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1

Indledning og opsummering

I 2014 fremlagde regeringen en strategi om "Dan-

Rapportens konklusioner

mark som produktionsland”. Målsætningen er at

Danmarks eksport af vandteknologi er steget fra

sikre, at Danmark forbliver et stærkt produktions-

12,5 mia. kr. i 2006 til 15,9 mia. kr. i 2014. I 2014

land. Global Water Intelligence estimerer, at virk-

udgjorde vandteknologi 2,6 pct. af Danmarks sam-

somheder globalt vil øge deres investeringer i vand-

lede vareeksport. Sammenlignet med resten af

Danske virksomhe-

EU27-landene var denne andel kun større i Italien.

der i vandsektoren har allerede betydelig produktion

I forhold til andre EU27-lande udgør vandteknologi

i Danmark, og udsigter til bedre eksportmuligheder

således en relativt stor andel af Danmarks samlede

kan derfor være med til at styrke Danmark som pro-

vareeksport.

sektoren med 7,2 pct. om

året.1

duktionsland.
Blandt EU15-landene er Danmark ikke nominelt en
Denne rapport præsenterer en analyse af Dan-

stor eksportør af vandteknologi. Korrigeres for lan-

marks eksport af vandteknologi og udfylder dermed

denes størrelse (målt ved BNP) er Danmark der-

behovet for et beslutningsgrundlag til bedst muligt

imod den største EU15 eksportør af vandteknologi.

at kunne udfolde den danske vandsektors eksport-

I forhold til Danmarks størrelse udnyttes eksportpo-

potentiale.

tentialet inden for vandsektoren således generelt
godt.

DAMVAD har, i samarbejde med ALECTIA, for Naturstyrelsen udarbejdet nærværende analyse af

Til trods for at Danmarks eksport af vandteknologi

Danmarks eksport af vandteknologiløsninger.

er øget, har Danmark tabt markedsandele til EU15
som helhed i den betragtede periode. Danmarks an-

Analysen bygger på en monitorering af vandtekno-

del af den samlede vandteknologieksport fra EU15

logiske produkter over tid. Konkret belyser rappor-

var 3,3 pct. i 2006 og 3,1 pct. i 2014 og er således

ten:

aftaget med 7 pct.







Eksportudviklingen i dansk vandteknologi fra
2006 til og med 2014.

Danmarks eksport af vandteknologi er centeret om-

Eksporten af dansk vandteknologi segmenteret

kring pumper og ventiler, der i 2014 udgjorde 49,5

på varegrupper.

pct. af dansk vandteknologieksport. Dette skal bl.a.

Hvordan danske markedsandele udvikler sig i

ses i lyset af to store danske virksomheder som

udlandet med særlig fokus på markederne Kina,

Grundfos, Danfoss og AVK, der producerer pumper

Kenya, Sydafrika, Vietnam og Tyrkiet.

og ventiler. Til sammenligning udgør disse to vare-

I hvilket omfang Danmark udnytter potentiale på

grupper 40,6 pct. af EU15s samlede vandteknologi-

de globale markeder for eksport af vandtekno-

ske eksport.

logi.
Varegruppen rør og slanger udgør også en relativt
Derudover indeholder rapporten et casestudie af

stor andel (12,6 pct.) af Danmarks vandteknologiek-

vandsektoren i Kina.

sport. Denne andel er dog betydelig mindre end i

Global Water Intelligence – Global Water Market 2015, Executive summary 2015]
1
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EU15-landene som helhed og ligeledes sammenlig-

Danmark eksporterer primært pumper til fokuslan-

net med Danmarks markedsandel inden for vand-

dene. Eksporten af pumper udgør især en stor an-

teknologi generelt. Kombinationen af at rør og slan-

del af den samlede eksport af vandteknologi til Ke-

ger er en relativt stor eksportgruppe i Danmark, og

nya, mens eksport af enzymer og mikroorganismer

at Danmarks markedsandel inden for dette segment

udgør en relativt stor andel af eksporten til Vietnam

er relativt lille, peger på, at der kan være eksportpo-

sammenlignet med fordelingen af eksport generelt.

tentiale for Danmark inden for denne varegruppe.
I 2006 gik 2 pct. af den danske vandteknologiekDe største aftagere af dansk vareeksport er Tysk-

sport til Kina. Siden 2006 har Kinas andel af dansk

land og Sverige, og disse lande er også Danmarks

vandteknologieksport været stødt stigende og var i

primære eksportmarkeder inden for vandteknologi.

2014 steget til 5 pct.

Rusland og Ungarn er to af Danmarks mindre eksportpartnere, men sammenlignet med den danske
vareeksport generelt til disse lande, udgør eksporten af vandteknologi en relativt stor andel heraf.
Der er stor variation i volumen af eksport af vandteknologi til de fem fokuslande, Kina, Kenya, Sydafrika, Vietnam og Tyrkiet. I 2014 eksporterede Danmark vandteknologiprodukter for ca. 830 mio. kr. til
Kina, 160 mio. kr. til Tyrkiet og 110 mio. kr. til Sydafrika. Eksporten af vandteknologiprodukter til Kenya og Vietnam var på hhv. 10 mio. kr. og 15 mio.
kr. og dermed væsentlig lavere.
Siden 2006 er eksporten af vandteknologi til fokuslandene alle steget. Mens der for Kina er sket en
støt stigning henover den betragtede periode, har
der været større udsving for de resterende fire
lande.
I 2014 var Danmarks eksport til fokuslandene mellem 1,8 pct. og 3,8 pct. af EU15s samlede eksport
af vandteknologi til disse lande. Danmark rangerede
således mellem at være den 7. og 10. største eksportør i EU15 af vandteknologi til de fem fokuslande. Korrigeres der derimod for EU15-landenes
størrelse (målt på BNP), rangerede Danmark mellem den største og 6. største eksportør de fem fokuslande.
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2

Analyse af dansk eksport af vandteknologi

Vandsektoren er ikke en prædefineret branche, og

2.1

Eksport af vandløsninger

mange forskellige virksomheder og institutioner er
beskæftiget med produktion relateret til vandtekno-

Den samlede danske vareeksport var i 2014 på ca.

logi. Vandsektoren omfatter da også mange forskel-

622 mia. kr., hvoraf vandteknologiprodukter ud-

lige produkter og defineres derfor på baggrund af

gjorde 2,6 pct. eller 15,9 mia. kr. Siden 2006 har

produkter, som er relateret til vandteknologi.

