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Danmark løber foran 
EU-landene i Kina

Udenrigsrådgivning. Væksten i Kina 
og de nye vækstøkonomier er så stor, at 
det medvirker til et nyt grundlag for de 
strukturændringer, der overvejes i Uden
rigsministeriet.
 
Af Hugo Gaarden

Danmark har taget et massivt spring foran de øvrige 
EU-lande i eksporten til Kina i de seneste års tid. Den 
samlede eksport af varer og service til både Kina har 
ligget på omkring 15 procent vækst om året de seneste 
tre år, og det giver Danmark en førerposition blandt 
EU-landene.

Det er en udvikling, der får direkte betydning for 
den strukturændring, der drøftes i Udenrigsminis-
teriet, og som netop går ud på at styrke indsatsen på 
de markeder, hvor der er betydelig vækst i forhold til 
en række nærmarkeder, hvor væksten er gået i stå.

  Kina har som målsætning at fordoble velstanden 
inden for ti år. Med en betydelig satsning på urban-
isering, sundhed og bedre fødevarer giver det danske 
virksomheder hidtil usete eksportmuligheder, ikke 
mindst fordi den større bredde i den kinesiske økono-

miske satsning netop gavner dansk erhvervsliv, der i 
forhold til mange andre industrilande favner meget 
bredt. F.eks. er Tyskland og Sverige stærkt afhængige 
af bil- og sværindustrien.

  Ifølge tal fra Eurostat hører dansk erhvervsliv til 
de EU-landene, der eksporterer mest til Kina, målt 
pr. indbygger. Ser vi på EU-landene med den højeste 
eksport til Kina pr. indbygger, har Danmark i de 
seneste tre år haft den mest stabile og højeste vækst-
rate, når vi ser på den samlede vare- og serviceeksport 
til Kina (heri indgår eksporten til Hongkong, f.eks. af 
mink).

Det danske forspring skyldes i høj grad, at lande 
som Tyskland, Holland og Sverige har haft en meget 
svag eksport i år og sidste år.

  Den høje danske eksport skyldes primært mink-, 
fødevare- og farmaeksporten samt transportaktiv-
iteten hos A.P. Møller-Mærsk. Minkeksporten til Kina 
er næsten lige så stor som den øvrige danske vareek-
sport. Der har dog også været høje vækstrater i år i 
fødevare- og farmasektoren.

Ændring i Udenrigsministeriet

Den stærke udvikling i eksporten til Kina spiller ind 
i de aktuelle overvejelser, som Udenrigsministeriet 
gør om strukturændringer. I hovedtræk går de ud 
på at satse endnu mere på vækstlandene og foretage 
rationaliseringer andre steder som på de europæiske 
nærmarkeder. Det økonomiske diplomati skal styrkes 
endnu mere uden for Europa. Men hvor og hvordan 
skal der satses? Det handler drøftelserne på Asiatisk 
Plads om.

Ændringerne kommer efter to store ændringer de 
seneste 20 år: Først med en indførelse af en betalings-
ordning, så virksomhederne skal betale for en mere 
professionel rådgivning, og hvor ambassaderne også 
fik et indtjeningskrav. Dernæst med en samling af 
handelsrådgivningen under Udenrigsministeriet i 
1998-99 for at få en énstrenget statslig eksportstruk-
tur.

  Det er ændringer, som ses tydeligt i det mest af-
gørende marked i de nye økonomier, Kina, som ifølge 
OECD ventes at blive større end USA om mindre end 
ti år. Ambassaden i Beijing (inklusiv generalkonsulat-
erne) er blevet den største i antal medarbejdere, og 
rådgivningen inden for erhvervslivet er intens, f.eks. 
med fremstød på energi-, miljø-, fødevare- og sund-
hedsområdet. 
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  Der er f.eks. otte medarbejdere i et sundhedsteam, 
og et industriteam er spredt ud over hele Kina med 
specialister på hvert af generalkonsulaterne. Det er 
ikke kun de store virksomheder, som får betalt assi-
stance, men også små og mellemstore virksomheder, 
som ambassaden forsøger at samle i strategiske grup-
per, der samlet kan angribe det kinesiske marked, 
f.eks. på vandområdet.

  Det er en satsning, der går dybere end den, som 
erhvervsorganisationerne kan tilbyde deres virksom-
heder på eksportmarkeder. Det er en rådgivning, der 
svarer til megen privat virksomhedsrådgivning, men 
med den helt afgørende forskel, at Udenrigsministeri-
et kan trække på de statslige og politiske relationer, 
og det har især betydning i vækstlandene, uanset om 
det er demokratier eller autoritære styrer. Det statslige 
aspekt er en væsentlig grund til, at der er kommet hur-
tige aftaler med Kina om eksport af færdigbehand-
lede fødevarer.

  På en række områder får offentligt og privat samar-
bejde voksende betydning, og det kan netop koordi-
neres i Udenrigsministeriet. De politiske kontakter 
er især afgørende i Kina, og Kina er det land, der i de 
seneste år har haft flest ministerbesøg fra dansk side. 

Den danske satsning

Den danske ambassadør i Beijing, Friis Arne Petersen, 
mener, at det er tre forhold, der spiller ind i den høje 
vækst i eksporten: Udenrigsministeriets eksportori-
enterede satsning, det varierede danske erhvervsliv og 
det tætte private – offentlige samarbejde.

  »De seneste års strukturændringer har gjort min-
isteriet endnu mere serviceorienteret og professionelt 
over for erhvervslivet. Det traditionelle og værdifulde 
handelsdiplomati har desuden fået en turbo med det 
økonomiske diplomati. Regeringsaftaler og markeds-
adgang har fået en endnu større rolle med de foran-
dringer, der sker i kraft af globaliseringen, og Dan-
mark har været et af de lande, der har været bedst til 
at udnytte globaliseringens muligheder i f. eks. Kina – 
både fra den offentlige sektors og erhvervslivets side,« 
siger Friis Arne Petersen.

  »Men dansk erhvervsliv står desuden særdeles 
godt rustet til den kinesiske satsning på urbaniser-
ingen og forbrugsdrevet vækst med den stærkt voks-
ende og købedygtige middelklasse. Sammensætnin-
gen af den kinesiske økonomi passer nemlig til den 
imponerende variation i dansk erhvervsliv. Vi har jo 

mange både store og mindre virksomheder, der har 
kompetencer på en lang række områder, som Kina 
først nu skal til at skabe, og derfor venter jeg meget 
høje vækstrater for dansk erhvervsliv fremover,« siger 
ambassadøren.

