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Danske virksomheder  
fejler på branding

Branding. Mange danske virksomheder laver 
en helt forkert branding af virksomhed og 
produkter, fordi de ikke fokuserer på kine-
sernes adfærd og tænkning.
Af Hugo Gaarden

Mange virksomheder angriber salget i Kina på en helt 
forkert måde, mener to af de mest erfarne branding-råd-
givere i Kina, Jacob Johansen og Mette Knudsen. Derfor 
går det galt for nogle virksomheder, når de bevæger sig 
ind på det kinesiske marked. Det er i særdeleshed fatalt 
nu, hvor professionalismen i kinesisk erhvervsliv nærmer 
sig det vestlige niveau. Så er der ikke plads til fejltagelser. 
Brandingen skal ofte være helt anderledes end i Vesten, og 
derfor står virksomhederne overfor en lige så stor udfor-
dring, som når kinesisk økonomi drejer fra eksporten 
til indenrigssektoren: Det ændrer vilkårene markant for 
mange virksomheder. 

Ny type markedsundersøgelse

Reklamemanden Jacob Johansen har arbejdet ti år for 
flere firmaer i Shanghai, herunder Adidas og Nike, og er 
for nylig vendt tilbage til Danmark, til reklame- og kom-
munikationsbureauet Mensch.

-Forbrugerne i Kina har en anden adfærd end eu-
ropæerne, og de tænker anderledes. Det må man have 
forståelse for, hvis man vil sælge direkte til dem. Man 

kan f.eks. ikke lave en traditionel markedsundersø-
gelse. Man skal grave meget dybere for at finde ud af, 
hvad der bevæger kineserne, siger Jacob Johansen.
Mette Knudsen er bestyrelsesformand i Knudsen & 
Co., Shanghai, der hjælper danske virksomheder med 
branding i Kina.

-De kinesiske forbrugere er helt anderledes end de 
danske, og det vigtigste er derfor at bruge tid på grun-
dige undersøgelser af forbrugernes følelser, motiver 
og værdier – ellers kan man ikke få den merpris, man 
vil have med en branding. Men netop fordi markedet 
er så anderledes, giver det muligheder for små dan-
ske virksomheder, fordi mange velstående kinesere 
vender sig fra de traditionelle og kendte brands. De vil 
have noget unikt, siger Mette Knudsen.

Branding skal være kinesisk

Kineserne går op i prestige, og derfor skal et produkt 
og et brand sælges med et personligt signal, mener Ja-
cob Johansen. Dernæst understreger han, at kinesiske 
forbrugere er meget forskellige, så det understreger 
vigtigheden af at vælge et brand og en story-telling, 
som handler om netop den kundegruppe, man vil 
sælge til.

Han givet et eksempel. Han har anbefalet et dansk 
konsortium, der vil sælge baby-mælkepulver i Kina, 
at det skal identificere sig med en specifik gruppe af 
middelklassen, som går imod karakter- og præsta-
tionsræset i Kina.

-Der er en ny type forældre på vej. De ser op til de 
skandinaviske værdier, når det handler om livsstil og 
holdning til tilværelsen. Gruppen er lille, men i Shang-
hai er den måske to gange så stor som kundegrup-
pen i Danmark, så derfor er der et marked for danske 
firmaer, siger han.

I markedsføringen af det nye mælkepulver tales der 
kun om værdier – ikke om produktet. Markedsførin-
gen taler om opdragelse, om holdningen til børn, om 
læring som leg, om kreativitet, om børns emotionelle 
behov.

Mette Knudsen tror, at den nye middelklasse i 
stigende grad kommer til at ligne vestlige forbrugere, 
men der vil også være store forskelle. Det feminine 
vurderes vidt forskelligt hos kinesere og danskere, 
og det slår direkte igennem på f.eks. tøjstilen og den 
måde, en virksomhed vil lancere sine produkter på. I 
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mange tilfælde skal et produkt være dyrt for at blive 
anerkendt. At markedet er helt anderledes end det 
vestlige er ikke nødvendigvis et problem for små og 
mindre virksomheder.

- De kan bedre omstille sig til en anden branding end 
de store, men de skal stå på solide fødder derhjemme, 
inden de vover sig til Kina, der er verdens sværeste 
marked, siger Mette Knudsen.

Hold dig til f.eks. Shanghai

Jacob Johansen mener også, at den praktiske satsning 
i markedsføringen skal være ”kinesisk.” Man skal 
tænke kinesisk.

- Mange forsøger sig med en lille butik, men man skal 
være stor fra starten. Her kommer igen forståelsen af 
kineserne. Kineserne har kun respekt for nogle, der 
har store og synlige butikker. Det giver troværdighed. 
Derfor vil vi med babymælkepulveret også fokusere 
på et afgrænset område, nemlig Shanghai, siger han.

