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 SINGAPORE

E
gentlig er det lidt dumt at 
blive imponeret – for efter 
to dage i Singapore burde 
det allerede være ret ty-
deligt. At landet har penge 

– og at landets overklasse har rigtig 
mange penge. Alligevel er det svært 
ikke at føle bare et lille stik af misun-
delse, da døren glider op til 250 kva-
dratmeter penthouse på 25. etage  

Lejligheden har altan i fuld længde 
kun adskilt fra stuen af enorme vindu-
espartier. Derude på den anden side af 
glasset, der endnu bærer klistermær-
ker med »fragile« advarsler, er udsig-
ten, der gør den kun næsten færdig-
opførte lejlighed alle 25 mio. kroner 
værd. 

En udsigt direkte til Singapore Stræ-
det med hundredevis af container- og 
tankskibe og i den fjerne baggrund In-
donesiens grønne kystlinje. 

For Singapore er det noget så usæd-
vanligt som en uspoleret udsigt. Grun-
den overfor er en statsejet park med 
byggeforbud. En sjældenhed i et tæt-
befolket Singapore, hvor den ene sky-
skraber står i vejen for den anden. Det 
er med til at presse prisen op. Men lej-
lighedens ejer, den lokale forretnings-
mand Chan Chong Beng, insisterer på, 
at de 25 mio. kroner er et rent fund. 

Et fund i et land, hvor boligpriserne 
i forvejen er så høje, at de kan give en-
hver insolvent dansk boligejer kold-
sved. 80.000 kr. kan en kvadratmeter 
let koste for de mest velbeliggende 
lejligheder i Singapore. Og priserne 
går kun én vej – op. I 2. kvartal 2010 
steg de gennemsnitlige lejlighedspri-
ser med 5.3 pct. i forhold til året før. 
Og intet tyder på, at priserne skal ned. 
For efterspørgslen på lejligheder i Sin-
gapore er fortsat massiv. Og med en 
økonomisk vækst i bystaten på 17,9 
pct. i første halvår af 2010 udgør kede-
lige makroøkonomiske tal heller ingen 
trussel mod det lokale boligmarked. 

Stolthed og succes
Måske er det derfor, at Chan Chong 
Beng ikke har noget problem med at 
røbe prisen på sin nye lejlighed. El-
ler måske er Chang Chong Beng bare 
ivrig efter at røbe lejlighedens pris af 
samme grund, som han var ivrig efter 
at røbe, hvad han har betalt for sin nye 
Lexus GS 450h. Eller ivrig efter at røbe, 
hvordan hans firma Goodrich Global i 
2009 omsatte for 350 mio. kroner. For 
er der en ting, man er stolte over i Sin-
gapore, så er det succes. Landets suc-
ces, befolkningens succes og erhvervs-

livets succes. En succes opnået i Chang 
Chong Bengs levetid. Han er i dag 57 år 
gammel. Singapore som nation er 45 år 
gammel. 45 år, der har bragt Singapore 
fra mudderhul til velhavende global 
metropol. Fra et årligt BNP per indbyg-
ger på 500 dollar til i dag 37.000 dollar. 
En udvikling, der har sikret landet en 
plads som nummer 10 på listen over 
de rigeste lande i verden. Danmark er 
nummer 25.

Miraklet i Singapore
Miraklet i Singapore. Det udtryk hører 
man mange gange, når man mødes 
med forretningsfolk, med politikere, 
med embedsmænd og med alminde-
lige borgere i Singapore. 

For hvordan skal man ellers beskri-
ve et land, hvor den økonomiske vækst 
i gennemsnit har været lige omkring 
otte procent de seneste 45 år. Et land, 
hvor over 90 pct. af befolkningen ejer 
egen bolig – på trods af at samme be-
folkning for bare én generation siden 
levede i dyb fattigdom i små mud-
derfyldte landsbyer. Et land, der af 
Verdensbanken er udråbt til verdens 
nemmeste sted at gøre forretning. Et 
land, der på under 50 år har opbygget 
en af verdens største containerhavne, 
verdens bedste lufthavn, verdens bed-
ste flyselskab og en af verdens mest 
avancerede kemikalieindustrier. Et 
land, hvor tilsyneladende alt er muligt 
– i hvert fald økonomisk. 