  »Det er mit håb, at vi også presser hårdt på sam-
men med de øvrige handelsliberale EU-lande, så vi 
hurtigt får en investeringsaftale mellem EU og Kina. 
Det vil først og fremmest sætte turbo på de kinesiske 
investeringer i Europa og selvfølgelig i Danmark, med 
alle de gode danske brands og teknologier vi har,« 
siger Friis Arne Petersen.

Friis Arne Petersen mener, at EU-landene skal 
presse på over for Kina, når der sker handelsforvrid-
ninger. På nogle områder har danske og andre vestlige 
virksomheder vanskeligheder i Kina, og EU-kommis-
sionen mener, at der sker konkurrenceforvridning 
med f.eks. statsstøtte og favorable finansieringer til 
kinesiske virksomheder, bl.a.i vindmøllesektoren, 
ligesom EU har kørt en sag om statsstøtte i solener-
gisektoren. 

  Men er der så behov for et særligt diplomati over 
for Kina, hvor staten har en meget stærk rolle? 

  »Ja, det er i hvert fald klogt at alliere sig med den 
danske regering og ambassaden i alle sager, hvor der 
er stor myndighedskontrol, og hvor markedsadgang 
er afhængig af gode politiske forhold og relationer. 
Der er Kina nok noget særligt i forhold til almindelige 
vestlige markeder,« siger Friis Arne Petersen.

Eksporten i detaljer

Eksporten til Kina er steget støt gennem en årrække, 
når man lægger vareeksport og service sammen. 
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Mink, fødevarer, farma og Mærsk er de suveræne 
drivkræfter i eksporten.

  Tager vi udviklingen i det seneste år til og med 
september, udgjorde minkeksporten 39,3 procent af 
den samlede eksport til Kina, og der var en betragtelig 
stigning i minkeksporten, der i dette år blev på i alt 
12,1 milliarder kroner mod den samlede vareeksport 
på 30,8 milliarder kroner. 

  Derimod har selve vareeksporten til hovedlandet 
Kina ligget overraskende stabilt i det seneste år (heri 
indgår den direkte eksport af mink, som er relativt 
beskeden, fordi det meste af minkeksporten går via 
Hongkong). Den samlede eksport svinger omkring 
1,5 milliarder kroner måned efter måned. Når der har 
været en stor eksport på omkring to milliarder kroner 
som i april og juli, skyldes det næsten udelukkende en 
stærk stigning i den direkte minkeksport til hoved-
landet Kina.

  Ser man på den samlede eksport, herunder af 
søtransport og mink, har Danmark formået at få en 
stigning i eksporten i de første tre kvartaler i år på 
omkring 15 procent ligesom i de to foregående år, 
viser beregninger fra Berlingske Research foretaget 
på basis af tal fra Eurostat. Kun Storbritannien har 
en bedre udvikling, men til gengæld er den britiske 
eksport betydeligt mindre end den danske, når vi 
måler eksporten pr. indbygger eller i forhold til den 
samlede økonomi. Sverige og Holland har i år kun 
haft en meget lille stigning, og Tyskland og Frankrig 
har haft fald.

  Danmark og Storbritannien er altså de eneste af 
de afgørende EU-lande, som i år har formået at have 
vækstrater, der udnytter det vækstpotentiale, der er i 
Kina med en vækst på 7,5 procent.

  Ambassaden i Beijing har rangeret EU-landene i 
»eksportligaer« med hensyn til eksporten til Kina. 
Formålet er at se, hvor godt EU-landene udnytter 
potentialet i Kina. »Ligaerne« opstilles efter, hvor 
høj eksporten er pr. indbygger i de pågældende 
eksportlande. Det viser sig, at der er enorm forskel på, 
hvor meget EU-landene satser på fremtidens største 
marked. 

Tyskland, Belgien og Danmark ligger i 1. liga med 
en eksport på 5-600 euro pr. indbygger i år til dato. 
Holland og Sverige ligger i en 2. liga med en eksport på 
3-400 euro pr. indbygger. Storbritannien og Frankrig 
ligger i 3. liga med ca. 200 euro. 4. og 5. liga ligger fra 
100 euro og nedefter.

  Det bemærkelsesværdige ved den danske eksport 

er, at den er steget i år fra et i forvejen højt niveau, 
mens den tyske eksport er faldet. Årsagen til faldet i 
den tyske eksport er formentlig, at de tyske bilfabrik-
ker har lagt en betydelig produktion til Kina, så langt 
hovedparten af det tyske bilsalg i Kina sker fra fabrik-
ker i Kina. Det er samme udvikling, som flere af de 
store danske virksomheder som Grundfos og Danfoss 
har været igennem.Store investeringer i Kina betyder 
også, at handelstallene ikke længere viser det fulde 
økonomiske samkvem. Der er en betydelig aktivitet, 
der ikke måles i eksporttallene, men som alligevel 
styrker de hjemlige virksomheder og deres beskæfti-
gelse.

Stordiplomati  
omkring Kina

Handel og flyzone. Den britiske premier
minister har under besøg i Kina sat mål
stregen højt for samhandelen, og USA 
træder et skridt tilbage i striden om en ny 
kinesisk flyzone.
 
Af Hugo Gaarden

Den røde løber var for alvor lagt ud til den britiske 
premierminister, James Cameron, da han i denne uge 
besøgte Beijing – med middage og forhandlinger med 
sin kollega Li Keqiang og med præsident Xi Jinping. 
Cameron havde følgeskab af den største handelsde-
legation nogensinde på 130 virksomheder.

  Under deres første møde underskrev Cameron og 
Li ti aftaler om samarbejde fra rumudforskning til 
investeringer. Ifølge Cameron er der ingen grænser 
for, hvor meget Kina kan investere i Storbritannien, 
og han bakker helt op om det kinesiske ønske om at 
kunne få aktiemajoriteten i britiske atomkraftværker.

  I oktober indgik begge lande en aftale på 26 mil-
liarder dollar, der omfatter den første opførelse af et 
atomkraftværk i Storbritannien i de seneste ti år, og 
hvor to statsejede kinesiske selskaber skal stå for pro-
jektet sammen med det franske energiselskab EDF. 

  »Transformationen af Kina er en af de afgørende 
faktorer i vores tid,« sagde Cameron i Beijing, og han 
sagde, at han vil være den stærkeste advokat for Kina 
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i Vesten. Han gik ind for en frihandelsaftale mellem 
EU-landene og Kina, men på dette felt går han længere 
end mange af EU-landene. Der er nogle lande, der 
mener, at Kina først skal tage endnu flere skridt hen 
imod en åbning af økonomien – og om menneskeret-
tigheder – før de vil gå med til en frihandelsaftale. 