Det kan være dyrt med en sådan satsning, men 
hans erfaring er, at en virksomhed skal have råd til at 
lave et godt forarbejde, ellers går det galt. Det er Jacob 
Johansens erfaring, at mange SMV’er nu er blevet op-
mærksomme på betydningen af den rigtige markeds-
føring. Man kan ikke bare sælge et dansk produkt, 
som man er vant til i Danmark eller Europa. Der skal 
en stærk branding til, og det koster. Branding er en 
strategisk faktor, understreger Jacob Johansen.

Han siger som Mette Knudsen, at der er afgørende 
at få indsigt i kinesernes hverdag og holdning. Indsigt 
er mere end information. Derfor skal en markedsun-
dersøgelse gå næsten antropologisk frem. Man skal 
prøve at forstå, hvordan et produkt påvirker kine-
serne følelsesmæssigt. 

- Det havde jeg aldrig opdaget, hvis jeg ikke var blevet 
gift ind i kulturen, siger han.

Det er på den måde, at man kan opdage nye 
strømninger, og vil man have en stærk position, må 
man være en first mover. Man skal være med til at 
forme en ny tendens.

- Men danske erhvervsfolk har svært ved at være en 
first mover, siger han. De har svært ved at se de aller-
første tendenser, og de har svært ved at præge dem, og 
de fleste tør ikke satse.

Også green tech skal brandes

Jacob Johansen slår et slag for, at danske virksom-
heder forsøger at brande sig på en helt anden måde 
end den traditionelle. Han mener, at hele den danske 
green tech industri kan brande sig i fællesskab. Indus-
trien er en business-to-government industri, men hvis 
grøn teknologi skal have et større opsving, må indus-
trien henvende sig til slutbrugerne, dvs. befolkningen, 
og så må den slå på emotionelle elementer.

- Hvis branchen vil, kan den udvikle et koncept som 
det amerikanske firma Intel har gjort det, og som 
dybest set retter sig mod forbrugerne. Intel sælger til 
pc-producenterne. Intel-chippen er indbygget i com-
puterne. Men forbrugerne hæfter sig ved, om der er 
en Intel-chip indeni. De kigger efter Intel-mærket på 
computeren. Den danske green tech industri kunne 
lave noget tilsvarende, så forbrugerne kun vil købe et 
grønt produkt, hvis der er en green tech mærkat fra 
dansk industri på produktet. At gøre dét, kræver en 
kæmpe investering, og derfor tror jeg, at virksomhed-
erne må gå sammen i konsortier for at løfte opgaver af 
den art, siger han.

Han understreger samtidig, at det ikke handler om 
at slå på, at produkter er danske, for det er ikke noget i 
sig selv. Branding handler om at opbygge værdier, der 
taler til kineserne, uanset hvad nationaliteten er.
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Kineserne køber  
prestige

Branding-2. En af de mest erfarne danske 
reklamefolk i Kina, Jacob Johansen, erfar-
er, at både egoismen og fællesskabsfølelsen 
kan få succes i kinesisk markedsføring. 

Af Hugo Gaarden

Reklamemanden Jacob Johansen, reklamebureauet 
Mensch, har i løbet af sine ti år i Shanghai været 
med til at etablere 20-30 udenlandske brands i Kina, 
herunder Adidas og Nike.

Erfaringen med de to sportsbrands er, at selv om Kina 
er et helt andet marked end et vestligt, så er det muligt 
at slå på både egoismen og fællesskabsfølelsen i Kina. 
I kraft af landets historie og kommunismen, har fæl-
lesskabsfølelsen været i høj kurs, og det slår Adidas på 
i sine reklamer, men Nike har også fået succes med at 
fokusere på individets præstationer. Begge elementer 
– eller følelser – findes hos kinesiske forbrugere.

- Det er slet ikke mystisk, for kineserne har en stærk 
fællesskabsfølelse omkring deres familie, mens de 
samtidig er meget optaget af at få personlig succes, 
siger Jacob Johansen.
 
Vigtigt at forstå kineserne

Jacob Johansen uddyber sine udtalelser om, at brand-
ing skal være kinesisk – dvs. at den skal tage udgang-
spunkt i kinesernes opfattelser. Han illustrerer det i 
den branding, han er ved at udvikle for salg af dansk 
babymælkepulver til Kina.

Markedsføringen retter sig målrettet mod den 
gruppe blandt middelklassen, der går imod karakter- 
og præstationsræset i Kina, f.eks. i modstanden mod 
den såkaldte Tiger-kultur, som har fået navn efter 
den kinesiske professor Amy Chua, der bor i USA, 
og som vakte furore med bogen Tiger Mother om 
opdragelsen af hendes børn på ”kinesisk,” dvs. med 
en meget streng opdragelse, hvor lærdom næsten er 
vigtigere end kærlighed.

