeles bredt.

  Med smartphones kan kunderne teste produkter, 
udveksle erfaringer og priser med venner og bekendte 
– døgnet rundt – og de kan handle døgnet rundt, hvis 
butikkerne ellers er oppe på mærkerne. Det betyder, 
at virksomheder, der vil være på markedet, må have 
butikken åben i de fleste af døgnets timer og søndag
en med, og de skal kunne leverer de bestilte varer 
døgnet rundt overalt i landet.

  Alibaba er den suværent førende på onlinemarke
det, men Tencent er stormet frem, fordi Tencent var 
hurtigere end Alibaba til at se tendensen på mobil
markedet, og Tencent har lanceret tjenesten WeChat, 
der svarer til Twitter, og det har vist sig at været en 
mægtig salgskanal. Derfor har Tencent fået over en 
milliard brugere – tæt på Facebooks 1,1 milliard bru
gere.

  Det er årsagen til, at Tencent, der kun er 15 år 
gammelt, i dag har en markedsværdi på over 100 mil
liarder dollar og er det fjerdestørste internetselskab i 
verden.  

  Tencent går stik imod de vestlige selskaber, som 
holder sig til corebusiness – helst med bare ét af
grænset forretningsområde. Tencent er både vare
leverandør som Amazon og et socialt medie som Face

book og Twitter. Selskabet går bevidst efter at være 
aktiv på alt, der har med internettet at gøre.

  Når handelen via mobiltelefoner har fået så stort 
et opsving i Kina skyldes det også, at kinesiske produ
center leverer smartphones til en brøkdel af prisen på 
iPhone og Samsung Galaxy, dvs. til få hundrede kro
ner. De dækker alle de behov, som de mobilhandlende 
har i forhold til prestigemærkerne til flere tusinde 
kroner.

Giganternes slagmark

Tencents satsning på mobilmarkedet har fået online
kongen Alibaba op på mærkerne. Tencent har været 
foran Alibaba med at bruge mobiltelefoner i Tencents 
banktjenester, og nu satser Alibaba via sin banktjen
este Alipay på mobiltelefoner. 

  Onlineplatforme mellem forbrugerne, C2C, har 
været meget populære, men netop onlinehandelen, 
der skabte et link mellem forbrugerne, gav også bu
tikkerne og i særdeleshed producenterne nye mu
ligheder for at få fat i forbrugerne, så B2Cmarkedet 
er steget voldsomt. Alibaba dækker 90 procent af 
C2Cmarkedet med sin platform og ca. 50 procemt af 
B2Cmarkedet. 

  I kraft af den ekstreme koncentration på markedet 
om Alibaba og Tencent adskiller Kina sig totalt fra 
andre markeder, hvor de største selskaber sjældent 
har mere end en tredjedel af markedet. Amazon har 
19 procent af det amerikanske marked, og Rakuten 29 
procent af markedet i Japan. 

  Derfor bliver det ekstremt svært for andre at 
komme ind på det kinesiske marked.

  Den overordnede tendens er dermed, at B2C
markedet er ved at trænge C2Cmarkedet grundigt 
tilbage, og at mobilhandelen ligeledes trænger inter
nethandelen på computeren tilbage.

Næste skridt er bankdrift

Den næste store udvikling bliver bankdrift via inter
netselskaberne og især ved brug af smartphones.

  Også hér kommer Kina øjensynlig foran resten 
af verden. Alibaba og andre selskaber har fået lov til 
at drive en form for bankvirksomhed. Selskaberne 
finder det praktisk at have deres egen bank, som 
kunderne kan bruge.

  Alibabas finansafdeling Alipay har lanceret Alipay 
Wallet som en mobil bank, og det er for at konkur
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rere med Tencents WeChat, der også kan bruges som 
bank.

  Da Tencent har fået stor succes med at bruge 
WeChat som bank, har Alibaba lanceret Laiwang, 
der også er en slags WeChat eller Twitter, og som kan 
bruges som bank. Desuden har Alibaba lanceret Yue
bao sammen med en formueforvalter for at tilbyde 
kunderne en formueforvaltning (wealth manage
ment), der giver en rente på mindst 5 procent mod 
bankernes indlånsrente på 3 procent. I oktober havde 
Yuebao 16 millioner kunder, der havde sat 130 mil
liarder yuan (120 milliarder kroner) ind på formuefor
valtningen, og dermed er dette selskab i ét hug blevet 
Kinas største formueforvalter.