Vindue til fremtidens Asien
»Singapore er et vindue, hvorigennem 
man kan se fremtidens Asien. Med 
lempelige vilkår for udenlandske in-
vesteringer, med attraktive rammer 
for udenlandsk arbejdskraft og med et 
stabilt politisk system har vi formået 
at opbygge en nation, der i princippet 
ingen naturlige ressourcer har, til et af 
verdens rigeste lande. Vi har siden vo-
res selvstændighed haft et ufravigeligt 
ønske om at rykke op ad værdikæden, 
og det ønske har været delt af hele be-
folkningen,« siger Yeoh Keat Chuan, 
vicedirektør i Singapore Economic 
Development Board, også kendt som 
EDB. 

EDB er måske et af de mest betyd-
ningsfulde organer i Singapore. Det er 
nemlig dem, der lokker udenlandske 
virksomheder til landet, og dem, der 
fungerer som bindeled mellem er-
hvervslivet og regeringen i Singapore. 
Og bindeleddet er ufatteligt stærkt. 
Er der noget, Singapore er, så er det at 
være fokuseret på erhvervslivets ve og 
vel. Så meget endda at bystaten lyder 
øgenavnet Singapore Inc. Klinisk rene 

fortove, blomsterkummer og blom-
sterbede langs samtlige vejstræknin-
ger og nypudsede vinduer i stort set 
alle højhuse leder mere tankerne i ret-
ning af et multinationalt selskabs ho-
vedkvarter end en pulserende storby. 

I regeringen er man da heller ikke 
bleg for at belønne sig selv, som var 
man direktionsmedlem i et selskab 
på Forbes-listen. Premierminister Lee 
Hsien Loong tjener 18 mio. kroner om 
året. Pænt meget mere end Lars Løkke 
Rasmussens halvanden mio. kroner. 

Lempelig erhvervspolitik
Befolkningen i Singapore mener dog 
tilsyneladende, at regeringen er alle 
pengene værd. For regeringspartiet 
PAP, Peoples Action Party, har vundet 
alle valg i Singapore siden selvstæn-
digheden for 45 år siden. 

Den lempelige erhvervspolitik og 
stabile politiske situation tilskriver 
Chan Chong Beng også en stor del af 
æren for, at hans selskab Goodrich 
Global i dag er blevet asiens største le-
verandør af tapeter og gulvtæpper. 

»Regeringen har sikret os stabilitet, 
fred og økonomisk vækst. Forhold, der 
har gjort det muligt for mig at udvikle 
mit selskab. Jeg blev født i en landsby, 
hvor mine forældre opdrættede svin 
og kyllinger, og jeg oplevede først at 
drikke vand af hanen, da jeg var 32 år 
gammel. Var jeg født i Malaysia, ville 
jeg aldrig havde haft de samme mu-
ligheder. Singapores regering holder, 
hvad den lover, den sørger for at in-
frastrukturen er i orden, den satser 
på erhvervsklynger og lytter til os i 
erhvervslivet. Den forstår, hvor vig-
tigt det er, at selskaberne vækster. For 

Danmark har en tvilling i Asien. En tvilling med fem mio. indbyggere, 
stort set ingen naturressourcer og som Danmark en meget højtuddannet 
befolkning. Vores tvilling har endnu ikke lært værdien af demokrati og 
tager også lidt let på menneskerettighederne. Men mens Danmark hænger 
fast i det økonomiske søle, er vores asiatiske tvilling den økonomi i verden, 
der vokser mest og har for længst overhalet Danmark i velstand. Tag med 
til Singapore – et af verdens rigeste samfund og et paradis for globale 
virksomheder. Et land, der tilsyneladende har fundet den magiske opskrift 
på vækst. 

VÆKSTMIRAKLET 

 1.500
danskere bor der ca. i Singapore. 

Størstedelen er udsendte fra danske 
virksomheder med deres familier. 

 17,9
pct. vækst i 1. halvår 2010 i 

Singapore er verdensrekord.

Fra mudderhul til 

SINGAPORE
Læs mere om det boomende 
Singapore på: 
business.dk/tagcloud/Singapore

business.dk
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Singapore boomer
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Den singaporeanske forretnings-
mand Chan Chong Beng har skab 
sig en tre-cifret millionformue på 

at sælge tapeter og tæpper til hele 
det asiatiske marked. Han blev født 

i en fattig landsby, der 12 år efter 
hans fødsel blev en del af det nye 
selvstændige Singapore. Og som 

Singapore selv har Chan Chong Beng 
oplevet et liv med konstant frem-

gang.  Foto: Sam Kang Li 

uden vækst i selskaberne er der intet 
Singapore,« siger Chan Chong Beng fra 
bagsædet af hans nye chauffør-kørte 
Lexus. 