- Den nye type forældre ser op til de skandinaviske 

værdier, når det handler om livsstil og holdning til til-
værelsen. De har set de negative sider af at jage børn-
ene fremad. De søger værdier, hvor man tager mere 
hensyn til f.eks. individernes forskellighed. Hvis man 
vil sælge et dansk produkt, der er sundt, skal man slå 
på værdier som de skandinaviske, og ikke på selve 
produktet, siger han.

- Vi skal vise, at vi er på forældrenes side, nemlig de 
forældre, som går imod den norm, der er gældende, 
siger han. Det gælder f.eks. skolernes udenadslære 
og den manglende satsning på at udvikle børnenes 
kreative evner.

Kritik af danske brands

Jacob Johansen ser kritisk på mange danske firmaers 
markedsføring i Kina. Han mener, at Bang & Oluf-
sen er gået galt i byen ved at satse på produkternes 
kvalitet som lyd og billede. 

- For kineserne handler det ikke om billede og lyd, 
men om prestige. De kan vise venner og forretnings-
forbindelse, at de har en dyr bil og et dyrt hus, men 
de kan ikke vise, de har et dyrt tv-anlæg. Det kræver 
en helt anden branding af sælge et dyrt produkt, som 
ingen kan se og beundre. Kineserne er ofte ligeglade 
med design, og de kan slet ikke se, der er noget specielt 
i B&O’s design i forhold til f.eks. Samsung’s. Men 
Samsung og Apple har formået at skabe emotionelle 
brands omkring deres produkter. Deres produkter 
er derfor blevet status – på en anden måde end B&Os, 
siger Jacob Johansen.

B&O har haft et omfattende projekt i Shanghai for at 
finde ud af, hvad kinesiske forbrugere er interesseret 
i omkring lyd og lys, netop under indtryk af, at de har 
helt andre prioriteter end vesterlændinge. Det skyldes 
bl.a., at der ofte lever tre generationer i samme familie, 
ja i samme stue. Hvem skal se og høre hvad? B&O vil 
dog ikke fortælle, hvad resultatet af projektet er ble-
vet, eller om det fører til helt nye produkter.

Jacob Johansen siger, at europæerne er meget 
optaget af at fortælle om os selv. Om dét, vi har lavet. 
Vi fortæller om mig og mit. Efter hans mening forstår 
Samsung at signalere, at man sælger til dig. Selskabets 
branding går direkte ind hos kineserne. Samsung 
fortæller ikke om apparaterne, men om, hvad bru-
gerne kan bruge dem til, mener han.
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Vejen banet for kinesisk 
sol-dominans

Statsstøtte. Sagen mellem Kina og EU om 
prisen på solpaneler blev et drønende ned-
erlag for EU-Kommissionen, og kineserne 
kan sælge næsten lige så mange solpaneler 
til lav pris som hidtil. Europæisk sol-in-
dustri frygter fremtiden.
Af Hugo Gaarden

De europæiske forbrugere kan fortsat bruge kine-
siske solpaneler til en meget lav pris. Alt er næsten 
som før. EU-Kommissionens sagsanlæg mod Kina 
– med påstand om ulovlig statsstøtte – endte med et 
drønende nederlag for Kommissionen. Resultatet af 
et forlig blev nemlig, at de kinesiske producenter af 
solpaneler kan eksportere op til 7 gigawatt solpaneler 
om året til EU uden at betale afgift. Prisen må dog ikke 
ligge under 56 euro-cents pr. watt. Kommissionen 
havde ellers besluttet, at der skulle lægges en afgift på 
47 procent. på produkterne, hvis parterne ikke nåede 
til et rimeligt forlig. Salg, som går over de 7 gigawatt, 
skal dog belægges med en afgift på 47 procent. Et salg 
på knap 7 gigawatt svarer næsten til det hidtidige 
kinesiske salg. I år ventes det samlede salg af solpan-
eler i EU at nå op på 10-12 gigawatt, og Kina har i det 
seneste års tid haft en markedsandel på 80 procent. 
De kinesiske firmaer kan dermed ikke fortsætte den 
store vækst på det europæiske marked til lave priser, 
men de kan bevare den nuværende afsætning næsten 
uændret. Minimumsprisen på 56 cents svarer godt og 
vel til den pris, som producenterne i Kina tager i dag, 
og derfor kan brugen af solpaneler – især i Tyskland 
– fortsætte uhindret, indtil der i 2015 skal indgås en 
ny aftale. Analytikere i branchen siger, at produktion-

Om andre danske brands siger han, at Jysk fejlagtigt 
har satset på at lancere sig som lavprisbutik. Det kan 
man ikke som udenlandsk firma i Kina. Nu har Jysk 
ændret sin markedsføring radikalt. Han siger, at Arla 
laver gode produkter, men at mejerikoncernen ikke 
er god til branding i Kina. Novo Nordisk er derimod 
superbevidst om betydningen af branding, og det 
samme er Kopenhagen Fur samt Lego, mener Jacob 
Johansen.

somkostningerne i Kina sidste år var 45 cents, og de 
kan falde til 37 cents i år. Omkostningerne på fabrik-
kerne i Europa er på 50 cents.  Forliget fik den eu-
ropæiske organisation for solenergi-producenter, EU 
ProSun, til at tale om en europæisk kapitulation. Nu 
har ”Kommissionen solgt den europæiske solindustri 
til kineserne,” mener ProSun.