  Tencent WeChat har undladt at lave et særligt 
finansselskab for sine kunder, men linker WeChat
brugerne direkte med Tencents bankforbindelser, 
som også bruger de nye formueprodukter i stedet for 
indlån.

  Onlinemarkedet i Kina udvikler sig dermed langt 
hurtigere og i en langt mere omfattende retning end 
i industrilandene, og det er en kolossal kapitalstyrke, 
der er bag selskaberne.

Online-handelen bliver global

Det næste store skridt er, at den kinesiske online
handel bevæger sig udenlands. Den grænseoverskri
dende ehandel voksede med 25 procent fra 2011 til 
2012 til 2.000 milliarder yuan. Den er i år nået op på 
over 3.000 milliarder yuan, og den ventes at nå 6.500 
milliarder yuan i 2016. 

  Det globale onlinesalg hos f.eks. Shanghai Bo
sideng voksede fra 30 millioner yuan i 2008 til ca. 500 
millioner yuan i år.

  Problemet for kunder i resten af verden er at finde 
troværdig produkter i troværdige firmaer i viften af 
42 millioner firmaer, som stort set alle er på nettet. Et 
stærkt voksende antal har hjemmesider på engelsk, og 
nogle firmaer forsøger at lave en rating af firmaerne. 

  Alle erkender, at med onlinesalget bliver branding 
af endnu større vigtighed end ved butikssalget, men 
internetfirmaer klager over mangelen på talenter, der 
kan sikre kvalitet, branding og – lave priser.

Alibaba går ind  
i varedistribution

Logistik. Alibaba satser stort på at opbygge 
et logistiknetværk over de kommende år, 
men har samtidig indgået en aftale med 
Haier for at få et distributionsselskab her 
og nu.
 
Af Hugo Gaarden

Kinas største ehandelsselskab, Alibaba, har indgået 
en aftale med den store producent af husholdnings
produkter Haier om at etablere et fælles distributions
selskab.

  Alibaba skyder godt to milliarder kroner ind i et 
nyt joint venture sammen med Haiers logistiksel
skab Goodaymart. Samtidig skyder Alibaba knap en 
milliard kroner ind i Haierkoncernen og får dermed 
to procent af aktierne. Aftalen fik Haiers aktier til at 
stige med 20 procent. Alibaba ventes at gå på børsen i 
næste måned.

  Samarbejdet betyder ifølge Alibabas ejer, Jack Ma, 
at den reelle og virtuelle verden for alvor går sammen. 
Det er ikke nok at sælge produkter via en onlineplat
form. De skal også ud til kunderne.

  Derfor tog Alibaba tidligere på året initiativ til at 
danne et gigantisk logistiknetværk sammen med 
andre selskaber, Fosun, finansselskaber og logistiksel
skaber, og Alibaba skød 16 milliarder dollar ind i pro

Jack Ma, der ejer Kinas største e-handelsselskab, 
Alibaba, tog tidligere på året initiativ til at danne et 
logistiknetværk sammen med andre selskaber. 
Foto: Lang Lang/Reuters
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jektet. Det skal udvikles over de næste ti år. Alibaba vil 
ikke gøre sig afhængig af andre logistikfirmaer.

  Men Alibaba har også erkendt, at det har behov for 
en hurtigere løsning for især de tungere forbrugsgoder 
og har derfor lavet et joint venture med Haier. Goo
daymart har 90 logistikcentre og 2.800 distributions
steder over hele landet. Haier har 26.000 butikker over 
hele landet.

  Alibaba oplevede under salget på Single’s Day den 
11. november, at det er vitalt at have et effektivt distri
butionssystem. Alibaba solgte på dette døgn varer for 
32 milliarder kroner – tre gange så meget, som online
salget var i USA på mandagen efter Thanksgiving. 
Sidste år havde Alibaba en samlet onlineomsætning 
på 975 milliarder kroner.

  Logistikken er en forholdsvis stor omkostning i 
internethandelen i Kina, fordi der ikke er udviklet 
et effektivt og landsdækkende system. Den lægger 
beslag på mindst ti procent af omsætningen. Det er 
langt mere end Amazons logistikomkostninger.