Samhandel på 1.000 milliarder dollar

Også Kina presser på for at få en frihandelaftale og 
siger, at den kan føre til en europæisk-kinesisk sam-
handel på 1.000 milliarder dollar i 2020 – næsten en 
fordobling i forhold til i dag. Den britiske eksport steg 
sidste år med 13 procent til 10,5 milliarder pund (95 
milliarder kroner). Dertil kommer en serviceeksport 

i 2012 på 3,1 milliarder pund. I år har stigningen i 
vareeksporten været på 20 procent. 

  EUs handelskommissær, Karel De Gucht, hører 
til skeptikerne, når det drejer sig om at få en snarlig 
frihandelsaftale. Han kørte en hård linje i sommer 
i sagen om solpaneler, og han siger i dag, at der er 
meget store forhindringer for en aftale og mener, at 
forhindringerne ligger på den kinesiske side, f.eks. om 
statsstøtte, eksportkreditter og bløde lån til firmaer. 
Der er tegn på, at EU og Kina først vil indgå en in-
vesteringsaftale, der skal sikre bedre adgang til det 
kinesiske marked for finansselskaber og mere sikker-
hed for investorer.

  Men Cameron går med sit besøg og sit forslag om 
en frihandelsaftale tydeligt imod EU-kommissionens 

Den britiske premierminister, James Cameron, talte i denne uge til studerende på Shanghai Jiao Tong-univer-
sitetet i Shanghai. Premierministeren mødtes også med præsident Xi Jinping og havde følgeskab af den største 
handelsde legation nogensinde på 130 virksomheder. Foto: AFP
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tøvende holdning.  Cameron forsøger med sit besøg 
i Kina også at reducere toldsatserne på 20 nøgleom-
råder, herunder import til Kina af biler, medicinal-
produkter, maskiner og elektronik. 

Kinesiske investeringer

 Storbritannien har haft meget store eksportstig-
ninger til Kina i de seneste år. I de seneste tre år har 
Storbritannien sammenlagt haft en førerposition 
blandt EU-landene i eksportstigning, selv om Tysk-
land har en større, samlet eksport. Den britiske 
eksport steg i årets første tre kvartaler med 26 pro-
cent, og det er usædvanlig højt, også i en historisk 
sammenhæng. Den britisk-kinesiske samhandel steg 
i år med 7,5 procent til 56 milliarder dollar. Kina er 
Storbritanniens næstvigtigste handelspartner uden 
for EU.

  Men det måske mest afgørende ved Camerons 
besøg er det fokus, han har på kinesiske invester-
inger i Storbritannien. Han byder kinesisk deltagelse 
velkommen i en række projekter i infrastrukturen, 
f.eks. i etableringen af en ny højhastighedsjernbane, 
HS2, i første omgang mellem London og Birmingham. 
Byggeriet skal begynde i 2017 og være færdigt i 2026, 
dvs. 12-13 år fra en aftale om byggeriet. I Kina er der 
de seneste otte-ni år bygget 10.000 km højhastigheds-
jernbaner, og det alene viser forskellen på dynamik-
ken i Kina og i det europæiske land, der er mere 
dynamisk og åbent over for kinesiske investeringer 
end de fleste.

  Storbritannien ser også gerne kinesiske invester-
inger i lufthavnene. En årsag til den britiske interesse 
er, at en kinesisk finansiering – og medejerskab i drift-
en – giver en voldsom finanspolitisk lettelse for den 
britiske stat. Kina har investeret i lufthavnene Man-
chester og Heathrow samt i vandselskabet Thames 
Water. Private kinesiske selskaber investerer kraftigt i 
boliger og kontorbygninger i London.

  De samlede kinesiske investeringer i Storbritan-
nien er på 51 milliarder kroner, mens de britiske 
investeringer i Kina er dobbelt så store.

  De to lande vil etablere en fælles forskningsfond på 
næsten to milliarder kroner.

  På den politiske front forsøgte Cameron at skabe et 
varmere forhold, eftersom kineserne har været stærkt 
utilfredse med, at Dalai Lama besøgte Cameron for 
halvandet år siden. 

Cameron understregede under besøget, at Tibet 
hører under Kina. 

Mens Cameron besøgte Beijing, bevægede den 
amerikanske vicepræsident, Joe Biden, sig ind i det 
østasiatiske område, der er blevet spændingsfyldt, 
efter at Kina har etableret en fly-identifikationszone i 
et område over Det Sydkinesiske Hav, herunder over 
øen Senkaku/Diaoyu, som hører under Japan, men 
som Kina gør krav på. Joe Biden besøgte først Japan, 
men rundrejsen omfatter også Kina og Sydkorea. 
Han havde middag med den kinesiske præsident, Xi 
Jinping, onsdag aften.

USA er lidt blødere om ny zone

Kina kræver, at både civile og militære fly skal give 
oplysninger om deres flyrute, når de flyver gennem 
zonen, og at de skal opgive deres identifikationsnum-
mer. USA, Japan og Sydkorea har kritiseret kineserne 
for at oprette zonen – en type zone, som de pågæl-
dende lande i mange år har haft. Japan har forbudt 
de japanske flyselskaber at rette sig efter de kinesiske 
krav, men efter at USA sendte to bombefly, B52, ind 
gennem zonen, har USA anmodet de amerikanske 
flyselskaber om at identificere sig, og det gør de. 55 
flyselskaber fra 19 lande har accepteret at rapportere 
om deres flyvninger gennem zonen.

  Dermed har USA taget et lille skridt tilbage fra en 
anspændt situation og forsøger at berolige parterne 
ved at acceptere, at Kina har etableret zonen. USA 
forsøger at holde sig neutral i striden mellem Japan 
og Kina om øen, der ligger langt fra begge lande, men 
som ligger i et mineralrigt område. USA siger f.eks. 
ikke, at øen hører under Japan, men at øen »adminis-
treres« af Japan. Kina siger, at Japan erobrede øen fra 
Kina i slutningen af 1800-tallet.

  En analytiker ved IHS Maritime i Beijing, Gary 
Li, siger, at det amerikanske skridt »afgjort har gjort 
Kinas position stærkere«.

  Foreløbig har spændingerne mellem Kina og Japan 
ikke påvirket samhandelen – sådan som det skete 
sidste efterår. Toyotas bilsalg i november steg med 41 
procent i forhold til samme måned sidste år, og det 
blev et rekordstort salg på 809.000 biler, og det vil føre 
til et rekordsalg i år, medmindre salget falder med 18 
procent i december. De japanske bilfabrikker opleve-
de et dramatisk fald i salget efter stridighederne sidste 
efterår om øen.
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Frizone skal udbredes 
til hele Kina om tre år

Frihandelszone. Reformerne af indenrigs
økonomien afprøves i den nye frihandels
zone i Shanghai i et lyntempo, så liberali
seringerne kan bredes ud til Kina om blot 
tre år.
 