I 2011 solgte Kina solpaneler for 20 milliarder euro, 
150 milliarder kroner. En række europæiske virk-
somheder, især tyske, har dog samtidig haft en bety-
delig eksport af råvaren polysilicon til de kinesiske 
solpanel-producenter, ligesom de billige solpaneler de 
seneste år førte til en kraftig aktivitet for f.eks. hånd-
værkere, som opstillede solpanelerne.

Kina har afvist at yde statsstøtte til de kinesiske 
producenter, men prisen på deres produkter har 
under alle omstændigheder været så lav, at det har 
bragt flere selskaber på konkursens rand, herunder 
det største, Suntech i Wuxi. Byen Wuxi forsøger at 
holde hånden under selskabet. De statsejede banker 
står for godt halvdelen af selskabets gæld på i alt ca. 
11 milliarder kroner. Den kinesiske regering forsøger 
at få en konsolidering af branchen. Regeringen har 
som målsætning at producere mere end 35 gigawatt i 
år 2015 fra i år, dvs. mere end 10 gigawatt pr. år, svar-
ende til det europæiske forbrug af solpaneler. Målet 
var tidligere 21 gigawatt. I 2012 var den opstillede 
kapacitet på 7 gigawatt.  For at fremme brugen af 
solpaneler vil regeringen bl.a. yde lempelig finansier-
ing samt hjælpe el-selskaberne med at udvikle og 
udvide elnettet, så det uden problemer kan tage imod 
den svingende strømforsyning, der er ved brugen af 
vedvarende energi. Det vil også hjælpe på brugen af 
vindenergi i nettet, fordi nettet er den største hæmsko 
for vindmølleparkernes vækst i dag. El-selskaberne 
skal give fortrinsret til private brugere af solpaneler. 
Overalt i Kina er det et problem for private at få afsat 
deres overskudsproduktion. Men bankerne skal også 
hjælpe producenterne af solpaneler med at skaffe 
kapital, efter at mange af de største er hårdt ramt af 
finansielle vanskeligheder. Prisen på solpaneler er ble-
vet så lav, at den er tæt ved at være konkurrencedygtig 
med el-prisen fra kraftværkerne.

“Mens konkurrencen på det globale marked størkner, 
har vi behov for at stimulere en effektiv hjemlig eft-
erspørgsel efter solenergi og tilskynde til innovation 
og fremskridt,” hed det i en pressemeddelelse fra et 
regeringsmøde i juni.
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Kina er blevet en 
stærkere modpart

Analyse. Sagen mellem EU og Kina om 
afgifter på kinesiske solpaneler har vist, at 
der er særdeles dygtige kinesiske diploma-
ter, men samtidig viser denne og tidligere 
sager, at selv små aktører i EU kan opnå 
betydelig indflydelse.
Af Hugo Gaarden

Det eklatante nederlag for EU-kommissionen i sagen 
mod Kina om solpanelerne viser, at Kina er blevet 
en særdeles stærk modpart i internationale forhan-
dlinger. Kommissær Karel De Gucht gik efter at få 
meget høje afgifter lagt på de solpaneler, som han og 
hans embedsmænd i Bruxelles mente blev solgt til 
dumpingpriser. Det var det hidtil største sagsanlæg fra 
EUs side.

Men han forregnede sig. I flere måneder arbejdede 
det kinesiske diplomati på højtryk med ministerpræ-
sident Li Keqiang i spidsen, og Li tog f.eks. problemet 
op med den tyske kansler, Angela Merkel, der fra 
starten ønskede en forhandling og ikke en ”dom” fra 
EU. Tysk erhvervsliv stod delt i sagen, fordi de billige 
solpaneler – med eller uden statsstøtte – førte til et 
boom i brugen af solpaneler i Tyskland samt eksport 
af vigtige råvarer til solenergisektoren i Kina. 

Kina betragtede sagen som afgørende for landets 
økonomiske interesser med 400.000 arbejdspladser. 
Men solenergisektoren tæller også meget i Europa 
med 280.000 arbejdspladser. Kineserne har ikke 
tidligere afgjort en handelsstrid på så højt et plan, og 
det indikerer, hvordan fremtidige sager bliver behan-
dlet.