  Internetsalget handler ikke kun om småting, 
bøger og lette varer i Kina, men i stigende grad også 
om tunge husholdningsvarer. Salget af husholdnings
varer på BusinesstoConsumermarkedet var i første 
halvdel af i år på 50 milliarder kroner. Platformen DJ 
stod for 61 procent af handelen, mens Alibabas plat
form Tmall stod for 23 procent. De producenter, der 
selv forsøger at sælge deres varer på platforme, som 
Suning og Gome, kan højst sælge deres egne produk
ter.

Luksusproducenter  
går svær tid i møde

Forbud. Regeringens kampagne mod kor
ruption rammer producenter af luksusva
rer, men udenlandske premiumprodukter 
generelt får det også sværere.
 
Af Hugo Gaarden

De gyldne tider for luksusproducenter med årlige 
vækstrater på ti, 20 og 30 procent er ved at være en 
saga blot – i hvert fald i den dyre ende og for nogle 
produkttyper.

  Sidste søndag – søndagene er ved at være dagen for 
politiske initiativer – forbød regeringen at bruge en 
række luksuriøse og meget specielle fødevarer ved of
fentlige middage. Det er slut med hajfinner, behårede 
krabbekløer og dyre kufferter. Ja, selv de klassiske 
mooncakes i den høje prisklasse bliver nu forbudt ved 
middagene – eller som gaver.

  Gaver er et udbredt fænomen ved det kinesiske 
nytår, når embedsmænd og forretningsfolk takker 
hinanden for året, der gik, og der uddeles gaver fra 
cigaretter til dyr spiritus. Selv dyre smykker eller 
briller kan indgå i byttehandelen, der er en del af den 
udbredte korruption, hvor f.eks. den offentlige ind
køber får penge under bordet for at købe et parti varer 
fra en leverandør.

  Præsident Xi Jinping sagde ved sin tiltræden, at 
regeringen vil slå hårdt ned på korruption og embeds
misbrug, og en stribe producenter af luksusproduk
ter har meldt om et fald i salget i år. Kampagnen er 
karakteriseret ved udtrykket »fire retter og en suppe« 
– dvs. hvad embedsmænd maksimalt kan bestille ved 
en banket. Der skænkes ikke længere dyre vine og dyr 
spiritus i stride strømme som tidligere.

Kuffertproducenten Samsonite har meldt om et 
fald i stigningstakten på mere end ti procent efter en 
stigning sidste år på over 20 procent. 

  Tøjproducenten Hugo Boss siger, at selskabet ikke 
vil opnå en tocifret vækst i salg og indtjening i år, som 
virksomheden er vant til. Hugo Boss tilstræber en 
EBITDA på 25 procent, men nu vil det ikke ske før efter 
2015.

  Den franske spiritusproducent Remy Cointreau 
har meldt om et fald i indtjeningen på mindst 20 
procent i år, og også LVMH og Burberry har meldt om 
lavere salg og indtjening. De begrunder det alle med 
svigtende salg i Kina.

  Nogle analytikere mener, at salget af luksusvarer 
i Kina vil stige med kun fire procent i år. Sidste år steg 
salget med 19 procent mod 14 procent i USA og fem 
procent i Europa.

Det rammer premium-produkter

Kampagnen går også ud over kinesiske producenter af 
luksusprodukter som Shui Jing Fang, der producerer 
de dyreste mærker af den kinesiske risbrændevin bai
jiu. Det er hofmærket for kommunistpartiet og sælges 
for ca. 500 kroner flasken. Firmaet venter en halvering 
af salget. 
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  Det er ikke kun luksusprodukter, der mærker kom
munistpartiets og regeringens hede ånde i nakken. 
Sådan er det også med en række prestigeprodukter. 
Myndigheder har iværksat kampagner mod f.eks. me
dicinal og fødevaresektoren, og det er især udenland
ske firmaer, der er blevet anklaget for at holde priserne 
kunstigt i vejret. Det har ført til et generelt prisfald på 
premiumprodukter.

  Også den amerikanske producent af chips til 
mobiltelefoner Qualcomm er blevet ramt af en 
prisundersøgelse. Halvdelen af selskabets indtjening 
kommer fra Kina, og selskabet, der er verdens største 
leverandør af chips til mobiltelefoner, venter stærkt 
stigende vækst i de kommende år, hvor det kinesiske 
mobilnetværk opgraderes til 4G. Dets omsætning steg 
med 54 procent i år til 12,3 milliarder dollar i Kina.

  Qualcomm har forsøgt at levere chips til billigere 
telefoner i en direkte konkurrence med kinesiske 

konkurrenter, herunder Spreadtrum, der kom indi
rekte under regeringskontrol tidligere på året.