Af Hugo Gaarden

Udlandet skal indstille sig på, at de nye reformer af 
indenrigsøkonomien med liberaliseringer vil ske i et 
lynende tempo. Den nye frihandelszone i Shanghai 
skal afprøve reformerne i et lukket laboratoriemiljø, 
hvor banker og virksomheder f.eks. kan agere frit med 
udlandet, også finansielt.

  Men allerede om tre år ventes reformerne og liber-
aliseringerne afprøvet, så de fleste kan rulles ud over 
hele Kina. Det sagde en af arkitekterne bag zonen, 
professor Zhou Hanmin, undet et møde i Shanghai i 
onsdags. Han hører til gruppen af de 15-16 mest ind-
flydelsesrige personer i ledelsen i Shanghai. 

  Reglerne for reformerne er ikke fastlagt endnu, 
men det sker i løbet af de første måneder i det nye år, 
og der vil hele tiden ske en justering på baggrund af 
indhentede erfaringer. Men ideen med pilotprojektet 
i Shanghai er at kopiere reformerne og brede dem ud i 
hele landet, sagde Zhou.

  Det fundamentalt nye i reformerne i zonen er, at 
virksomheder ikke skal have godkendt deres aktiv-
iteter, som det er praksis i dag. De skal derimod rette 
sig efter en negativliste på 190 emner, der fortæller, 
hvad virksomheder må og ikke må. Derudover er 
der så at sige frit slag til at etablere sig og indlede en 
aktivitet.

  Derfor bliver zonen også et eksperiment i at lægge 
nogle nye juridiske rammer for erhvervslivet og for 
konfliktløsninger, ligesom lokalregeringer og myn-
digheder skal lære at operere på en anden måde end 
hidtil, primært ved mindre detailstyring.

  Den største udfordring er at skaffe talenter, der kan 
håndtere zonen og liberaliseringerne, mener han.

  Zhou lægger stor vægt på, at Kina skal lære af ud-
landet, og at interessegrupper som f.eks. statsbanker 
ikke skal kunne blokere for reformerne.

  Dermed vil ideen med zonen følge de princip-
per, som den tidligere leder, Deng Xiaoping, lagde for 
reformprocessen fra 1978: Der skulle åbnes op over 
for udlandet, så de bedste ideer kunne importeres, og 
der skulle gives plads til eksperimenter, så reformerne 
kunne gennemføres gradvist.

  Men nu bliver tempoet langt højere end i de 
seneste 35 år, hvor reformerne primært tog sigte på 
at skabe en moderne industri og infrastruktur med 
meget høj valutaindtjening.

  Det har ført til, at den kinesiske økonomi nu er 
over halvt så stor som den amerikanske, og det bety-
der, at Kina og USA nu må samarbejde på nye og mere 
ligelige vilkår, sagde Zhou selvbevidst.

  Han opfordrede udenlandske virksomheder til 
hurtigst muligt at etablere sig i zonen med afdelinger.

Stormejerier i Kina  
bliver vinderne

Landbrug. Kraftig konsolidering og mej
eriers drift af landbrug skal gøre Kina 
selvforsynende, og samtidig skal de nye 
reformer bidrage til en øget landbrugs
produktion via moderne storlandbrug. 
Fødevarekoncerners kurser stiger mere 
end aktiemarkederne.
 
Hugo Gaarden

Fødevareproduktionen og landbruget i Kina giver 
danske virksomheder og landmænd større mulighed-
er end hidtil. Det viser de seneste års udvikling samt 
de nye reformer, der blev vedtaget i centralkomiteen i 
november.

  Hvis danske landmænd og virksomheder vil, kan 
de blive ejere eller medejere af storlandbrug eller 
mejerier, som også driver landbrug. Mere end nogen 
sinde er der åbnet op for udenlandsk deltagelse i føde-
vareproduktionen.

  Det amerikanske kreditvurderingsbureau Fitch 
Ratings forudser en betydelig konsolidering af me-
jerisektoren, og Fitch mener, at de helt store selskaber 
bliver vinderne – med Mengniu, Yili og Bright Dairy i 
spidsen.
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  Konsolideringen, som regeringen i Beijing forsøger 
at presse igennem, skal sikre en højere mælkekvalitet, 
så man undgår skandaler som i 2008, men den skal 
også sikre en større mælkeproduktion. I dag er der 
en mangel på fire millioner ton mælk om året. Det er 
næsten det samme som den samlede danske mælke-
produktion på 4,7 millioner ton. I 2010 varmælke-
mangelen på 1,7 millioner ton.

  Fitch mener, at mælkeproduktionen kan forøges 
ved, at mejerierne foretager opkøb af moderne kvæg-
farme eller ved selv at etablere farme.

Hjemlig produktion skal presses i vejret

I juni sagde regeringen, at dens mål er, at antallet af 
mejerier, som producerer børnemælkepulver, skal re-
duceres fra 127 til 50 for at undgå fremtidige skandaler 
som melaminsagen i 2008. Samtidig vil regering en 
støtte udviklingen af ti meget store mejerier, der hvert 
vil have en årlig omsætning på over to milliarder 
kroner. Hensigten er, at de ti skal tage 70 procent af 

markedet i løbet af fem år. På grund af melamins-
kandalen har udenlandske mejerier fordoblet deres 
markedsandel og sidder nu på 60 procent af mælke-
markedet mod 30 procent i 2008. Den udvikling skal 
altså vendes.

  Det sætter f.eks. Arla Foods i et dilemma, eftersom 
Arla har trukket sig ud af en fælles produktion af bør-
nemælkepulver sammen med Mengniu, og nu satser 
Arla udelukkende på eksport. Arla har dog fortsat et 
medejerskab af Mengniu, der til gengæld har indledt 
et samarbejde med det franske selskab Danone.

Behov for moderne storfarme

Men konsolideringen og mangelen på mælk giver 
samtidig muligheder for danske landmænd, der vil 
ind i den kinesiske mælkeproduktion – enten ved selv 
at drive storlandbrug eller ved at være ledere af kine-
siske storfarme.

  Mulighederne for at komme ind i landbrugssek-
toren er blevet markant bedre efter vedtagelsen af de 

En medarbejder hos den newzealandske eksportgigant Fonterra i Yutian i Hebei-provinsen malker køer på den 
40 hektar store farm. Mejeriet er et led i Fonterras internationale investeringsstrategi. Foto: David Gray 
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nye landboreformer. Regeringen ønsker at udvikle et 
effektivt landbrug som det danske, men det kan de 
nuværende landmænd bare ikke klare på egen hånd.