Danmark tabt markedsandele til resten af EU15-landene i eksporten af vandteknologiprodukter. I 2006

Produkter relateret til vandteknologi er identificeret

udgjorde Danmarks eksport af vandteknologi 3,3

med baggrund i detaljerede produktkoder fra Euro-

pct. af den samlede vandteknologieksport fra EU15-

stats Comext database. I praksis er 236 vandpro-

landene, jf. tabel 2.1. I 2014 var denne andel faldet

dukter identificeret. Nogle produkter, fx rør, anven-

til 3,1 pct., svarende til et fald på ca. 7 pct., jf. tabel

des både til vandteknologiløsninger og til løsninger,

2.1.

der ikke er relateret til vand. De identificerede produkter er derfor alle tildelt en vægt, der angiver, i

I årene op til finanskrisen steg Danmarks samlede

hvor høj grad produkterne anvendes i forbindelse

vareeksport, herunder eksporten af vandteknologi,

med vandteknologi. Fx tildeles produktet ”maskiner

se figur 2.1. Danmarks eksport af vandteknologi

og apparater til filtrering af vand” en vægt på 1,

steg dog væsentligt mere end den samlede danske

mens ”elektroniske termostater” tildeles en vægt på

vareeksport. Fra 2008 til 2009 blev den danske

0,33.

vandteknologieksport hårdt ramt og faldt med 22
pct. Fra bunden i 2009 steg eksporten igen, og over
hele perioden 2006 til 2014 var den gennemsnitlige
årlige vækstrate for dansk eksport af vandteknologi
ca. 3,0 pct., mens den årlige vækstrate for den sam-

TABEL 2.1
Danmarks eksport 2006-2014 (mia. kr., løbende priser)
År
Total Vareeksport
Eksport vandteknologi

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

549,9

560,9

592,7

501,7

541,8

598,7

611,1

618,6

622,0

12,5

15,4

15,8

12,3

13,3

14,4

15,2

14,7

15,9

2,3%

2,7%

2,7%

2,5%

2,5%

2,4%

2,5%

2,4%

2,6%

-

23,1%

2,7%

-22,0%

8,1%

7,7%

6,0%

-3,7%

8,3%

3,3%

3,5%

3,4%

3,2%

3,1%

3,0%

3,1%

2,9%

3,1%

Vandteknologisk andel af samlet vareeksport
Årlig vækstrate, eksport af
vandteknologi
Danmarks markedsandele i EU15

Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat

6

ANALYSE AF DANSK EKSPORT AF VANDTEKNOLOGI | DAMVAD.COM

lede danske vareeksport var ca. 1,6 pct. Opgørel-

EU27-landes eksport af vandteknologi

sen er foretaget i løbende priser, hvorfor en del af

Eksport af vandteknologi udgør, sammenlignet med

væksten skal tilskrives generelle prisstigninger.

EU27-landende, en relativt stor andel af Danmarks
samlede eksport. Kun Italien har en større andel

FIGUR 2.1
Dansk eksport af vand ift. total eksport 2006-2014
(løbende priser)
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vandteknologieksport end Danmark, se figur 2.2. I
perioden 2012 til 2014 er der ikke sket store ændringer i den andel af EU27-landenes vareeksport, der
udgøres af vandteknologiprodukter. EU27 landenes
samlede eksport af vandteknologi var i 2014 på 587
mia. kr. De 12 lande der udover EU15 udgør EU 27landene står kun for 11 pct. af EU27-landenes samlede eksport af vandteknologi. Vandteknologieksporten fra EU udgøres således i høj grad af EU15
landende.
EU15 landenes eksport af vandteknologi

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EU15-landene eksporterede i 2014 vandteknologi
for ca. 520 mia. kr. Tyskland var utvivlsomt den stør-

Total ekport (2006=100)

ste eksportører af vandteknologi og stod for ca. 34

Vandeskport (2006=100)

pct. af EU15s vandteknologieksport, jf. tabel 2.2.
Italien var den næststørste eksportør og havde en

Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat

andel på 18 pct. af EU15s eksport af vandteknologi.

FIGUR 2.2
Andelen af eksportporteføljen i 2012 og 2014, EU27
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%

2012

2014

Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat
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Danmark var kun den 10. største eksportør af vand-

peger på, at danske vandteknologieksportører ge-

teknologi i EU15. Dette skyldes dog i høj grad, at

nerelt er gode til at udnytte markedspotentialet in-

Danmark er en mindre økonomi og derfor nominelt

den for vandteknologi. I denne opgørelse skal der

ikke eksporterer ligeså meget som de andre lande.

dog tages med, at Danmark er en lille åben økonomi
og derfor i højere grad er afhængig af stor eksport.

TABEL 2.3
EU15 eksport af vandteknologi fordel på land (2014)
Rangering

Land

Andel af EU15 eksport af vandteknologi

1

Tyskland

34,0%

2

Italien

18,1%

3

Frankrig

9,8%

4

UK

9,6%

5

Holland

5,9%

6

Belgien

7

TABEL 2.3
BNP-korrigeret rangering af EU15-landenes eksport
af vandteknologi fordel (2014)
Rangering

Land

1

Danmark

2

Belgien

3

Tyskland

4

Østrig

5

Italien

4,6%

6

Sverige

Spanien

4,5%

7

Holland

8

Østrig

3,4%

8

Luxembourg

9

Sverige

3,4%

9

Finland

10

Danmark

3,1%

10

Irland

11

Finland

1,3%

11

Frankrig

12

Irland

0,9%

12

UK

13

Portugal

0,8%

13

Spanien

14

Luxembourg

0,4%

14

Portugal

15

Grækenland

0,2%

15

Grækenland

Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat

Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat og OECD
Note: OECDs opgørelse af BNP for Portugal, Irland og Luxembourg er
estimerede værdier.