Det budskab har De Gucht formentlig forstået, for 
næppe var solpanelerne lagt på plads, før han ifølge 
Financial Times meddelte, at han ikke foreløbig vil 
gennemføre en ny handelssag mod de kinesiske 
telekom-selskaber Huawei og ZTE. Den har han ellers 
længe slået på tromme for, selv om de europæiske tele-
kom-selskaber ikke har bedt ham om at føre sagen. 

Det er en sag med langt større perspektive end 
solpanel-sagen, men den er også langt mere komplice-
ret, og det rejser spørgsmålet, om kommissionen fører 
handelssager på en rimelig og effektiv måde.

Der er en særlig finte i den henlagte telekom-sag: De 
Gucht vil nemlig ikke tage stilling, før han ser, om 
europæiske selskaber får en andel af de kæmpestore 
investeringer i Kinas næste generation af det mobil-
netværk, som China Mobile stå for.

Kommissionen afviser, at sagen er udskudt. Men 
hvis der er en sammenhæng mellem henlæggelsen 
af en sag og ordrer til europæiske selskaber, så er der 
noget, der halter gevaldigt i EUs handelspolitik, og det 
svækker EU.

Det mest afgørende er dog, at erhvervslivet og EU-
landene stået delt i næsten alle handelsstridigheder. 
Det gjaldt også i dumpingsagen mod sko fra Kina 
for nogle år siden. Det førte til, at f.eks. Ecco sendte 
sine sko fra Kina til Indonesien, hvor de blev samlet 
og sendt til Europa som ”made in Indonesia.” Så var 
skoene ifølge EU acceptable. EU-landene var delt midt 
over og Danmark var imod kommissionen. 

Det globale erhvervsliv er så kompliceret, at det er 
svært at afgøre, hvor et produkt reelt kommer fra, og 
medlemslande og virksomheder kan have vidt for-
skellige interesser, f.eks. over for Kina. Derfor kan det 
være meget svært for EU at optræde som en helhed, og 
det forstår Kina altså at udnytte til fingerspidserne.

Så længe EU-landene ikke har fået en fasttømret 
udenrigs- og handelspolitik, kan der komme flere af 
den slags tabte sager. Men set fra Danmarks eller dan-
ske virksomheders side giver det til gengæld mulighed 
for at få indflydelse på en politik, som er under ud-
vikling, somme tider ved at gå i alliancer med andre 
lande eller virksomheder. Sagerne illustrerer i hvert 
fald, at Kina er blevet en partner, der kræver, at man 
bliver i stand til at spise kirsebær med de store.
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kroner, fordi de ifølge myndighederne har indgået 
ulovlige prisaftaler. Det er Fonterra, Biostime, Mead 
Johnson, Dumex, Abbott og Friesland. 

Myndighederne hævder, at mejerierne har ud-
nyttet kinesiske forbrugeres frygt for kinesiske 
produkter efter mælkeskandalen for nogle år siden. 
De har skubbet prisen kunstigt i vejret. Bøderne kom 
efter en undersøgelse af en række mejerier. Så snart 
undersøgelsen blev bebudet tidligere på sommeren, 
meddelte Nestlé, at det omgående reducerede prisen 
med op imod 20 pct. Markedet for babymælkepulver 
er på 70 milliarder kroner.

Bøderne kom umiddelbart efter, at verdens største 
eksportør af mejeriprodukter, Fonterra fra New Zea-
land, offentligt undskyldte, at der var sundhedsfarlige 
stoffer i en portion af det babymælkepulver, som 
mejeriet har solgt i Kina. Kina krævede øjeblikkelig 
tilbagekaldelse af mælkepulveret.

Sagen var et alvorligt nederlag for Fonterra, fordi 
mejeriprodukter udgør en fjerdedel af New Zealands 
eksport, og fordi Kina er et afgørende marked for 
både landet og Fonterra. Desuden kan sagen med 
ét hug skabe mistillid hos de kinesiske forbrugere, 
som i de seneste par år i stor stil har købt udenlandsk 
babymælkepulver, fordi de har mistilliden til produk-
ter fra kinesiske mejerier. 90 procent af den import-
erede mælk i Kina kommer fra New Zealand – det 
meste fra Fonterra.

Samtidig har regeringen i den forløbne uge vedtaget 
nye regler for producenter af babymælkepulver. De 
skal enten eje hele forsyningskæden fra landmæn-
dene eller kontrollere hele processen, og de skal selv 
stå for al forskning og udvikling.

Arla Foods, der først nu er begyndt med egen 
eksport af babymælkepulver, er ikke ramt af mælkes-
kandalen, og Arla har fået godkendt sin procedure for 
produktionen.