Vicedirektøren for regeringens tænketank, Devel-
opment Research Center, Han Jun, sagde for nylig på 
et seminar om landbrugsudviklingen, at regeringen 
vil lægge vægt på, at bøndernes jord leases til fødeva-
reproduktion og ikke til industri eller boligbyggeri, og 
vægten lægges på udviklingen af moderne stordrift, 
som kræver færre landmænd.

  Bønderne kan ikke sælge deres jord, der er stats-
ejet, men de kan lease den ud, og de skal fremover 
kunne få en betydelig større betaling end hidtil, men 
de skal også kunne erhverve aktier i de virksomheder 
eller landbrug, der leaser jorden.

  En fødevareanalytiker i Standard Chartered Bank, 
Adrian Foulger, mener, at en »farm-to-fork«-model for 
fødevareselskaber kan tiltrække investorer i Kina – 
samt i det øvrige Asien – fordi der efter hans mening i 
netop Asien er stor interesse for at kunne kontrollere 
hele fødevareprocessen fra den primære produktion 
til salget i butikkerne. Det skyldes den voksende efter-
spørgsel efter fødevarer. I de seneste fem år har børs-
noterede fødevareselskaber haft større kursstigninger 
end aktiemarkederne, og det gælder især firmaer med 
stærke og kendte brands.

Erhvervsfonde kan 
gavne SMVerne

Erhvervsfonde. Grundfos mener, at min
dre og mellemstore virksomheder kan få 
fordel af at omdanne sig til erhvervsdriv
ende fonde, f.eks. så de ikke risikerer op
køb som led i globaliseringen.
 
Af Hugo Gaarden

Mindre og mellemstore virksomheder kan med fordel 
omdanne sig til erhvervsdrivende fonde, især for at 
klare sig bedre i globaliseringen. 

  »Ved at bruge en fondsdannelse, kan SMVerne 
bedre undgå at blive købt op, og de kan lettere 
foretage langsigtede investeringer,« siger kommunika-
tionsdirektør Kim Nøhr Skibsted, Grundfos. Grund-

fos er en af de mange, store fondsejede selskaber.
  Temaet bliver i stigende grad relevant på grund 

af globaliseringen og f.eks. kinesiske virksomheders 
ekspansion i de vestlige lande. Kinesiske virksomhed-
er og investorer har masser af kapital, men de mangler 
f.eks. teknologisk, designmæssig og ledelsesmæssig 
viden, og det forsøger de at få ved investering i vestlige 
selskaber eller ved opkøb. I den forbindelse kan det 
være lige så relevant at købe mindre virksomheder 
som store, fordi det er en vestlig kompetence og ikke 
en markedsandel, de går efter.

  Den danske regering overvejer en ændring af loven 
om erhvervsdrivende fonde. Regeringen vil værne om 
og udvikle den danske model med erhvervsdrivende 
fonde, så fondene bliver et godt alternativ til andre 
ejerformer. Samtidig foreslår regeringen i lovforslaget, 
at Erhvervsstyrelsen skal have mere indflydelse på 
ledelsen af fondene for at sikre, at de drives godt nok.

  Men i de senere år har beskatningen af fondene 
være så høj, at der stort ikke er etableret nye fonde. 
Regeringen har lagt op til en skattemæssig lempelse, 
men ekspert i fonde, professor Steen Thomsen, CBS, 
mener ikke, at det er tilstrækkeligt.

  Han har foretaget en undersøgelse af fondene. 
De omsætter for mere end 600 milliarder kroner og 
har mere end 300.000 ansatte. De står dermed for 20 
procent af aktiviteten i dansk erhvervsliv, og de har en 
større indtjening end de børsnoterede selskaber, viser 
en undersøgelse i perioden 2003-08. Steen Thomsen 
hæfter sig også ved, at de bidrager til udviklingen af 

Kim Nøhr Skibsted,
kommunikationsdirektør i Grundfos

Ved at bruge en fondsdannelse, kan 
SMVerne bedre undgå at blive købt 

op, og de kan lettere foretage langsigt
ede investeringer. 

F
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samfundet ved deres samlede milliardinvesteringer i 
forskning og forskningscentre.

Fonde passer til globaliseringen

»Fondene skal ikke tænke på fondsbørsen. De kan 
træffe langsigtede beslutninger, og de kan handle 
meget hurtigt. Det er vigtigt i globaliseringen og be-
stemt også for de små og mindre virksomheder,« siger 
Kim Nøhr Skibsted.

  Da Kina får en stærkt voksende betydning for 
mange virksomheder, er det efter hans opfattelse 
relevant at tænke på en fondsstruktur, når en virk-
somhed vil øge aktiviteten i Kina, eller når den f.eks. 
har en teknologi, som kinesiske virksomheder er 
interesserede i. Via en fondsstruktur kan virksom-
heden bedre arbejde tæt sammen med en kinesisk 
partner, uden at der er risiko for at blive overtaget. En 
fondsstruktur vil hen ad vejen også sikre flere penge 
til investeringer, da overskuddet kan blive i virksom-
heden uden at skulle udloddes til aktionærerne.

  Han mener ikke, at det er mere besværligt for f.eks. 
en mellemstor virksomhed at være fondsejet end at 
være børsnoteret.

  Desuden peger Kim Nøhr Skibsted på et andet as-
pekt: »Fondsmodellen hjælper virksomhederne med 
en bæredygtig udvikling, netop fordi fondsstrukturen 
gør det muligt at handle langsigtet. Det er virksom-
hederne, der er drivkraften i energi- og klimapolitik-
ken, og fondene vil stimulere den udvikling.«

Stabilisering af den  
kinesiske økonomi

Økonomi. Efter svage stigninger i indu
striproduktionen i de seneste måneder 
er der en tendens til en stabilisering, og 
boligpriserne stiger også langt mindre end 
tidligere.
 
Af Hugo Gaarden

Den kinesiske økonomi ser ud til at stabilisere sig på 
det nuværende niveau. Det gælder både den samlede 
økonomi, industriproduktionen og boligpriserne, 

omend der stadig er en risiko for et sammenbrud af 
boligpriserne.

  Industriproduktionen er steget konstant siden 
sommeren, og den nåede i oktober og november det 
højeste niveau siden maj 2012 – målt som indkøbs-
chefernes indeks, PMI, ifølge Kinas Statistik. Det 
afviger som regel en lille smule fra PMI fra banken 
HSBC.