Eksportandelene i tabel 2.2 er beregnet på baggrund EU15-landenes abolutte eksport af vandteknologi. Størrelsen af de 15 landes økonomier påvirker volumen af eksport. Således ventes fx Tyskland,
i kraft af landets størrelse (målt på BNP) at stå for
en større andel af EU15s samlede eksport af vandteknologi end Danmark, der er en relativt lille økonomi. Korrigeres EU15-landenes eksport af vandteknologi for økonomiernes størrelse (BNP), rangeres Danmark nummer 1 blandt EU15-landene efterfulgt af Belgien og Tyskland, jf. tabel 2.3. I forhold til
Danmarks størrelse har Danmark således en relativ
styrkeposition på det globale vandteknologimarked
sammenlignet med resten af EU15-landene. Dette

8
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Ser man på udviklingen i de fem EU15-lande, hvor
vandteknologi udgør den største andel af landenes
samlede eksport, har tre ud af fem lande, herunder
Danmark, haft en faldende andel af EU15s eksport
af vandteknologi. Sverige er blandt de lande, der
har haft en aftagende markedsandel, og hvor Danmarks markedsandel steg fra 2013 til 2014, var Sveriges markedsandel aftagende fra 2013 til 2014. Set
over hele perioden er Tysklands markedsandel steget, mens Østrigs markedsandel i 2014 var på
samme niveau som i 2006, se figur 2.3.

FIGUR 2.3
Udvalgte EU-landes vandteknologieksport som andel af den samlede eksport af vandteknologi fra
EU15. Indeks 2006=100

110
105
100

FIGUR 2.4
Eksport af vandteknologi fordelt på varetype, 2014
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

95
90
Danmark

85
80
75
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Danmark
Italien
Sverige
Tyskland

Østrig

Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat
Note: Figuren viser de fem EU15-lande, hvor vand udgør den største andel af den samlede eksport (jf. figur 2.2)

EU15

Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat
Note: Enzymer o.lign. dækker over ”Enzymer og mikroorganismer”, Tanke
mm. dækker over ”Tanke, kar, beholdere”, Kemikalier mm. dækker over
”Kemikalier, kul og Kalk og Rør mm. dækker over ”Rør, slanger, pakninger”.

Siden 2006 er der sket en positiv udvikling i dansk
eksport af enzymer, kemikalier, måleinstrumenter
og filtreringsprodukter, og eksporten af enzymer er
mere fordoblet fra 2006 til 2014. Omvendt er ek-

2.1.1 Segmentering

sporten af tanke, kar og beholdere, i samme peri-

I dette afsnit opdeles vandteknologiprodukterne

ode, faldet med knap 40 pct., se figur 2.5. Det be-

mellem ni overordnede varegrupper. Danmarks pri-

mærkes, at disse varetyper kun udgør en meget lille

mære vandteknologiske eksportvarer er pumper og

andel af den samlede danske eksport af vandtekno-

ventiler, se figur 2.4. Sammenlignet med resten af

logi. Danmarks største vandteknologiske eksport-

EU15 udgør pumper også en relativt stor andel af

gruppe, pumper, har haft en stigning på 20 pct., hvil-

Danmarks vandteknologieksport. Denne høje andel

ket også afspejler en stigning i den generelle pris-

modsvares af, at Danmarks vandteknologiske ek-

udvikling.

sportandel af rør, slanger og pakninger er relativt lav
sammenlignet med resten af EU15.

ANALYSE AF DANSK EKSPORT AF VANDTEKNOLOGI | DAMVAD.COM
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FIGUR 2.5
Udviklingen i dansk eksport af vandteknologi fra
2006-2014
140%
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FIGUR 2.6
Danmarks EU15 markedsandel fordelt på segment
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

DKs gennemsnitlig vandteknologiske markeddel
Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat
Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat
Note: Enzymer o.lign. dækker over ”Enzymer og mikroorganismer”, Tanke
mm. dækker over ”Tanke, kar, beholdere”, Kemikalier mm. dækker over
”Kemikalier, kul og Kalk og Rør mm. dækker over ”Rør, slanger, pakninger”.

Danmarks EU15 markedsandele fordelt på segment
Inden for varegruppen enzymer står Danmark rigtig
stærkt. Godt 36 pct. af EU15s eksport af enzymer
kommer fra Danmark, til trods for at Danmarks gennemsnitlige markedsandel for vandteknologi er 3,1
pct., se figur 2.6. På markedet for enzymer har Novozymes en stærk international position, hvilket kan
være en af forklaringerne bag Danmarks store andel af EU15s enzymeksport. Den høje danske markedsandel skal dog ses sammen med, at dansk eksport af enzymer kun udgør 562 mio. kr. svarende
til 3,5 pct. af Danmarks samlede vandteknologieksport, jf. figur 2.4.

Danmarks markedsandel af rør og slanger er 1,7
pct. og er dermed lavere end Danmarks markedsandel for vandteknologi generelt. Eksporten af rør
og slanger er Danmarks 4. største vandeksportgruppe. Dette peger således på, at der er potentiale
for at øge eksporten af rør mm.
2.1.2 Modtagerlande
Tyskland er det land, der modtager den største andel af Danmarks vareeksport, men hvor Danmarks
totale vareeksport til Tyskland udgør ca.18 pct., udgør eksporten af vandteknologi til Tyskland kun ca.
12 pct. af Danmarks vandteknologieksport. Tilsvarende tegner billedet sig for Danmarks næststørste
eksportmodtager Sverige. For Rusland og Ungarn,
der i mindre grad importerer fra Danmark, gælder
det, at andelen af dansk eksport af vandteknologi er
større end andelen af den totale vareeksport til

Danmarks største eksportgruppe er pumper, og i
2014 eksporterede Danmark pumper for næsten 5
mia. kr. Danmarks markedsandel af EU15s eksport
af pumper er 4,6 procent og således 1,5 procentpoint højere end den danske markedsandel inden for
vandteknologi generelt, se figur 2.6.
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disse lande, se figur 2.7.