GSK er kommet i fokus

Den virksomhed, der i sommerens løb har været mest 
i vælten, er den britiske medicinalvirksomhed Glaxo-
SmithKline, GSK. Den har været udsat for den hidtil 
mest omfattende korruptionsundersøgelse mod et 
udenlandsk selskab, og den anses af udenlandske 
erhvervsfolk som en test på, hvordan de nye regler 
om bekæmpelse af korruption skal håndteres. Både 
den og andre sager viser, at det bliver langt sværere at 
bestikke og smøre for at komme igennem med et salg.

Skærpede krav til uden-
landske firmaer

Skandaler. Det bliver sværere at være 
udenlandsk virksomhed i Kina. Mæl-
keskandaler, korruption og prisaftaler 
har fået de kinesiske myndigheder til at 
slå hårdt ned på udenlandske selskaber, 
senest har seks mejerier fået bøder på 
mere end 600 millioner kroner. Også den 
britiske medicinalvirksomhed GlaxoS-
mithKline er ramt af Beijings kamp mod 
korruption. 

Af Hugo Gaarden

Udenlandske virksomheder skal for alvor til at holde 
tungen lige i munden i Kina. Myndighederne slår 
hurtigt og hårdt ned på virksomheder, der bryder 
reglerne. Det viser den seneste sag, hvor seks uden-
landske mejerier skal betaler bøder på over 600 mil-
lioner kroner for at lave ulovlige prisaftaler.
Den skærpede kurs ses især på to områder:

- Som led i regeringens kamp mod korruption, sker 
der nu undersøgelser af udenlandske firmaer, som 
bruger bestikkelse og smøring for at afsætte deres 
produkter. 

- For at sikre lavere omkostninger og mere gennem-
sigtighed griber regeringen ind over for monopoldan-
nelser og prisaftaler.

I sommerens løb er der indledt en stribe undersø-
gelser af udenlandske og kinesiske selskaber på tre 
hovedområder: inden for medicinalbranchen, blandt 
producenter af mælkepulver til babyer samt monop-
olsager og undersøgelser af ulovlige prisaftaler.

Baggrunden ligger i præsident Xi Jinpings kamp 
mod korruption og misbrug af offentlige midler, og en 
skærpet lovgivning på en række områder inden for de 
seneste år har gjort en indsats mulig. 

Mælkeskandaler koster dyrt

Seks udenlandske mejerier er netop blevet idømt 
bøder på 670 millioner yuan, dvs. over 600 millioner 
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Sagen mod GSK omfatter brugen af næsten tre mil-
liarder kroner i bestikkelse og smøring over en seks år 
periode, f.eks. ved at betale rejser for læger via rejse-
bureauer og konsulentfirmaer. De kinesiske myndigh-
der hævder, at GSK har stået i spidsen for en bestik-
kelsesskandale, som omfatter 700 virksomheder. Fire 
ledere i GSK er blevet tilbageholdt, og finansdirek-
tøren for GSK i Kina, har fået udrejseforbud.

Men også mange andre udenlandske medicinalfir-
maer bliver undersøgt, f.eks. Sanofi, Roche, Novartis, 
AstraZeneca, Boehringer-Engelheim, Baxter, MSD 
og Pfizer. Også danske Novo Nordisk har haft myn-
dighedsbesøg.

Anonyme reaktioner fra udenlandske medicinal-
virksomheder i Kina var umiddelbart, at det er en un-
fair kampagne målrettet udenlandske virksomheder, 
fordi det er normal praksis at betale læger for at sælge 
firmaernes produkter.

Men GSK har også været involveret i sager i andre 
lande og indgik i 2011 en aftale med den amerikanske 
regering om at betale tre milliarder dollar i erstatning 
på grund af aggressive salgsmetoder.

Betændt hospitalssektor

Den kinesiske hospitalsbranche og lægesektor er 
betændt, og derfor har korruption eller i hvert fald 
smøring været dagligdagskost. Læger får en meget 
lav løn, typisk omkring 5000 kroner om måneden, 
men de har en månedlig indtjening, der er mange 
gange større, ofte i millionklassen, når de medregner 
fortjenesten på salg af f.eks. medicin og udstyr fra 
udenlandske firmaer. De får typisk op imod 40 pro-
cent af prisen på et medicinalprodukt, som de ordi-
nerer.

Kinesiske patienter i middelklassen tror ikke på 
kinesiske produkter. De betragter udenlandsk medi-
cin som bedre, selv gazebind, og de koster en formue i 
forhold til kinesiske produkter. Det gavner både læger 
og udenlandske firmaer.

For at få læger til at anbefale specifikke produkter, 
inviterer de udenlandske firmaer lægerne på kon-
ferenceophold på dyre hoteller og rejser i udlandet. 
Ifølge myndighederne har GSK brugt hovedparten 
af pengene på den slags aktiviteter. Sommetider er 
der udstedt rejser til overpris, så lægerne har fået det 
overskydende beløb i kontanter. 

