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Bilag. Fakta om Kina 

De dansk-kinesiske relationer intensiveres i disse år med et stort antal ministerbesøg 

begge veje. Den statslige indsats følges op på regionalt og lokalt niveau, hvor megen 

magt og udmøntning af beslutninger ligger i Kina. 

 

Kina viser stor interesse for den danske samfundsmodel, der kombinerer høj levestan-

dard og stærke løsninger inden for sundhed, miljø og energi. Det er områder i stigende 

fokus i Kina, der i årene fremover forventes at følge en strategi med bedre sammen-

hæng mellem – mere moderat - økonomisk vækst og bæredygtighed. Den økonomiske 

vækst søges også lagt i et spor baseret på innovation i højere grad en imitation. Novo, 

Lundbeck og Lego er eksempler på danske virksomheder, der forsker i Kina med ki-

nesere. Danske virksomheder er i øvrigt i top 3 i Europa målt på eksport pr. indbygger 

til Kina. 

 

Kina oplever et voldsomt pres på byudviklingen, fordi væksten ligger i byerne, der de 

kommende år vil skulle huse yderligere 200-300 mio. tilflyttere fra landområderne. Ad 

de 11 byer i verden, der vokser mest, er de 10 kinesiske. Industrier flyttes ud af de ur-

bane områder for at gøre plads for boliger og andre typer erhverv. Men disse områder 

er ofte stærkt forurenede. 

 

Kinas sundhedssektor er også under transformation. De offentlige sundhedsudgifter er 

vokset fra 373 mia. kr. i 2007 til over 1.300 mia. kr. i 2015. Værdien af de private 

sundhedsydelser er i samme periode fordoblet til over 1.500 mia. kr. De stigende ud-

gifter skyldes blandt andet, at den gennemsnitlige liggetid for en kinesisk patient er ca. 

12 dage. I Danmark er tallet ca. 4 dage, og der er derfor stor, kinesisk interesse for at 

studere danske sundhedsmodeller med høj kvalitet og effektivitet.  

 

De kinesiske myndigheder vil også reformere sundhedssystemet for at sikre flere bor-

gere adgang til sundhedsydelser. Udbredelsen af en praksissektor uden for hospitaler-

ne i byerne er et vigtigt pejlemærke. 

 

Miljø- og energiområdet er også under pres i Kina. I Jiangsu ligger grundvandet ikke 

særlig dybt. Derfor er forurening en stor udfordring, og provinsen etablerer statsstøtte-

de forsknings- udviklingsprojekter på grundvand. I 2015 vil markedsværdien af jord-
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oprensningsopgaver ligge på ca. 100 mia. kr. stigende til forventeligt ca. 3.000 mia. kr. 

i 2020. 

 

Opgaven med jordoprensning er under opstart, og myndighederne fokuserer på at ud-

bygge sine kompetencer inden for planlægning, overvågning og risiko-vurdering. Man 

er i gang med at danne sig et overblik over forureningens omfang, at udvikle databa-

ser, og at udvælge områder til pilotprogrammer for regulering. Der er endnu ikke ud-

viklet faste standarder for jordoprensning. Danske ministerier samarbejder med de na-

tionale, kinesiske myndigheder om dette. Jiangsu provinsmyndigheden ser frem til at 

samarbejde om udvikling og standarder, teknologier, metoder og guidelines, herunder 

til regulering, risiko-vurdering, planlægning og monitorering. 

 

Parallelt hermed har provinsen brug for uddannelse af medarbejdere, og ser også gerne 

fællesforskningsaktivitet om fx tungmetal-forurening. 

 