Lexus’en er den største luksus, han 
nogen siden har bevilliget sig selv, gri-
ner han. I et land, hvor skatten mak-
simalt kan nå 20 pct. – og i realiteten 
sjældent runder de 15 pct. for de fleste 
– er det nemlig uhørt luksus at købe 
en stor bil. Netop biler er det eneste, 
der bliver brandbeskattet i Singapore. 
Faktisk så kraftigt, at Singapore er det 
eneste land i verden med lige så høje 
registreringsafgifter som i Danmark. 
Men Chan Chong Beng har råd til de 
1.2 mio. kroner, bilen har kostet ham. 

Lige som han har råd til den mid-
dag, vi er på vej til. En velgørenheds-
middag arrangeret i det beboelses-
område, der nu er skudt op, hvor han 
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voksede op for 50 år siden. Middagen 
skal samle ind til lokale aktiviteter 
for områdets mindre bemidlede bør-
nefamilie. Og penge bliver der samlet 
ind. Chan Chong Beng holder sig ikke 
tilbage med bud. 20.000 kroner for en 
flaske Johnnie Walker 18 års whisky, 
der i den toldfri i lufthavnen måske 
koster 500 kroner. 30.000 for en fla-
ske Martell cognac, der normalt koster 
omkring 1.000 kroner. 

Alt imens Chan Chong Beng selv 
drikker det ene glas årgangswhisky 
efter det andet – dog fortyndet med en 
håndfuld isterninger og vand. Hvert 
andet minut kommer lokale over og 
klapper ham på skulderen og vil skåle. 
Ingen tvivl om, at respekten er enorm 
og taknemmeligheden stor. Lige som 
den generelt er det over for erhvervs-
livet.

Erhvervsvillighed
Bystaten Singapore har cirka samme 
befolkningsstørrelse som Danmark og 
samme uddannelsesniveau. Danmark 
har landbrug og nordsøolien. Singa-
pore har ingen naturressourcer – ikke 
engang nok drikkevand – i stedet må 
de importere fra Malaysia. 

Men hvad Singapore ikke har i na-
turressourcer, har den i erhvervsvil-
lighed. Bystaten omfavner alt, hvad 
der kan skabe større indtjening og 
velstand til byen. Udenlandske virk-
somheder bliver lokket med tilskud 
til uddannelse af medarbejdere, med 
favorable skatteordninger og med 
forskningsmidler i verdensklasse. Det 
resulterer i, at flere og flere multina-
tionale selskaber bruger Singapore 
som et udgangspunkt for ekspansion 
i Asien. Deutsche Bank er her. HP er 
her. Siemens er her. Sony er her. Listen 
bliver ved. Tusindvis af multinationale 
selskaber har oprettet store afdelinger 
i Singapore. 

»Singapore er fantastisk strømlinet. 
Lovgivningen er meget gennemsku-
elig, der er gode sparringspartner i 
myndighederne, der er masse af talent 
til stede, og stabiliteten i landet er unik 
for Asien. Samtidig er medarbejderne 
yderst produktive, hvilket så rigeligt 
kompenserer for, at de er noget dyrere 
i lønninger end i nabolandene,« siger 
Christian Overgaard, regional direktør 
for Chr. Hansen, der for nyligt har åb-
net et innovationscenter i Singapore. 

Langsigtet tankegang
Hans opfattelse deles af den tidligere 
danske ambassadør i Singapore, Vibe-
ke Rovsing, der netop er rejst tilbage til 
Danmark efter tre år i byen: 

»Singapore gør helt tiden noget for 
at øge tiltrækningskraften for uden-
landske virksomheder, tilflyttere og 
turister. Det er en del af deres økono-

miske strategi. Senest har de åbnet to 
nye store integrerede ressorts med ka-
sinoer, forlystelsesparker og hoteller. 
Og investeringerne giver det ønskede 
afkast. For første gang opnåede man 
i juli det ønskede måltal med en mio. 
besøgende. Jeg har besøgt kasinoet en 
enkelt gang. Der var fuldt hus på en 
hverdag, og det slog mig, at der næsten 
udelukkende taltes kinesisk,« siger 
Vibeke Rovsing Lauritzen, der under-
streger, at tiltrækningskræften også 
gælder på erhvervssiden.

»Singapore har en stor fordel i, at 
de har råd til tænke langsigtet. De har 
penge til de store projekter, og der 
tænkes mere langsigtet end de fleste 
andre steder, fordi politikerne ikke 
behøver at bekymre sig så meget om 
genvalg.«

Bagsiden af medaljen
Velgørenhedsauktionen er slut, og 
Chan Chong Bengs kone trækker utål-
modigt i sin mands skjorteærme for at 
få ham med hjem. Whisky’en har gjort 
sin effekt, og måske synes hun også, 
at de små 100.000 kroner, han har 
brændt af på auktionen – udover reg-
ningen for at give middag til omkring 
1.000 mennesker – er ved at løbe op. 