  Det nåede i november på 51,4 point, det samme 
som i oktober. De nye ordrer faldt en anelse, mens 
eksportordrerne steg en anelse. De store selskaber 
havde bedre tal for industriproduktionen end de små 
og mellemstore.

  PMI-indekset for servicesektoren faldt i november 
til 56,0 fra 56,3 point i oktober.

  Regeringen forsøger med reformpakken at styrke 
de mindre og mellemstore virksomheder, men reger-
ingen har også holdt fast i de store statsselskaber som 
nøglefaktorer i produktionen, og de seneste PMI-tal 
viser, at det er belæg for at holde fast i de store selska-
ber.

  Industriselskaberne havde i oktober en stigning 
i overskuddet på 15,1 procent i forhold til oktober 
sidste år. Det var lidt mindre end i september (godt 
18 procent). I de første ti måneder steg det samlede 
overskud i de store industriselskaber (omsætninger 
på over 20 millioner yuan) med 13,7 procent til 4.600 
milliarder yuan (4.300 milliarder kroner). 

  Banken UBS venter, at finansieringsomkost-
ningerne vokser en smule næste år, fordi centralban-
ken vil stramme op for udlån, og det kan føre til lidt 
lavere investeringer.

  Den stabiliserede industriproduktion afspejles 
også i den økonomiske vækst. Den ventes at blive på 
7,6 procent i fjerde kvartal mod 7,8 procent i tredje, og 
dermed bliver den på 7,5 procent for hele året.

  Den store investeringsbank China International 
Capital, CIC, venter, at væksten næste år bliver på 7,6 
procent, og at forbruget bliver en lidt større drivkraft 
end investeringerne, nemlig med 4,1 procentpoint 
af de 7,6 procent, mens investeringerne vil levere 3,4 
procentpoint af væksten og nettoeksporten vil levere 
0,1 procentpoint.

Vækst på otte – eller fem procent?

De mest optimistiske progonoser for væksten i de 
kommende år ligger på otte procent, mens mange 
forudser en vækst på omkring de 7,5 procent. Lederen 
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af Economist Intelligence Unit, Robin Bew, mener dog, 
at væksten vil falde til fem procent i det kommende 
tiår. Han står temmelig alene med den vurdering.

  Boligbyggeriet har været en stærk drivkraft i 
væksten, og boligpriserne er steget med 11 procent i 
år i landets 100 største byer. Men stigningstakten er 
dog aftaget dramatisk i november til 0,68 procent for 
denne måned i forhold til oktober. Det er en kon-
sekvens af reformplanen fra centralkomiteens møde i 
begyndelsen af november.

  Lokale regeringer strammer gevaldigt op for køb af 
boliger – med f.eks. voksende krav til kontant udbetal-
ing, især for bolig nr. to. Da investeringsmulighederne 
i værdipapirer er begrænsede, har mange investeret 
i boliger, og det har presset priserne i vejret. Det er 
langtfra kun tilflytningen til byerne fra landdistrik-
terne, som har presset priserne op. 

  Der sker også en stærk vækst i boliginvester-
inger i udlandet. Nu er det ikke kun millionærerne, 
der køber boliger som investeringsobjekt eller til 
deres børn, som skal studere i udkandet. Nu er det 
hovedsagelig middelklassen med årlige indtægter 
på omkring en halv million kroner, som investerer i 
udlandet.

Ros fra Robert Zoellick

Den tidligere leder af Verdensbanken, Robert Zoellick, 
har i en kommentar i Financial Times rost regering-
ens nye økonomiske politik. Zoellick, der er tidligere 
amerikansk handelsminister, mener, at beslutningen 
for nylig bliver en milepæl for Kinas udvikling, fordi 
den fastlægger en ny og mere afklaret linje mellem 
staten og markedet, dvs. mere afklaret end i årene 
efter reformstifteren Deng Xiaoping.

  Han hæfter sig ved, at både staten og statsselska-
ber fortsat skal have en stor rolle i økonomien, men 
en række fordele for statsselskaberne skal fjernes, og 
statens rolle bliver mere en overordnet styring af øko-
nomien, mens markedskræfterne får en langt større 
rolle.

  Han vurderer, at præsident Xi Jinping til gengæld 
vil styre den overordnede linje mere kraftigt end 
hidtil gennem to nye sikkerhedspolitiske og økono-
miske udvalg – efter samme metode som Deng Xiao-
ping brugte: En hård politisk kontrol og en åbning 
af økonomien. Han mener samtidig, at påvirkninger 
fra udlandet får stor betydning, som da Kina blev 
medlem af handelsorganisationen WTO. Derfor kan 

forhandlinger om frihandelsaftaler i afgørende grad 
være med til at transformere det kinesiske samfund, 
mener han.

  Som direktør for Verdensbanken stod han bag en 
rapport, China 2030, som blev offentliggjort sidste 
år i et samarbejde med den daværende viceminister-
præsident, Li Keqiang, og som har påvirket den nye 
reformpolitik. Li er i dag den ansvarlige for økono-
mien – som ministerpræsident.

Yuan på vej til at fylde 
mere end euroen

Valuta. Brugen af RMB vokser kraftigt i in
ternational handel, og på ét område er den 
kinesiske valuta blevet større end euroen. 
Frihandelszonen i Shanghai skal teste en 
øget brug af yuan. 
 
Af Hugo Gaarden

Den kinesiske valuta, yuan eller RMB, er godt på vej til 
at blive større end euroen i den internationale handel.

  På ét område inden for den internationale 
handelsfinansiering er yuan allerede blevet større end 
euroen, viser data fra Society for Worldwide Inter-
bank Financial Telecommunication.

  Det belgisk baserede finansielle informationssys-
tem SWIFT meddeler, at yuan i oktober blev anvendt 
i 8,66 procent af de finansielle transaktioner, hvor 
kunderne kan vælge mellem forskellige valutaer (let-
ters of credit og betalinger). Euroens andel var på 6,64 
procent. I januar sidste år havde yuan en andel på kun 
1,89 procent.

  Kina, Hongkong, Singapore – men også Tyskland 
og Schweiz – var de største brugere af yuan i den inter-
nationale betalingsservice.

  »Yuan er tydeligt blevet en topvaluta i den globale 
handelsfinansiering, og især i Asien,« siger chefen 
for SWIFTs asiatiske kontor i Singapore, Franck de 
Praetere til China Daily.

  Brugen af yuan er steget voldsomt de seneste år, 
ikke mindst fordi Kina har tilskyndet først og frem-
mest nabolandene til at bruge yuan. Brugen af yuan 
er en lettelse og besparelse for de handlende i både 
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Kina og nabolandene. Det er samtidig et led i proces-
sen med gradvist at gøre yuan konvertibel, dvs. frit 
omsættelig.