Det har alt sammen været med til at pumpe medici-
naludgifterne i vejret. Der udskrives medicinalvarer 

for ca. 405 milliarder kroner om året, og denne regn-
ing er steget med to-cifrede beløb hvert eneste år de 
seneste ti år. 

Utilfredsheden med høje priser og korrupte læger 
er taget til. Der har endog været voldelige overfald på 
læger, og det er blevet hyldet af utilfredse borgere. Det 
har ført til forsøg på at ændre betalingen på hospital-
er, så patienterne skal betale en højere pris for konsul-
tation mod at få en fair rådgivning om medicin, men 
den praksis synes ikke at virke, siger kilder.

Regeringens kamp mod korruption

Bestikkelse eller modydelser (kickback) en uhyre nor-
mal praksis overalt i kinesisk erhvervsliv og den del af 
den offentlige sektor, som handler med erhvervslivet, 
og det har medført, at politikere og embedsmænd har 
været involveret i korruption. 

En Bloomberg-undersøgelse af formuen hos de 
70 rigeste parlamentsmedlemmer i Kina viste, at de 
havde en samlet formue på 513 milliarder kroner, 
mens samtlige 535 medlemmer af den amerikanske 
kongres kun havde en formue på 43 milliarder kroner. 
Da lønnen hos kinesiske politikere og embedsmænd 
er lav, og da kun få velhavere er medlem af parla-
mentet, er hovedparten af formuen utvivlsomt kom-
met fra bestikkelse.

Utilfredsheden i befolkningen har fået præsi-
denten til at gøre kampen mod korruptionen til en 
hovedsag for den nye regering. I første halvår er 2300 
embedsmænd og politikere blevet idømt straffe for 
korruption og for ødsel brug af offentlige midler. I de 
værste tilfælde kan straffen være henrettelse, som i 
2007, hvor den daværende leder af Kinas fødevarestyr-
else, Zheng Xiaoyu, blev henrettet, fordi han godkend-
te farlig medicin efter at have modtaget seks millioner 
kroner i bestikkelse. 

Sag mod prisaftaler

Myndighederne har også rejst andre sager om ulov-
lige prisaftaler, nemlig mod emballagefirmaet Tetra 
Pak, ligesom producenten af medicinaludstyr John-
son & Johnson har fået en dom for at misbruge et 
monopol over for en sælger. 

Tetra Pak anklages for at bruge sin monopolstilling, 
og myndighederne arbejder sammen med region-
almyndigheder over hele landet for at finde beviser 
for sin påstand. 
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Kinesiske el-busser ind-
tager verden

Grøn trafik. Den kinesiske private bil-
fabrik BYD skal levere 35 el-buser til 
lufthavnen i Amsterdam, BYD bygger 
desuden el-bus fabrik i Californien, og et 
konsortium skal levere busser i Polen. To 
BYD-busser kommer til København.

Af Hugo Gaarden

Meget tyder på, at det store ryk i el-biler kommer i den 
offentlige trafik. Fra kinesisk side kommer der fra i år 
tre store ryk, nemlig i Holland, Californien og Polen.

Den private bilfabrik BYD, som også laver bat-
terier, har indgået en aftale med at udskifte flåden af 
lufthavnsbusser i Schiphol-lufthavnen i Amsterdam. 
I en konkurrence med fire andre selskaber har BYD 
fået kontrakt på at levere 35 el-busser. Schiphol er den 
første lufthavn, der udelukkende vil bruge el-busser i 
transporten mellem flyene og terminalerne. Schiphol 
er bevidst gået efter forureningsfri el-busser for at 
skabe et bedre miljø for passagerne og lufthavnsper-
sonalet. Busserne indsættes i 2014.

Busserne bruger jern-fosfat batterier, ”Fe Battery,” 
som BYD har udviklet. Busserne er med 12 meter lidt 
kortere end de eksisterende busser i Schiphol. De kan 
køre 250 km på en opladning, og det tager fem timer 
med en opladning. Busserne er konstrueret på en 
måde, så vægten kan reduceres med 300 kg i forhold 
til en normal bus, og der spares samtidig plads.

BYD har 200 busser kørende i sin hjemby Shenzhen 
ved Hongkong, og de har kørt i alt 17 millioner kilo-
meter, og derfor mener BYD, at de nu har vist deres 
duelighed. Fabrikken har produceret i alt 1000 busser 
siden 2011. BYD fik sine el-busser certificeret i EU 
tidligere i år. 

BYD har fået el-busserne testet i en række byer, 
herunder Madrid, Barcelona, Budapest og Salzburg. 
Selskabet har fået ordrer om levering af busser fra 
Danmark, USA, Finland, Uruguay, Canada og altså 
Holland.