FIGUR 2.7
Danmarks 10 største eksportmodtagere andel af
Danmarks eksport, 2014

FIGUR 2.8
Udviklingen i eksporten af vandteknologi til top 5
modtagerlande
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Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat

Eksporten af vandteknologi aftog for alle Danmarks

Frankrig

Norge

Tyskland

UK

Sverige

Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat

2.2

Eksport af vandteknologi til fokuslande

fem største modtagerlande, da den finansielle krise
indtraf. Eksporten til UK, Frankrig og Tyskland har

I dette afsnit er fokus på dansk eksport af vandtek-

fortsat ikke har genfundet niveauet fra 2006, mens

nologi til Kenya, Kina, Sydafrika, Tyrkiet og Viet-

eksporten til Norge og Sverige er større i 2014 end

nam, med hvilke Danmark indleder et treårigt sek-

i 2006. Eksporten af vandteknologi til Norge har,

torsamarbejde, finansieret af Danida. Kina vil desu-

som det eneste land, på intet tidspunkt været under

den blive yderligere analyseret i afsnit 3.

2006-niveauet, se figur 2.8.
Der er stor variation i volumen af eksport af vandteknologi til de fem fokuslande. I 2014 eksporterede
Danmark vandteknologiprodukter for ca. 830 mio.
kr. til Kina, 160 mio. kr. til Tyrkiet og 110 mio. kr. til
Sydafrika. Eksporten af vandteknologiprodukter til
Kenya og Vietnam var på hhv. 10 mio. kr. og 15 mio.
kr. og dermed væsentlig lavere, se figur 2.9.
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FIGUR 2.9
Dansk eksport af vandteknologi til fokuslande i
2014, mio. kr.
1.000

FIGUR 2.10
Udviklingen i eksport af vandteknologi til fokuslande
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Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat
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Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat

Siden 2006 er eksporten af vandteknologi til alle fo-

Blandt EU15-landene var Danmark, i 2014, mellem

kuslandene steget. Mens der for Kina er sket en støt

den 7. og 10. største vandteknologieksportør til de

stigning henover den betragtede periode, har der

fem fokuslande, se tabel 2.3. Således udgjorde

været større udsving for de resterende fire lande, jf.

Danmarks eksport til fokuslandene mellem 1,8 pct.

figur 2.10. Siden 2006 er dansk eksport af vandtek-

og 3,8 pct. af EU15s samlede eksport af vandtekno-

nologi til Kina næsten tredoblet, mens eksporten til

logi til disse lande.

Tyrkiet, Sydafrika og Vietnam næsten er fordoblet. I
samme periode har der været en mindre positiv eksportvækst til Kenya. Det bemærkes desuden, at
den danske eksport af vandteknologi til Vietnam
steg betydeligt fra 2010 til 2011 for derefter at falde,
jf. figur 2.10.
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alle fem lande, er EU15-landenes samlede vandtekTABEL 2.4
Danmarks eksport af vandteknologi til fokuslande,
2014
Kenya
DKs rangering blandt
EU15 eksportører
EU15 eksport
mio. kr.
DKs eksport,
mio. kr.
DKs andel af
EU15's eksport

Kina

Sydafrika

Tyrkiet

Vietnam

nologieksport til Kenya og Vietnam steget relativt
mere end Danmarks. Omvendt har væksten i dansk
eksport af vandteknologi til især Sydafrika og Kina
været højere end EU15-landenes samlede vandteknologiske eksportvækst. Det tegner således et billede af, at Danmark har tabt markedsandele til re-

7

8

9

10

10

274,8

28.646,7

4.008,9

8.519,7

827,9

vundet markedsandele i Sydafrika og Kina. Billedet

10,4

831,0

108,4

160,3

14,8

er mindre entydigt for Tyrkiet, Danmark har dog i

sten af EU15 i Kenya og Vietnam, men derimod

perioden fra 2013 til 2014 vundet markedsandele i
3,8%

2,9%

2,7%

1,9%

1,8%

forhold til EU15-landene.

Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat

Eksportandelene i tabel 2.4 er beregnet på baggrund EU15-landenes abolutte eksport af vandteknologi. Størrelsen af de 15 landes økonomier påvirker, som tidligere nævnt, volumen af eksport. Korrigeres EU15-landenes eksport af vandteknologi for
økonomiernes størrelse (BNP), rangerer Danmark

FIGUR 2.11
Danmarks udvikling i eksport af vandteknologi relativt til EU15s eksport
160
140
120
100

væsentligt bedre i EU15. Således rangeres Danmark fx nummer 1 i Kenya og 2 i Kina, se tabel 2.5.
Dermed står Danmark forholdsvist godt i fokuslan-

80
60

dende, når der korrigeres for økonomiernes stør40

relse.
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TABEL 2.5
Danmarks rangering blandt EU15-landene pba.
BNP-korrigeret eksport af vandteknologi til fokuslande, 2014
Kenya
Rangering

1

Kina

Sydafrika
2

Tyrkiet

3

4

Vietnam

Kenya

Kina

Sydafrika

Tyrkiet

Vietnam

EU15 indeks

Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat
Note: Forskellen i niveauet af eksport mellem EU og Danmark er indekseret til 100 i år 2006, dvs. Danmarks udvikling er indekseret ift. udviklingen
i EU27.

6

Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat og OECD
Note: OECDs opgørelse af BNP for Portugal, Irland og Luxembourg er
estimerede værdier.

2.2.1 Segmentering af eksporten til fokuslandene

I figur 2.11 fremgår den relative vækst i dansk ek-

Danmark eksporterer primært pumper til fokuslan-

sport af vandteknologi til de fem fokuslande sam-

dene, se figur 2.12. Eksporten af pumper udgør en

menlignet med EU15. Til trods for at Danmarks ek-

særlig stor andel (80 pct.) af den samlede eksport

sport af vandteknologi overordnet set er steget til

ANALYSE AF DANSK EKSPORT AF VANDTEKNOLOGI | DAMVAD.COM
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af vandteknologi til Kenya, mens eksport af enzymer og mikroorganismer udgør en særlig stor andel
(28 pct.) af eksporten til Vietnam.