  De daglige transaktioner i yuan er næsten ble-
vet tredoblet de seneste to-tre år fra en værdi på 34 
milliarder dollar i 2010 til 120 milliarder dollar om 
dagen i april i år. Dermed er yuan blevet den 9. største 
handelsvaluta, viser en opgørelse fra bankernes cen-
tralbank i Basel, BIS.

  I dag findes der centre for yuanhandel i Hongkong, 
Singapore og London. Den største pulje af yuan uden-
for Kina findes i Hongkong, og den havde i oktober en 
værdi på 782 milliader yuan. 

  Den kinesiske centralbank ventes også at lempe 
kinesernes brug af yuan, når de vil handle med ud-
landet, og når de vil investere.

  Banken DBS venter, at centralbanken vil lempe 
den grænse på 20.000 yuan, som ligger på kinesernes 

daglige valutavekslinger. Hvis grænsen fjernes eller 
forhøjes, kan det føre til et større salg af investering-
sprodukter.

  DBS har foretaget en undersøgelse blandt forret-
ningsfolk i Hongkong, og den viser, at 40 procent af de 
adspurgte virksomheder venter, at 30 procent af deres 
handel vil ske i yuan i løbet af de kommende fem år.

  Deutsche Bank forudser, at 15 procent af Kinas 
samlede handel bliver afregnet i yuan i år.

  Den kinesiske centralbank har længe slået til lyd 
for, at der skal etableres en ny international re-
servevaluta, som skal afløse dollaren.

Frihandelszonen som testområde

Den nye frihandelszone i Shanghai bliver stedet for 
afprøvningen af en øget brug af yuan. I mandags ud-
stak centralbanken nogle retningslinjer for, hvordan 

Yuan, den kinesiske valuta, stormer frem og er ved at være større end euroen. »Yuan er tydeligt blevet en topvalu-
ta i den globale handelsfinansiering, og især i Asien,« siger chefen for Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunications asiatiske kontor i Singapore, Franck de Praetere. Arkivfoto: Frederic J. Brown/AFP



UGEBREVET
BUSINESS KINA #22
06/12 2013

14

selskaber i zonen kan anvende yuan i den internatio-
nale handel og finansiering.

Retningslinjerne skal f.eks. gøre det lettere for 
virksomhederne – både udenlandske og kinesiske – at 
låne i udlandet til investeringer i zonen. Lempelsen vil 
finde sted i løbet af et år, og hvis eksperimentet lykkes, 
skal lempelsen udbredes til hele landet.

  Ændringene vil f.eks. betyde, at virksomheder i 
zonen kan låne i udlandet, og betalinger kan ske frit 
mellem en bank i zonen og en bank udenfor Kina. 
Udlændinge i zonen vil også kunne handle med 
kinesiske værdipapirer, ligesom de kan handle med 
udenlandske værdipapirer. Udenlandske selskaber i 
zonen skal også kunne udstede obligationer i yuan. 

  Den britiske bank Standard Chartered mener, at 
zonen kan blive et vigtigt internationalt finanscenter, 
og at den vil tiltrække mange udenlandske virksom-
heder. 38 udenlandske selskaber har etableret sig i 
zonen, og det samme har 1.400 kinesiske firmaer. 
Standard Chartered og 11 andre udenlandske banker 
har etableret sig i zonen.

  Standard Chartered Banks direktør, Peter Sands, 
sagde i Beijing i denne uge, at det går meget hurtigt 
med integrationen af den kinesiske valuta i den glo-
bale økonomi.

  Erhvervszonen ved Hongqiao mener, at den kan 
være et supplement til frihandelszonen på Pudong, 
ikke mindst på grund af Hongqiao Lufthavn og den 
nye station for hurtigtog.

50 virksomheder på 
børsen – 760 i vente

Børsnotering. Efter godt et års pause 
genoptages børsnoteringerne, og den ki
nesiske godkendelse af selskaber kommer 
mere på linje med Vestens registrerings
system.
 
Af Hugo Gaarden

De kinesiske børsmyndigheder puster nyt liv i 
børserne. I januar ventes 50 selskaber at gå på børsen. 
83 selskaber er blevet godkendt til en børsnotering. 

Over 760 selskaber venter på at blive godkendt – en 
procedure der kan tage et års tid.

  Udviklingen kommer efter godt et års pause, hvor 
børsmyndighederne, CSRC, har sat børsnoteringerne 
i stå på grund af en række skandaler og kritisabel 
optræden fra en række rådgivere. I mange tilfælde er 
børskurserne steget voldsomt kort tid efter en børs-
notering, hvorefter investorer, som købte aktier på 
forhånd, scorede en høj gevinst. I mange tilfælde kom 
der umiddelbart efter et dramatisk kursfald, som gik 
ud over de private aktionærer.

  Med de nye regler for børsnotering sker der para-
doksalt nok en lempelse på nogle områder. F.eks. skal 
børsmyndighederne ikke tage stilling til, om det er en 
levedygtig virksomhed. Det er investorernes egen sag.

  De selskaber, der hjælper med børsnoteringerne, 
får lidt mere fleksibilitet end tidligere. De skal f.eks. 
ikke have deres priser og tildelinger godkendt af 
myndighederne, og de skal ikke fastlægge en dato for 
børsnoteringen.

  Men reglerne skal sikre, at firmaerne og person-
erne bag en børsintroduktion har kvalifikationerne i 
orden. Lovgivningsmæssige krav skal være opfyldt. 

  En gruppe storinvestorer skal heller ikke have så 
let ved at score en høj gevinst kort tid efter introduk-
tionen. Der bliver mere åbenhed om prisdannelsen og 
tildelingen af aktier, og de, der kontrollerer selskabet, 
må ikke sælge i to år efter introduktionen. Hvis der 
har været misvisende oplysninger i introduktionsma-
terialet, må udstederen køber aktierne tilbage.

  Det er så skrappe regler, så de næppe findes på no-
get andet børsmarked, siger en partner i rådgivnings-
firmaet KPMG China, Paul Lau, til Financial Times. 
Han mener, at reglen vil forebygge, at nogle kon-
trollerende aktionærer sætter introduktionsprisen for 
højt.

Meget høje kurser

Umiddelbart vil introduktionen af flere hundrede 
nye selskaber gå ud over kursdannelsen på børsen for 
de mindre vækstvirksomheder, Growth Enterprise 
Board, siger børshandlere. Dagen efter oplysningen 
om de nye regler faldt kursen på dette marked med 
8,3 procent mod kun et halvt procentpoint på Shang-
hai-børsen.