  En kinesisk finansavis skriver, at myndighederne 
slår ned på det, der bliver kaldt overdrevne priser på 
seks industriområder for at beskytte forbrugerne. 
Men mange udenlandske forretningsfolk mener også, 
at der i mange tilfælde er tale om en kampagne mod 
udenlandske konkurrenter. En udenlandsk analytiker 
mener, at sagen mod Qualcomm lugter af en kam
pagne mod netop en konkurrent til kinesiske selska
ber.

En fodgænger passerer en Versace-butik i Beijing. Præsident Xi Jinping sagde ved sin tiltræden, at regeringen vil 
slå hårdt ned på korruption og embeds misbrug, og en stribe producenter af luksusprodukter har meldt om et 
fald i salget i år. Foto: Jason Lee/Reuters
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Lav inflation,  
større handelsoverskud

Økonomi. De seneste tal tyder på en svag 
fremgang, men på sigt vil væksten måske 
falde, mener topøkonomer, og økonomisk 
vækst skal ikke have samme store betyd
ning som hidtil.
 
Af Hugo Gaarden

Det går lidt bedre for den kinesiske økonomi, og 
 væksten kan næste år blive lidt højere end i år, 
hvor den vil blive ca. 7,5 procent. Men på sigt bliver 
 væksten en smule lavere, og den kommer formentlig 
ned på under seks procent hen imod 2030. Det mener 
en række kinesiske topøkonomer, der i tirsdags 
indledte deres årlige ugelange konference, hvor de 
vurderer de økonomiske perspektiver for det kom
mende år.

En tænketank under Videnskabernes Akademi, 
CASS, forventer, at den økonomiske vækst næste år 
bliver på 7,8 procent, svarende til den forventede 
vækst i fjerde kvartal i år. For hele 2013 ventes væksten 
at blive på 7,5 procent. 

  Selv om CASS forventer en forholdsvis pæn vækst 
næste år, mener tænketanken, at der stadig forestår et 
hårdt arbejde for at rette op på økonomiske ubalan
cer. Kina står over for en usikker efterspørgsel og be
hov for store, strukturelle tilpasninger, mener CASS.

  De nye reformer kan dæmpe væksten en smule, 
men der er også en række økonomer, der mener, at 
det er muligt at opretholde det nuværende niveau, 
selv om der gennemføres en række samfundsmæssige 
reformer, herunder på miljø og energiområdet.

Større handelsoverskud

Men der bliver ikke samme fokus på vækst som hidtil. 
Regeringen har udstukket nogle retningslinjer over 
for lokalregeringerne, så økonomisk vækst ikke skal 
være så afgørende, når lokale partilederes formåen 
skal vurderes – nemlig om de kan gøre karriere. De 
må i højere grad end tidligere tage hensyn til be
folkningens velfærd og miljøet, og disse forhold skal 
indgå i vurderingen af deres kompetencer.

  Det kinesiske handelsoverskud steg fra oktober til 
november, nemlig til 33,8 milliarder dollar, og dermed 
bliver handelsoverskuddet større end i 2012 og bety
deligt større end i 2011, der var det laveste i mange år. 
I år kommer handelsoverskuddet op på omkring 265 
milliarder dollar.

 Det voksende handelsoverskud skyldes især den 
svage forbedring i industrilandene. Nogle økonomer 
er dog bekymrede for, at overskuddet er blevet pum
pet i vejret af spekulativ kapital fra udlandet og af, at 
nogle lokalregeringer kan have givet forkerte eksport
data for at fremstå bedre i den nationale sammenlig
ning mellem byer og provinser.

  At bekymringen kan være reel ses af, at de statslige 
myndigheder for valutahandelen netop har med
delt, at de vil slå hårdt ned på dem, der afgiver falske 
handelsoplysninger. I foråret blev mange virksom
heder fanget i at have afgivet misvisende eksporttal.

  Den høje eksport de seneste måneder kan også 
føre til en stigning i yuankursen, som vil gøre det 
sværere at fastholde en høj eksport næste år, og 
desuden kan eksporten blive ramt, når USA næste år 
begynder at reducere den pengepolitiske stimulans, 
QE.