FIGUR 2.13
Udvikling i eksport af vandteknologi til Vietnam fordelt på type
35%

FIGUR 2.12
Eksport til fokuslande fordelt på type, 2014
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Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat.
Note: Enzymer o.lign. dækker over ”Enzymer og mikroorganismer”, Tanke
mm. dækker over ”Tanke, kar, beholdere”, Kemikalier mm. dækker over
”Kemikalier, kul og Kalk og Rør mm. dækker over ”Rør, slanger, pakninger”.

2012

2014

Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat
Note: Enzymer o.lign. dækker over ”Enzymer og mikroorganismer”, Tanke
mm. dækker over ”Tanke, kar, beholdere”, Kemikalier mm. dækker over
”Kemikalier, kul og Kalk og Rør mm. dækker over ”Rør, slanger, pakninger”.

Segmentering af eksport til Tyrkiet,
Segmentering af eksport til Vietnam
Udviklingen i eksporten af vandteknologi til Vietnam
fordelt på varetyper har været forholdsvist varierende fra 2010 til 2014, se figur 2.13. Fx er andelen
af eksport af enzymer samt pumper steget betydeligt fra 2010 til 2014, mens andelen af filtrerings- og
rensningsprodukter er aftaget.
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Fordelingen af typen af vandprodukter eksporteret
til Tyrkiet har været forholdsvist stabil over perioden. Eksporten af pumper udgjorde ca. 40 pct. i alle
tre år og var dermed den største varegruppe. Andelen af filtreringsprodukter har været svagt faldende,
mens ventiler har været svagt stigende fra 13 pct. til
16 pct., se figur 2.14.

FIGUR 2.14
Udvikling i eksport af vandteknologi til Tyrkiet fordelt på type

FIGUR 2.15
Udviklingen i eksport af vandteknologi til Kenya fordelt på type
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Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat
Note: Enzymer o.lign. dækker over ”Enzymer og mikroorganismer”,
Tanke mm. dækker over ”Tanke, kar, beholdere”, Kemikalier mm. dækker over ”Kemikalier, kul og Kalk og Rør mm. dækker over ”Rør, slanger,
pakninger”.

Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat
Note: Enzymer o.lign. dækker over ”Enzymer og mikroorganismer”, Tanke
mm. dækker over ”Tanke, kar, beholdere”, Kemikalier mm. dækker over
”Kemikalier, kul og Kalk og Rør mm. dækker over ”Rør, slanger, pakninger”.

Segmentering af eksport til Kenya

Segmentering af eksport til Sydafrika

Danmarks vandteknologiske eksport til Kenya har

Vandteknologieksporten til Sydafrika er, ligesom

fra 2012 til 2014 været centreret omkring pumper,

især eksporten til Kenya og Tyrkiet, centreret om-

der udgjorde ca. 80 pct. af den danske eksport af

kring pumper. Dog er andelen af pumper faldet fra

vandteknologi til Kenya, se figur 2.15.

53 pct. af vandteknologieksporten i 2010 til 43 pct. i
2014. Det er især filtreringsprodukter, der har taget
andele og er steget fra 12 pct. i 2010 til 19 pct. i
2014, se figur 2.16.
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FIGUR 2.116
Udviklingen i eksport af vandteknologi til Sydafrika
fordelt på type
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Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat
Note: Enzymer o.lign. dækker over ”Enzymer og mikroorganismer”, Tanke
mm. dækker over ”Tanke, kar, beholdere”, Kemikalier mm. dækker over
”Kemikalier, kul og Kalk og Rør mm. dækker over ”Rør, slanger, pakninger”.
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3

Case Kina

Kina er et vigtigt vækstland for eksporten af vand-

3.1

Eksportanalyse

teknologi, og i dette afsnit behandles Kina derfor
selvstændigt som case. Markedet for vandteknologi

I 2014 var eksporten af vandteknologi til Kina 831

i Kina formodes at være præget af en række hoved-

mio. kr., se tabel 3.1. Dette er en stigning på 179

tendenser som:

pct. siden 2006.



Vandknaphed

I perioden 2006 til 2014 har den gennemsnitlige år-



Behov for dokumenteret rent drikkevand

lige vækst i eksport af vandteknologi til Kina været



Klimaændringer der fører til oversvømmelser

13,7 pct. I samme periode var den gennemsnitlige



Ineffektiv og forældet vandinfrastruktur med høj

årlige vækstrate fra EU15 10,7 pct. Dansk eksport

risiko for vandtab og vandforurening

af vandteknologi til Kina er således steget relativt



Massiv forurening af floder og andre recipienter

mere end EU15-landenes samlede vandteknologi-



Ineffektivt prissystem med lave priser på vand

eksport til Kina, se tabel 3.1.

og spildevandsafledning


Manglende regulering og håndhævelse af lov-

Den primære årsag, til at Danmark har en højere

givning (f.eks. i forhold til regulering af spilde-

gennemsnitlig årlig vækstrate end EU15, findes i en

vandsafledning fra virksomheder)

stigning af dansk vandteknologieksport til Kina på
39 pct. fra 2006 til 2007. Fra 2006 til 2007 steg også

Det vurderes, at det er vandteknologier og kompo-

den totale danske eksport til Kina med knap 40 pct.

nenter, der dækker ovenstående behov i markedet,

Efter 2007 har vandteknologieksporten til Kina fra

der vil efterspørges i Kina.

Danmark og EU15 udviklet sig omtrent ens med en
årlig vækstrate på godt 10 pct. Dette er illustreret i

Kina vurderes, jf. Global Water Intelligence, at have

figur 3.1, hvor Danmarks markedsandel af EU15s

overtaget positionen som det største vandmarked

samlede eksport af vandteknologi steg fra 2,3 pct.

(vandinfrastruktur) globalt.2 Markedet for vandtek-

til 2,9 pct. fra 2006 til 2007. Herefter er Danmarks

nologi i Kina vurderes at være i størrelsesordenen

markedsandel aftaget en smule frem til 2011 for i

60 til €100 mia. årligt de næste 10

2013 at genfinde 2007-niveuaet.

år.3

Mere end halvdelen af Kinas vandforbrug anvendes
i landbruget. Af det resterende vandforbrug anvendes ca. halvdelen til industrielt brug og halvdelen til
husholdningsbrug3.
I det følgende afsnit vil Danmarks eksport af vandteknologi til Kina blive analyseret.

