
                                

 

Bilag. Fakta om Jiangsu Provinsen  

 

Jiangsu-provinsen, der er nabo til Shanghai, er arealmæssigt 2½ 

gange større end Danmark, og er med en befolkning på 79 mio. ind-

byggere Kinas tættest befolkede provins. 

Hovedstad er Nanjing med ca. 8 mio. indbyggere i den sydlige del 

af provinsen.  

BNP: Provinsen er verdens 18. største økonomi, og næststørst i 

Kina med 1/10 af det samlede BNP. BNP/indbygger er næsten dob-

belt så højt som nationens gennemsnit. BNP er samlet omkring fire gange så stort som Danmarks.  

Udenrigshandel: Jiangsu er landets nr. 2, når det gælder udenrigshandel og står for 1/6 af al ek-

sport fra Kina og 1/5 af den kinesiske import. 

Forskning og Uddannelse: Jiangsu er en af landets mest avancerede provinser, når det gælder 

forskning og uddannelse. Der er 128 højere læreanstalter med Nanjing University på landets top-10 

liste.  

Infrastruktur: Transportsystemet er velfungerende. Fem jernbanelinjer går gennem provinsen, her-

under højhastighedstoget Beijing-Nanjing-Shanghai.  

Industri: Grundpillerne i Jiangsus industri er elektronik- og telekommunikationsudstyr, petro-ke-

mikalier, tekstiler, metalindustri og maskinel industri.  

Danmarks relationer til Jiangsu 

Myndighederne i Jiangsu har mange erfaringer med at samarbejde med udenlandske byer og regio-

ner. Alene provins-myndigheden har aftaler med 30 venskabsbyer. Danmark har ligeledes en solid 

tilstedeværelse i Jiangsu. På lokalt myndighedsplan har en række danske kommuner indgået samar-

bejdsaftaler med kinesiske byer i Jiangsu: Randers/Changzhou, Esbjerg/Suzhou, Bycirklen/Wuxi 

samt Vejle/Nantong.  

Danske kommercielle interesser i Jiangsu er især koncentreret i industriparker ved byen Suzhou nær 

Shanghai. Der er ca. 60 danske virksomheder i Suzhou inden for blandt andet fremstillingsvirksom-

hed, telekommunikation og tekstilindustri, fx Novozymes, Rosti, Maersk Logistics og Grundfos 

Pumps. 

Samhandel: I 2017 udgjorde Jiangsu's eksport til Danmark 6 mia. kr. (vokset med 14,5 pct siden 

året før), og importen til Jiangsu fra Danmark udgjorde 1,8 mia. kr. (en vækst på 8.1 pct på et år). 

Importen fra Jiangsu til Danmark er især: Beklædning, tekstiler og tilbehør; automatic data proces-

sing udstyr og komponenter.  

Eksporten fra Danmark til Jiangsu er især: kød og fødevarer; metal processing machine instrumen-

ter; plastiske produkter. 

Fremtidige satsningsområder: Jiangsu er en innovativt drevet provins, der er engageret i oversøi-

ske investerings- og teknologi-samarbejder. I den 12. femårsplan giver provinsen særlig prioritet til 

udvikling af: Nye energiformer og -materialer, bioteknologi og biomedicin, energibesparelse og 

miljøbeskyttelse, internet og cloud computing, informationsteknologi og software, højteknologisk 

udstyr, biler drevet på alternativ energi, smart grid, off-shore teknisk udstyr. 