  Fraværet af børsnoteringer det seneste halvandet 
år har presset kurserne på vækstselskaberne i vejret, 
så de nu handles til en price-earning på 50 mod 11 for 
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de store, børsnoterede selskaber. Det er uholdbart, 
mener mange analytikere, og der er med andre ord 
skabt en boble på vækstbørsen, og det kan føre til 
dramatiske kursfald for en række selskaber i de kom-
mende år. 

  Analytikerne mener, at de nye regler vil bringe 
børserne i Shanghai mere på linje med børserne i 
Vesten, hvad oplysningskrav og sikkerhed for inves-
torerne angår. Det stramme overvågningssystem, som 
alligevel ikke hindrede skandaler, afløses af et system, 
der baseres mere på registreringer som i Vesten, og 
som skal sikre, at selskaberne følger reglerne, og at de 
store aktører ikke skal kunne manipulere med kurs-
dannelsen.

En mand taler i iPhone i Beijing. 4G-mobilteknologien udvikler sig hurtigt, og Kinas tre store mobilselskaber 
China Mobile, China Unicom og China har netop fået 4G-licenser. Foto: Kim Kyung-Hoon/Reuters

Kort Nyt

4G rulles ud

4G-mobilteknologien rulles nu ud i fuld fart. I ons-
dags gav myndighederne 4G-licenser til de tre store 
mobilselskaber China Mobile, China Unicom og 
China Telecom, der hver især har øvet sig på en aggres-
siv ekspansion med prøvelicenser. 4G, der giver langt 
hurtigere netværk med hurtigere download-tider, 
især af video, ventes udbredt meget hurtigt, og det vil 
give et kraftigt løft til mobil- og online-sektoren. 4G 
kører på kinesernes egen standard TD-LTE. Selskaber-
ne ventes kun at skulle betale små beløb i licenser, om 
noget overhovedet, i modsætning til de høje licenser 
i Vesten. Apple får mulighed for at sælge sine nyeste 
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mobiltelfoner til China Mobile med den nye standard. 
China Mobile har 60 procent af landets 1,2 milliarder 
mobilkunder.

USA imod Huaweiaftale

Det kinesiske teknologiselskab Huawei har fået nyt 
problemer med USA, og nu på grund af en aftale, som 
Huawei har underskrevet i Seoul om etablering af 
et bredbåndsnet for selskabet LG. To amerikanske 
senatorer, Dianne Feinstein og Robert Menendez, 
der er formænd for henholdsvis Senatets efter-
retnings- og udenrigsudvalg, mener, at aftalen kan 
undergrave USAs forsvarsforbindelser med Sydkorea. 
Det er usædvanligt, at amerikanske toppolitikere 
eller regeringen blander sig i Kinas eller andre landets 
aktiviteter i tredjelande. Den amerikanske kongres 
modsætter sig Huaweis forsøg på at drive forretning 
i USA, fordi et flertal i Kongressen mener, at Huawei 
spiller tæt sammen med det kinesiske forsvar.

Kinesere matematisk i top

Den seneste PISA-undersøgelse viser, at elever fra 
Shanghai ligger helt i top i matematik, læsning og 
videnskab. Elever fra Singapore er nr. to i matematik, 
mens elever fra Hongkong er nr. to inden for læsning 
og videnskab. I begge de to byer er der overvægt af 
etniske kinesere. Europæiske lande og USA ligger 
langt nede på listen. Eleverne fra Shanghai passer 
også deres lektier. De bruger flere timer end elever fra 
andre lande på hjemmearbejdet, nemlig 13,8 timer 
om ugen. PISA er den største globale undersøgelser af 
elevers færdigheder. Asiatiske elever ligger langt over 
vestlige. 6.400 elever fra 155 skoler i Shanghai deltog i 
undersøgelse, som samarbejdsorganisationen OECD 
står bag. 

Hurtige visa til UK

Kinesiske erhvervsfolk kan få et visum til Storbritan-
nien på bare en dag, hvis de søger visum i Shanghai. 
Det sagde den britiske premierminister, David Cam-
eron, under sit besøg i Shanghai i denne uge.

KFC slår igen

Kentucky Fried Chicken og Pizza Hut har haft vanske-
ligheder i Kina på grund af kvaliteten og en barskere 

konkurrence fra lokale fastfoodkæder. Der var fal-
dende salg i otte måneder. I begyndelsen af november 
gik kæderne, der hører til Yum!-koncernen, i aktion 
med en halvering af priserne i de første ti dage, og det 
gav en lille stigning i salget. I resten af måneden faldt 
salget dog igen. 

Støtte til grønne biler

Fire ministerier forsøger at sætte gang i salget af 
grønne biler med nye statslige støtteordninger i en 
række store byer. Men det sker kun, hvis store byer 
har mindst 10.000 grønne biler i 2015. Mindre byer 
kan nøjes med 5.000 biler. Ejere af rene elbiler kan få 
en støtte på mellem 35.000 og 60.000 yuan, og ejerne 
af hybridbiler kan få 35.000 yuan (33.000 kroner). Der 
bliver også støtte til busser. For at undgå prioritering 
af lokale fabrikker må lokalregeringer købe mindst 30 
procent af nye grønne biler andre steder i landet. Re-
geringen har reduceret sit mål om at få fem millioner 
grønne biler i 2020 til to millioner.

Afstemning om ferier

De kinesiske myndigheder har holdt en national, 
uforpligtende folkeafstemning på nettet om ferier. 
Der blev fremlagt tre forslag til en samling af ferierne 
til mere koncentrerede ferier, men uden at øge antal-
let af feriedage. I alle forslag fastholdt man dog syv 
feriedage omkring det kinesiske nytår. Der var flertal 
for at have syv dage ved nytåret, men ellers var der 
megen kritik af de tre forslag, og en anden undersø-
gelse på weibo.com viser en særdeles høj afvisning af 
alle forslag. Der er et stort krav om 15 dages nytårs-
ferie.

Tredje terminal i Pudong

Næste år indledes arbejdet på at bygge en tredje 
terminal i Pudong Lufthavn ved Shanghai. Den ventes 
at blive verdens største terminal, når den er færdig i 
2018. Den får 105 gates. De to nuværende terminaler 
har 70 gates i alt. Den bliver delt i to områder, så flyene 
kan parkere på begge sider af terminalen. Den kom-
mer til at ligge syd for de eksisterende to terminaler. 
Den skal kunne håndtere 30 millioner passagerer 
om året. I 2020 ventes Pudong Lufthavn at håndtere 
80 millioner passagerer om året og bliver dermed 
verdens mest trafikerede lufthavn.