Global Water Intelligence – Global Water Market 2015, Executive summary 2015]
2

3

EU SME 2013; The Water Sector in China (http://cewp.org/wp-con-

tent/uploads/2014/03/EU_SME_Centre_Report_Water_Sector_en.pdf)
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FIGUR 3.1
Danmarks andele af EU15s eksport af vandteknologi

FIGUR 3.2
Kinas andel af Danmarks samlede eksport af vandteknologi
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Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat

Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat

Kina har haft en stigende betydning for den danske

3.1.1 Største eksportører til Kina

eksport af vandteknologi siden 2006. I 2006 gik godt

Danmark var, i 2014, EU15s 8. største eksportør af

2 pct. af den danske eksport af vandteknologipro-

vandteknologi til Kina, se tabel 3.2. Den største ek-

dukter til Kina, denne andel steg til godt 5 pct. i

sportør var Tyskland, der sad på ca. halvdelen af

2014, se figur 3.2.

EU15's eksport af vandteknologi til Kina svarende til
14,5 mia. kr. Den næststørste eksportør var Italien,
som stod for godt 10 pct. Tysklands markedsandel

TABEL 3.1
Danmarks og EU15 eksport til Kina, mio. kr. løbende priser

DK eksport af

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

297,9

412,6

506,3

502,9

570,4

627,1

669,4

775,9

831,0

38,5%

22,7%

-0,7%

13,4%

9,9%

6,7%

15,9%

7,1%

14.320,1

18.192,3

18.103,0

21.081,1

23.923,4

24.922,4 26.759,5 28.646,9

12,9%

27,0%

-0,5%

16,5%

13,5%

4,2%

vandteknologi til
Kina
Vækst i DKs eksport af vandteknologi til Kina
EU15s eksport af

12.682,1

vandteknologi til
Kina
Vækst i EU15s eksport af vandteknologi til Kina
Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat
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7,4%

7,1%

er således næsten fem gange så stor som den
næststørste eksportørs markedsandel, se tabel 3.2.
TABEL 3.3
EU15 landenes andel af vandeksporten til Kina,
2014

TABEL 3.3
EU15-landenes andel af BNP-korrigeret vandeksporten til Kina, 2014
Rangering i EU15

Land

1

Tyskland

Rangering i EU15

Land

Andele

2

Danmark

1

Tyskland

50,5%

3

Belgien

2

Italien

10,7%

4

Holland

3

Frankrig

9,8%

5

Luxembourg

4

UK

6,8%

6

Sverige

5

Holland

5,8%

7

Østrig

6

Belgien

3,6%

8

Finland

7

Spanien

3,1%

9

Italien

8

Danmark

2,9%

10

Frankrig

9

Sverige

2,6%

11

UK

10

Østrig

2,3%

12

Spanien

11

Finland

1,2%

13

Irland

12

Luxembourg

0,3%

14

Portugal

13

Irland

0,2%

15

Grækenland

14

Portugal

0,1%

15

Grækenland

0,0%

Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat og OECD
Note: OECDs opgørelse af BNP for Portugal, Irland og Luxembourg er
estimerede værdier.

Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat

3.1.2 Segmentering af eksport til Kina
Korrigeres EU15-landenes eksport af vandteknologi

Udviklingen i eksporten af vandteknologi til Kina for-

for landenes størrelser (målt ved BNP) rangeres

delt på varetyper har været relativt stabil siden

Danmark som EU15-landenes næststørste ekspor-

2010, se figur 3.3. Dog steg andelen af eksporten af

tør af vandteknologi til Kina, se tabel 3.3. I forhold til

pumper fra ca. 35 pct. til 45 pct. fra 2010 til 2012,

Danmarks størrelse klarer Danmark sig således

mens eksportandelen af ventiler aftog fra knap 24

godt på det kinesiske marked og er kun overgået af

pct. til 18 pct. Det store fald i eksporten af ventiler til

Tyskland. Det noteres igen, at Danmark er en lille

Kina kan bl.a. skyldes, at AVK åbnede en ny fabrik

åben økonomi og derfor i højere grad er afhængig

i Kina i 2011, hvorfor denne produktion ikke indgår i

af stor eksport end større økonomier.

eksporttallene. Hvor stor effekt denne fabrik har haft
på eksporttallene vides ikke, og der kan være yderligere forklaringer på faldet i den danske eksportandel af ventiler.
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der hver udgør omkring 20 pct. af deres vandteknoFIGUR 3.3
Udvikling i eksport af vandteknologi til Kina fordelt
på type
50%
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logieksport. Dette indikerer, at Tysklands store markedsandel af EU15s eksport udspringer fra styrkepositioner inden for flere produkttyper.
FIGUR 3.4
Segmentering af vandteknologiskeksport til Kina fra
hhv. Danmark, Tyskland og EU15, 2014
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Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat
Note: Enzymer o.lign. dækker over ”Enzymer og mikroorganismer”, Tanke
mm. dækker over ”Tanke, kar, beholdere”, Kemikalier mm. dækker over
”Kemikalier, kul og Kalk og Rør mm. dækker over ”Rør, slanger, pakninger”.

Det er iøjnefaldende, at den danske vandteknologi-

Danmark

Tyskland

EU15

Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat
Note: Enzymer o.lign. dækker over ”Enzymer og mikroorganismer”, Tanke
mm. dækker over ”Tanke, kar, beholdere”, Kemikalier mm. dækker over
”Kemikalier, kul og Kalk og Rør mm. dækker over ”Rør, slanger, pakninger”.

eksport til Kina er størst inden for de segmenter,
hvor store danske virksomheder producerer. En vigtig bidrager til eksporten af pumper er Grundfos,
mens AVK er en stor eksportør af ventiler, og Kamstrup er en stor eksportør af måleinstrumenter.