Chan Chong Beng har haft en aften 
i centrum, hvor der ikke var grænser 
for, hvad der kunne lade sig gøre. Det 
samme har Singapore for tiden – op-
levelsen af at være i centrum og være 
stedet, hvor alt kan lade sig gøre. Men 
hvad er bagsiden af medaljen? 

Noget af den ser man, hver gang 
man kigger ud af ruden i en taxa. På 
ladet af lastbiler sidder gæstearbejder-
ne fra Filippinerne og Bangladesh. For 
ingen singaporeanere ønsker at tage 
de lavtbetalte job i byggesektoren. 

»Det er klart, at adgangen til billig 
uuddannet arbejdskraft bidrager til 
Singapores konkurrenceevne. Jeg tror, 
det slår de fleste vestlige besøgende i 

Singapore, at udenlandske byggearbej-
dere transporteres rundt på åbne last-
biler, men debatten er da også startet 
om dette er rimeligt og forsvarligt i et 
Singapore anno 2010.  Men det er vig-
tigt at forstå, at en udbygget velfærds-
stat strider imod Singapores statsideo-
logi »meritokrati«. Den enkelte borger 
yder hvad han kan for samfundet og 
får belønning derefter. Man er ikke 
nået så langt på under 50 år, hvis ikke 
dette var overbevisningen,« siger Vi-
beke Rovsing Lauritzen.

Mangel på unge
Et af de steder, hvor det dog kniber 
med at få borgerne til at bidrage til 
samfundet, er på antallet af børneføds-
ler. Med 1.2 barn pr. par er der mangel 
på unge mennesker, og Singapore er 
derfor helt afhængig af at kunne til-
trække udenlandsk arbejdskraft.

»På bare fem år har Singapore budt 
velkommen til 700.000 indvandrere. 
Vi taler altså om et land, der er på stør-
relse med Bornholm. Mon ikke det er 
en verdensrekord? Da krisen kradsede 
i slutningen af 2008 og begyndelsen 
af 2009, var der stigende utilfredshed 
med, at udlændinge – primært fra 
Kina – tog de lavtuddannede singapo-
reaners jobs. Men nu går Singapore jo 
mod rekordvækst, så kritikken synes 
forstummet,« siger Vibeke Rovsing 
Lauritzen. 

En stille revolution kalder man de 
seneste års indvandring til Singapore. 
Måske er det lige præcis det, Singa-
pore i disse år er i færd med at skabe. 
En stille revolution, hvor langsigtede 
businessplaner med ekstremt fokus 
på erhvervslivets forhold skaber et af 
verdens rigeste lande. Spørgsmålet er 
bare, om revolutionen kan kopieres 
andre steder. Måske i Beijing, måske i 
København. 

sosp@berlingske.dk
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250 kvadratmeter på 25. etage til 25 mio. kr. 
Om Chan Chong Beng er klar over tallenes 
ensartethed, når man oversætter kvadrat-
fod og dollarprise til meter og kroner er 
tvivlsomt. Men stoltheden over hans nyeste 
erhvervelse – en nyopført penthouse med 
bedste beliggenhed – er ikke til at tage fejl 
af. Om 14 dage flytter han i lejligheden med 
sin kone, tre sønner og tjenestepigen.  
Foto: Sam Kang Li 

 150
danske virksomheder har 

Udenrigsministeriet registreret 
i Singapore. Blandt de største er 

Mærsk, Aalborg Industries, Carlsberg, 
GN Netcome, ISS og Vestas. 

Landefakta

Hovedstad: Singapore 
Areal: 710 km2 
Indbyggertal: 4,99 mio. (2009) 
Befolkningsvækst pr. år: 3,1 pct. (2009) 
Befolkning: Kinesere 74 pct., malajer 13 pct., indere 9 pct., 
andre 3 pct. 
Sprog: Malaysisk, engelsk, kinesisk (mandarin) og tamil er de 
officielle sprog. Engelsk anvendes i den offentlige administration 
og som arbejdssprog generelt. 
Religion: Buddhisme og taoisme 51 pct., islam 15 pct., kristen-
dom 15 pct. og hinduisme 4 pct. 
Styreform: Singapore er en republik dannet i 1965.
Retssystem: Singapore praktiserer meget strenge straffe - og 
har blandt andet dødsstraf på smugling af små mængder narko. 
Amnesty vurderer, at landet sætter verdensrekord målt i forhold 
til antal indbyggere.

10 km
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