Industrien ned – forbruget op

De seneste økonomiske tal for november viser et lidt 
blandet billede af økonomien. Industriproduktionen 
steg ikke så meget som i de seneste måneder, nemlig 
med ti procent på årsbasis mod godt ti procent de 
seneste måneder. Derimod steg detailhandelen med 
13,7 procent, og det var den største stigning i år, og der 
var tilmed tale om en konstant stigning året igennem.

  Omvendt har investeringerne haft en faldende 
stigningstakt fra næsten 21 procent om måneden – 
målt på årsbasis – til lige knap 20 procent.

  Tallene viser, at der gradvist er ved at ske et skifte 
fra en vækst, der har været drevet af industriproduk
tionen og investeringerne, til en vækst, der i højere 
grad drives af forbruget og indenrigsøkonomien.

  Handelsministeren, Gao Hucheng, sagde i denne 
uge, at han venter, at servicesektoren kan blive en 
betydelig vækstfaktor, ikke mindst fordi ehandelen 
stiger eksplosivt. Industrialiseringen, urbaniserin
gen og moderniseringen af landbruget vil skabe nye 
 vækstmuligheder, sagde han. 

Han forventer, at detailsalget vil stige med 13 
procent for hele året mod 15,7 procent i snit fra de 
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foregående to år. Han tror dog, at detailsalget vil stige 
med 14 procent i snit i perioden 20112015. 

Rolig inflation

Inflationen er faldet til tre procent i november mod 
3,2 procent i oktober. Den var nede på godt to procent 
i foråret, men for hele året har den svunget omkring 
de 2,5 procent. 

  Producentpriserne har derimod konstant været 
faldende gennem hele året, og det bekymrer flere øko
nomer, da det indikerer betydelig overkapacitet og en 
svag efterspørgsel, og det kan siden hen få en negativ 
virkning på økonomien.

Rentereform på vej 
skridt for skridt

Politik. Bankernes udlånsrenter bliver 
gradvist sluppet fri, og det første skridt er 
kommet med at skabe et bedre interbank
marked.
 
Af Hugo Gaarden

Kina bevæger sig hurtigere hen imod en fri rentedan
nelse, end der hidtil har været udsigt til. 

  På mandag kan bankerne bruge garanterede ind
skudsbeviser – certificates of deposits – i deres handel 
med hinanden, og som kan være med til at styrke 
interbankmarkedet. Det er et skridt på vej mod at 
ophæve indlånsrenterne.

  Det første lille skridt i den retning blev taget sidste 
år, men det nye skridt er kommet tidligere end ventet, 
og bankerne kan nu »pakke« deres lån til hinanden og 
dermed skabe et bedre fungerende interbankmarked.

  Indskudsbeviserne vil blive prissat på Shanghais 
interbankmarked, så shibor (svarende til den britiske 
libor) formentlig bliver benchmark på pengemarke
det fremfor den korte obligationsrente.

  I sommer blev udlånsrenterne givet fri. Hidtil 
har begge renter været fastsat af staten, men regerin
gen og centralbanken har besluttet at gøre renterne 
markedsbestemte, dog gradvist.

  Det vil gå ud over bankernes indtjening. De har i de 
seneste 15 år haft en gennemsnitlig rentemarginal på 

mellem 2,50 og 2,75 procent, og det har givet dem 80 
procent af deres indtjening, som tilmed har været en 
meget stabil indtjening.

  Men selv om der bliver mere konkurrence om ind 
og udlån, og selv om det fører til lavere renteindtæg
ter, så har bankerne mulighed for at få større udlån 
til mindre og mellemstore virksomheder, der udgør 
kernen i erhvervslivet. Det kan give bankerne en 
større indtjening dér.

  I dag har private virksomheder svært ved at få lån i 
bankerne, og de er henvist til private långivere eller til 
det grå, men dog officielt accepterede bankmarked – 
skyggebankerne. Der kan renten være ekstrem høj.

Centralbanken forsøger med en styrkelse af in
terbankmarkedet også at gribe ind over for skygge
bankerne og over for bankernes omfattende akti
viteter på offbalanceområdet. Bankerne – og det er 
altså primært statsbanker – har brugt den praksis, at 
de kanaliserer udlån til virksomheder og kommuner 
via andre banker som interbanklån, og så optræder 
de ikke i deres bøger som udlån til virksomheder 
eller andre projekter, der kan være mere risikofyldte. 
Dermed kan de slippe med at sætte mindre kapital til 
side til at dække tab. 