3.2

Udviklingen i markedet for vandteknologi

Kinas største udfordring i relation til vand er, at ressourcen er ringe fordelt i forhold til befolkningstæt-

Segmentering i forhold til EU og Tyskland

heden. Det nordlige Kina er tørt, og der sker over-

Tyskland er EU15s største eksportør af vandtekno-

udnyttelse af vandressourcen. I det sydlige Kina

logi. Det derfor interessant at undersøge hvilke pro-

medfører store nedbørsmængder, at der er rigeligt

dukttyper, Danmark er relativt stærkt og relativt

vand til rådighed. Vandressourcen er mange steder

svagt positioneret inden for sammenlignet med

så forurenet, at vandet ikke kan anvendes uden for-

både Tyskland og hele EU15. Den danske andel af

udgående omfattende og kostbar behandling.

vandteknologieksport er i høj grad koncentreret om-

20

kring segmentet pumper. Både EU15s og Tysk-

Vandbesparende tiltag hos vandforbrugere er få, og

lands eksport er i højere grad spredt ud på flere for-

forbruget pr. enhed er derfor højt. Ofte er der man-

skellige segmenter, jf. figur 3.4. Tysklands vandtek-

gelfuld afregning af forbrug af vand, og prisen på

nologieksport er fordelt på fire lige store segmenter,

vand er subsidieret og derved lav. Der er således
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ikke et incitament til at spare på vandet. En øget re-

med stigende velstand har energi- og resursebeho-

gulering på vandområdet og højere vandpriser er

vet tilsvarende vokset og forventes fortsat at vokse.

forventeligt. Herved må det formodes, at markedet
for vandteknologi øges.

Endvidere nævnes det, at fokus på at bekæmpe
vandforureningen lader vente på sig, og at regerin-

Kinesere har ikke nødvendigvis tiltro til kinesiske

gen i Beijing pt. primært har fokus på at bekæmpe

produkter. Det kan formentligt betragtes som et kva-

luftforureningen.5

litetsstempel, at eksempelvis komponenter til vandforsyning er produceret i Danmark, som har et grønt

3.3

Efterspørgsel efter vandteknologi i Kina

og sympatisk image i Kina.
Da det vurderes, at der skal konkurreres på kvalitet
Efterspørgslen på vandteknologi forventes at være

og troværdighed af produkter, vil de fleste kompo-

stærkt stigende. Der kan konkurreres på kvalitet og

nenter, som anvendes i Danmark inden for vandtek-

de stærke brands eller nicher, der er i dansk vand-

nologi, være relevante for eksport til Kina.

teknologi. I Global Water Intelligence (GWI) markedsrapport 2015 fremgår det, at det kinesiske

Det er ALECTIAs opfattelse, at det der bl.a. vil

vandmarked i 2018 forventes at udvikle sig til at ud-

kunne drive importen i Kina er tiltro til, at produktet

gøre4:

er af høj kvalitet og derfor også kan være dyrere end



tilsvarende kinesiske produkter.

Spildevandsforsyning og rensning (offentlig):
$27 mia.



Vandforsyning (offentligt) $27 mia.

Efterspørgslen på det kinesiske marked må endvi-



Industrivand: $2-3 mia.

dere forventes at være præget af et ønske om systemleverancer, der løser konkrete problemer, frem

I den seneste markedsrapport fra GWI gøres der

for enkeltstående projekteringsydelser, komponen-

dog samtidig opmærksom på, at de faktiske estima-

ter, anlæg mv. Det vil være vanskeligt for kompo-

ter (retrospektivt) af markedet ligger væsentligt un-

nentleverandører såvel som videnrådgivere og en-

der de, i 2011, estimerede markedsstørrelser i Kina.

treprenører mv. at trænge igennem til markedet

Med andre ord må der formodes en væsentlig usik-

selvstændigt (særligt SMV’er).

kerhed på markedsestimaterne.
Eksempel på efterspørgsel af systemleverancer
Den største markedsvækst frem mod 2018 forven-

kunne være:


tes inden for offentlig vandinfrastruktur (vandforsy-

Vandforsyning til by eller bydel ”from source
to tap”

ning, spildevandsafledning og rensning), hvorimod
det industrielle vandmarked ikke tilskrives en væ-



Løsninger til reduktion af vandspild

sentlig vækst. Ifølge GWI er en væsentlig del af den



Spildevandsrenseanlæg

der

forbedrer

industrielle vandteknologi relateret til udvinding af

vandkvaliteten i recipienter, herunder af-

naturlige ressourcer og således forbundet med ud-

løbssystemer (etablering og renovering)

viklingen i Kinas mineindustri og energisektor. I takt

Global Water Intelligence – Global Water Market 2015, Executive summary 2015]
5
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Løsninger

til

udvinding

af

ressourcer

Endeligt er der identificeret eksempel på en mulig-

(energi, fosfor mv) fra by- og/eller industri-

hed i forhold til vandforsyning. Der er pt. et igang-

spildevand

værende projekt omkring vandforsyning til Jinan i

Komplette industrielle vandforsynings og

Shandongprovinsen baseret på en systemleve-

spildevandsanlæg evt. inkl. efterfølgende

rance. Tilbud er afgivet til den kinesiske kunde og

drift og overvågning

aftale forventes indgået i forbindelse med kinesisk

Løsninger der sikrer mod oversvømmelser

ministerbesøg i maj 2015, hvilket kan give mulighe-

af byer og infrastruktur

der for en yderligere efterspørgsel af denne type
løsninger.

