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John Deere
fick stålpris
Världens ledande tillverkare av
jordbruks- och skogsmaskiner,
John Deere, tilldelades i går kväll
SSAB:s Swedish Steel Prize 2011,
eller Stålets Nobelpris.

SSAB:s vd Martin Lindqvist delade ut
priset till John Deeres chefsingenjör
Corwin Puryk och konstruktören Ken
Brown vid en galamiddag i München
bryggeriet i går kväll inför drygt 600
deltagare från 41 länder.
John Deere har utvecklat en skörde
tröska i höghållfast stål som ökat effek
tiviteten i skördearbetet med upp till
40 procent. Dessutom har vikten på
utvalda ståldetaljer halverats och svets
arbetena reducerats med 70 procent.
John Deere är en global aktör inom
jordbruks- och skogsmaskiner med
verksamhet i ett femtiotal länder. I fjol
omsatte bolaget 26 miljarder dollar.
”Bolaget är en av våra stora kunder
i USA”, säger Martin Lindqvist.
John Deere erhöll ett stipendium på
100â•›000 kronor.
JAN WÄINGELIN

jan.waingelin@di.se
031-29 32 33
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Tidigare vinnare
âŒ€■2010 Van Reenen Steel, Sydafrika
âŒ€■2009 Labrie Environmental Group,
Kanada
âŒ€■2008 Kuhn, Frankrike
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Kinas köpkraft ökar

Stark konsumtion ger guldläge för svenska bolag
Kina är på väg in i en ny tillväxtfas där den
privata konsumtionen ersätter statliga
investeringar som det främsta bränslet
i ekonomin.
Det skapar en enorm tillväxtpotential för
företag som H&M, SCA och Ikea, enligt en
ny rapport som Di tagit del av.
Det finns många mått på den
snabba utvecklingen som sker
i tillväxtländer som Kina och
Indien.
Ett sådant är att tillväxt
marknaderna för tio år sedan
stod för 10 procent av den
Â�globala tillväxten och att mot
svarande siffra i dag är 50 pro
cent.
Starkt bidragande är Kina,
vars tillväxt ökat med 450 pro
cent under dessa tio år.
Lika stort BNP
Tillväxtländernas
fram
marsch förutspås i en rapport
från Handelsbanken hålla
i sig, och redan om tio år är
deras samlade BNP lika stor
som västvärldens.
Bakom de höga tillväxt
talen sker samtidigt ett dra
matiskt skifte med stora kon

sekvenser för svenska export
företag.
”Tillväxtekonomierna är på
väg att övergå från en inves
teringsdriven till en mer kon
sumtionsdriven
tillväxt”,
säger Handelsbankens chefs
trateg Erik Nielsen, nyligen
rankad som etta i Sverige
inom aktiestrategi av analys
företaget Prospera.
Urbaniseringen påverkar
Utvecklingen drivs enligt Erik
Nielsen på av flera faktorer. En
är den omfattande urbanise
ringen.
”Befolkningen i städerna
i dessa länder kommer att öka
med 510 miljoner människor
fram till 2020, vilket motsva
rar mer än hela EU:s befolk
ning. Inflyttningen till stä
derna gör att servicesektorn

Di Drömboende

Di Fakta
n

Nordiska
vinnare i Kina,
enligt SHB
âŒ€■Amer Sports,
APMM, AstraÂ�Zeneca, Autoliv,
Betsson, Carlsberg, Coloplast,
Ekornes, Elekta,
Getinge, H&M
Huhtamäki,
Â�Kemira. Nokian
Tyres, Novo Nordisk, NovoÂ�zymes,
RCL, SCA, Statoil,
Subsea 7, Tomra,
Yara.

H&M solklar vinnare
För svenska exportföretag
verksamma på tillväxtmark
naderna kommer utveck
lingen att bli ytterst påtaglig,
tror han.
”Ett bolag som SCA, som
säljer blöjor och andra typer
av hygienartiklar, har möjlig
het att expandera snabbare
än tidigare, medan bolag
som är mer beroende av nya
investeringar får svårare att
växa på samma sätt fram
gent.”
Två klara vinnare är enligt
Erik Nielsen H&M och Ikea.

”När levnadsstandarden
stiger blir folk mer intresse
rade av mode, men eftersom
de flesta inte har råd att köpa
extremt dyra plagg gynnar det
H&M, som också har en stor
expansion av butiker framför
sig.”
Ljust för läkemedel
Andra vinnare, enligt Han
delsbanken, är läkemedels
företag som Astra Zeneca och
Electa samt medicinteknik
företaget Getinge.
För verkstadsföretagen
innebär utvecklingen sam
tidigt en utmaning och det
blir viktigare att erbjuda
Â�servicekontrakt kopplade till
försäljningen, säger Erik
Nielsen.
TOMAS NORDENSKIÖLD
tomas.nordenskiold@di.se
08-573 651 53
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Kina lockar pengar
från utlandet

Ladda ner
vår nya app
”Hitta hem”.
Sök bostad i din
iPhone eller iPad.
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Erik Nielsen,
chefsstrateg på
Handelsbanken.

och företag som säljer allt från
kaffe på stan till blöjor och
kläder har en enorm tillväxt
potential”, säger han.
En annan faktor bakom
antagandet om en mer kon
sumtionsdriven tillväxt är att
de statliga investeringarna
i infrastruktur inte kommer
att fortsätta i samma takt.
Det finns helt enkelt inte
behov av att bygga lika
många nya broar och motor
vägar i Kina som det har
gjorts de senaste tio åren,
konstaterar Erik Nielsen.
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För information och bokning ring Fredrik Eriksson

FRIDHEM, MALMÖ 9 rok, 332 kvm

• Exklusivt • Oslagbart läge • Unikt
På fashionabla Adolf Fredriksgatan vid Fridhem/Bellevue sjösida
stoltserar denna villa om 332 fantastiska m²! Huset präglas av
representativa ytor & lyxiga tillval in på detaljnivå. Här varvas
mahogny med exklusivt stenmaterial i Feng Shui-inspirerad anda.

08-444 52 23. Du kan även maila till
di@aktivmediaforsaljning.se.
Här ovan ser du en av morgondagens annonsörer

PRIS 13 750 000 kr/bud.
TOMT: 1 009 kvm
VISAS Sö 27/11. Ring för tidsbokning.
Adolf Fredriksgatan 6c.
MÄKLARE Jenny Johansson 040-630 77 09.