  Samtlige udlån i Kina ventes ifølge kreditvurder
ingsinstituttet Fitch Ratings at nå op på 218 procent af 
bruttonationalproduktet ved udgangen af i år – mod 
130 procent i 2008.

  Det er en udvikling, der har skabt bekymring, 
men hele banksektoren har dog kun en forholdsvis 
lav tabsrisiko sammenlignet med f.eks. europæiske 
banker. Andelen af deres nødlidende lån er på kun ca. 
en procent af samtlige udlån. 

  Et andet aspekt af centralbankens bestræbelser 
på at regulere interbankmarkedet er, at det kan gå 
ud over de udenlandske bankers funding i Kina. De 
har svært ved at skaffe sig indlån, så de henter i høj 
grad kapitalen på interbankmarkedet. Men nogle 
udenlandske banker mener, at det kan blive sværere 
fremover.

Kort Nyt

Kinesisk bilsalg rykker

Bilsalget bliver ved med at vokse. I november blev 
der solgt 1,6 millioner biler, og det var det højeste 
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niveau siden januar, hvor der blev solgt 1,7 millioner. I 
nytårsmåneden i februar, hvor landet lå stille i en uge, 
var salget kun på en million biler. Måned for måned 
har stigningen være på 1520 procent i forhold til 
måneden et år tidligere. Bilbranchen forventer et end
nu større salg i december – op til det kinesiske nytår 
i slutningen af januar. Salget af kinesiske biler faldt, 
mens de japanske biler oplevede en kraftig stigning, 
men efter et dramatisk fald forrige efterår på grund af 
stridighederne med Japan om øen Senkaku/Diaoyu. 
Tyske og amerikanske bilfabrikker melder om pæne 
stigninger. Således steg Fords salg med hele 51 procent 
i årets første 11 måneder.

Elbilerne fra Kina kommer så småt

Den kinesiske bilfabrik BYD, der forsøger at skabe 
en stor produktion af elbiler, er ved at få fat i det 
europæiske marked. BYD har indgået en aftale om at 
levere to elbusser til København, og selskabet har ind
gået en aftale om at levere to eltaxaer af e6modellen 
til et af de største taxaselskaber i Rotterdam. Selska
bet vil udvide flåden til 25 elbiler inden for det kom
mende halvandet år. Byen har etableret 500 ladesta
tioner i byen. BYD har haft en elbil kørende i byen i 
en forsøgsperioden, og batteriet kan dække en typisk 
arbejdsdag på én opladning. BYD har leveret elbiler til 
Hongkong og Shenzhen. En e6 kan køre op til 300 km 
på en opladning.

Pensionsalderen skal hæves

En viceminister i den kinesiske regering siger, at 

pensionsalderen bør hæves. I dag er pensionsal
deren for mænd 60 år og for kvinder 50 eller 55 år. 
Grænserne har været gældende siden 1950erne, hvor 
den gennemsnitlige levealder var omkring 40 år. Nu 
er levealderen i gennemsnit 74 år, og det taler for at 
hæve pensionsalderen, mener Hu Xiaoyi, der er vice
minister for arbejdsmarkedet og social sikring. Den 
gennemsnitlige pensionsalder for mænd og kvinder 
i erhvervslivet er 54 år, og det er for lavt, siger han og 
tilføjer, at regeringen vil hæve grænserne skridt for 
skridt over en årrække.

Mere uafhængighed for organisationer

Fagforeninger og sociale og faglige organisationer 
får gradvist en mere uafhængig status. De første 100 
bliver uafhængige i januar, og i 2015 skal alle 511.000 
organisationer være uafhængige – eller i hvert fald 
mere selvstændige, end de er i dag. De skal dog fortsat 
registreres, nemlig hos de civile anliggenders myn
digheder.

Rapporter om byggemiljø skal offentliggøres

Rapporter om miljøvirkningen af byggeprojekter skal 
offentliggøres fuldt ud, hedder det i en meddelse fra 
miljøministeriet. Beslutningen gælder fra den 1. janu
ar. Uanset hvad miljørapporterne konstaterer, skal de 
offentliggøres. Indtil nu er det kun uddrag af miljørap
porterne, der er blevet offentliggjort. Straffene for at 
lave forkerte rapporter bliver hævet.

Den kinesiske bilproducent BYD var med til Palexpo-bilmessen i Geneve i 2010 med sine elbiler. Bilfabrikken er 
også ved at gøre sit indtog på det europæiske marked. Foto: Sascha Schuermann/AFP
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