Et konkret eksempel på en integreret løsning er Billund Aquacultures anlæg til opdræt af fx laks. Her

3.4

Store danske aktører på det kinesiske
marked i 2014

løses et problem med sikker fødevareproduktion i
kombination med et ekstremt lavt vandforbrug. 6 Fisken produceres lokalt, og derfor vil der logistik-

Grundfos og Danfoss er to store aktører på det ki-

mæssigt også være en miljøforbedring. Systemløs-

nesiske marked for vandteknologi.

ningen er solgt til Kina.
I 2014 havde Grundfos en omsætning på det asiatiGenerelt set er det derfor også vurderingen, at sy-

ske marked for 5,2 mia. kr. Dette svarer til en stig-

stemløsninger typisk skal løse flere problemstillin-

ning på 3 pct. sammenlignet med 2013. Den posi-

ger på én gang – f.eks. vand og energieffektivise-

tive vækst skyldtes i høj grad, at Grundfos havde

ring. Dette var fx tydeligt i forbindelse med vurdering

fokus på Central- og Vestkina, og Grundfos rappor-

af muligheder for implementering af vandbesparel-

terede da også en vækst i deres kinesiske omsæt-

ser på en kinesisk fødevare produktion i Suzhou In-

ning på 9 pct. fra 2013 til 2014. 8 Denne vækst var

dustrial park i Jiangsu Provinsen. Da energiudgifter

primært drevet af en positiv udvikling i første halvår

er relativt højere end vand, blev det identificeret, at

af 2014, fordi det kineske ejendomsmarked stagne-

løsningen var en samlet vand- og energieffektivise-

rede i andet halvår af 2014. En stor del af Grundfos’

ring, herunder spildevandsløsninger hvor energipo-

omsætning fanges dog ikke i Danmarks eksporttal,

tentilet udnyttes. En systemløsning i forhold til indu-

da meget af produktionen foregår uden for Dan-

strivand er således en løsning, som dækker aktivi-

mark. Kina var sammen med Nordamerika Grund-

teter fra screening af muligheder og projektmodning

fos’ vigtigste vækstområder i 2014.9

over projektering til implementering af løsning af
samme leverandør eller sammenslutning af leve-

Danfoss havde i nogen grad samme udvikling i Kina

randører.7

som Grundfos og startede ligeledes 2014 med
vækst, mens væksten faldt i 2. halvår af 2014 og
endte kun 2014 en smule over 2013-niveauet.10 19
pct. af Danfoss samlede omsætning kom fra

6

How to save water and recycle water without compromising product quality, Improving water efficeincy in the food and beverage industry, Rethink
Water, White paper version 2.0 2014
7
Feasability Study – Water, energy and wastewater efficiency, ALECTIA
and Sanovo Technology. March 2014.
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8

Grundfos 2014 årsrapport

10

Danfoss årsrapport

Asien/Stillehavsregionen, hvor Kina er det største

Hvordan, eksportsamarbejder fungerer, har ikke

marked. Ligesom i Grundfos produceres en stor del

nødvendigvis noget specifikt med Kina at gøre, men

af varerne lokalt, og Danfoss har 13 fabrikker og

det vurderes meget relevant, hvis danske virksom-

5.392 ansatte i Asien/Stillehavsregionen.

heder (særligt SMV’er) skal have en chance for at
penetrere det kinesiske marked, hvor det, som

3.5

Muligheder og barrierer for danske virk-

nævnt, opfattes at kunderne efterspørger komplette

somheder for at komme ind på det kinesi-

løsninger på problemer og udfordringer.

ske marked
Der er ikke foretaget en specifik analyse, men det
Antikorruptionskampagner i Kina betyder, at alt

er ikke opfattelsen, at eksportsamarbejder i vand-

større offentligt indkøb kommer i udbud. I forhold til

branchen hidtil har båret frugt i forhold til eksport til

tilgangen til markedet i Kina skal man endvidere

Kina. Barrieren i eksportsamarbejder om danske sy-

være opmærksom på, at markedet ikke nødvendig-

stemløsninger kan muligvis være:

vis er let tilgængeligt. Man må forventes at skulle
være repræsenteret med et kinesisk registreret



Der er behov for, at en virksomhed tager

firma med licens til at drive virksomhed inden for

lead, er kontraktholder, og dermed står med

den branche, man befinder sig i, og det vurderes

ansvar/risiko, eller et behov for et juridisk

som en langstrakt proces at komme ind på det kine-

fælles selskab.

siske marked. De store aktører har kompetencerne



fase kan være stopklods

og den økonomiske formåen til at arbejde alene på
det kinesiske marked. Her har SMVerne i større

Finansiering i idé- eller projektmodnings-



De enkelte virksomheder vil prøve at opti-

grad brug for støtte og et formaliseret samarbejde

mere i forhold til egne interesser. Det kan

for at komme ind på markedet.

bl.a. gøre den tilbudte løsning alt for kostbar


Som følge af ovennævnte kan virksomhe-

Eksportsamarbejde mellem danske virksomheder

derne også blive fristet til at gå ”direkte” til

kan derfor være en oplagt mulighed, da de færreste

kunden, når døren først er åben. Og derved

danske virksomheder har en størrelse, der kan løfte

gå uden om det indgåede eksportsamarbejde.

tiltag i Kina.


For rådgivningsvirksomheder, som ofte kan

I forhold til eksportsamarbejder vurderes det, at der

identificere behov for vandteknologi i mar-

er behov for juridisk bindende samarbejder mellem

kedet, skal man være opmærksom på, at

danske parter med henblik på systemleverancer (el-

der i Kina er tradition for at afregne for kon-

ler turn-key projekter) fx gennem etablering af fæl-

sulentydelser. Konsulenttimer skal derfor

les selskaber. Eksportsamarbejder kan naturligvis

afregnes inden for den samlede økonomi-

også være igennem internationale joint-ventures,

ske ramme for systemleverancen, og orga-

og hvad enten det gælder rene danske samarbejder

niseringen af eksportsamarbejdet skal ind-

eller internationale samarbejder, vurderes det nød-

rettes efter dette.

vendigt at etablere samarbejde med lokale spillere
på markedet (developere, investorer el.lign.)

Store danske virksomheder inden for vandteknologi
såsom Grundfos, AVK og nogle af de større rådgiv-
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ningsvirksomheder er etableret i Kina og er værdifulde døråbnere til det kinesiske marked for underleverandører og andre samarbejdspartnere.
Herunder vurderer ALECTIA, at det er relevant at
forsætte med en samlet markedsføring af dansk
vandteknologi og rådgivning via State of Green (tidligere RethinkWater.dk). Deltagelse i Dansk/(Europæiske) forsknings- og udviklingssamarbejder kan
også udgøre en mulighed. Her kan fremhæves
China Europe Water Platform (CEWP.ORG), hvor
Danmark har en fremtrædende rolle. Dette er et
samarbejde, som også foregår på regeringsniveau,
og som derfor har accept og bevågenhed hos de
øverste politiske beslutningstagere.
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