To el-busser leveres til København i efteråret, og de 
skal køre for City Trafik og Movia.

Den største aftale gælder Califonien, hvor BYD i 
år etablerer en fabrik, som begynder produktionen i 

Johnson & Johnson er ved højesteret i Shanghai dømt 
til at betale erstatning på en halv million kroner til et 
firma, som solgte selskabets produkter til kinesiske 
hospitaler. Johnson & Johnson havde sat en mini-
mumspris på produkterne , men sælgeren, firmaet 
Rainbow Medical, reducerede prisen for at få et bedre 
salg. Det førte til, at sælgeren blev fyret.

Højesteret fastslog, at priskravet stred mod den kun 
fem år gamle anti-monopollovgivning, og at prisk-
ravet skader forbrugerne. Dommen betragtes som 
reference for fremtidige afgørelser i monopolsager. 
Udenlandske firmaer skal ikke kunne fastsætte en 
kunstig høj pris, i særdeleshed ikke, når det har en høj 
markedsandel - i Johnson & Johnsons tilfælde er det 
over 50 pct. 

Myndighederne har i den seneste tid også givet 
bøder på 320 millioner kroner til seks udenlandske 
producenter af skærmprodukter, herunder Samsung, 
for at have lavet prisaftaler. 

Myndigheder vil have indflydelse  

De mange sager får nogle udenlandske virksomheder 
og eksperter til at se en ny tendens blandt de kinesiske 
myndigheder. Det er den magtfulde Nationale Ud-
viklings- og Reformkommission, NDRC, der står bag 
de fleste sager, og det tyder på, at den forsøger at få en 
stærkere rolle, når samfundsudviklingen i stigende 
grad skal styres efter et regelsæt fremfor efter vilkår-
lige lokale afgørelser.

Desuden er det Statens Administration for Industri 
og Handel, SAIC, der står bag sagen mod Tetra Pak. 
SAIC har ansvaret for registrering og tilsyn med in-
dustri- og handelsvirksomheder. Det tyder på, at SAIC 
vil forsøge at få en stærkere rolle i godkendelsen af 
selskaberne. Mens NDRC tager sig af prisspørgsmål, er 
det SAICs opgave at vurdere en virksomheds ”opfør-
sel,” og SAICs rolle kan derfor være tegn på, at der vil 
blive holdt mere øje med ikke mindst udenlandske 
selskabers optræden i Kina. Derfor mener nogle uden-
landske erhvervsledere, at det bliver sværere at drive 
virksomhed i Kina fremover.
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Nye reformer skal 
vække ”markedets   
energi”

Økonomiske reformer. I sommerens løb 
kom de første konkrete skridt mod økono-
miske reformer, som for alvor ventes at få 
et skub fremad i oktober, og som kan blive 
lige så betydningsfulde som reformerne i 
90’erne.
Af Hugo Gaarden

Den kinesiske regering har hen over sommeren 
iværksat en række nye reformer, der skal sætte gang 
i økonomien i Kina. Reformerne vil ikke handle om 
at skyde flere offentlige penge i økonomien, men om 
at få økonomien og erhvervslivet til at fungere bedre. 
Det blev udtrykt rammende i en meddelelse fra et 
regeringsmøde i slutningen af juli at “Reformerne skal 
vække markedets energi”.

Skattefrihed for SMV’er

Det overordnede sigte er at fremme omstillingen til et 
samfund, hvor drivkraften i højere grad skal være in-
denrigsøkonomien og ikke eksporten eller offentlige 
investeringer i f.eks. infrastruktur.

For at give virksomhederne i indenrigsøkonomien 
mere gå-på-mod bliver der skattefrihed for seks 
millioner små virksomheder, der har en månedlig 
omsætning på under 20.000 kroner. Det kan være 
firmaer, der har adskillige medarbejdere. Firmaer over 
denne grænse får ingen skattelettelse. Så det er altså 
kun en del af SMV’erne, der omfattes af denne reform.

Men da SMV’erne står for 60 procent af Kinas in-
dustriproduktion og 80 procent af beskæftigelsen, er 
der sendt et vigtigt signal til erhvervslivet og til iværk-
sættere og unge: Der skal bankes nye virksomheder i 
vejret! 

For udenlandske virksomheder er det også et signal 
om, at der kommer mere gang i indenrigsøkonomien, 
selv om væksten i eksporten og den samlede økonomi 
bliver lavere end i de seneste tre årtier.

Skattefritagelsen ventes at give stat og kommuner 
et tab på 30 milliarder kroner, men det er småting i 
forhold til de samlede offentlige skatteindtægter på 
godt 9000 milliarder kroner sidste år. 

Bedre finansiering

Mindre virksomheder og forbrugerne har svært ved 
at få finansiering i statsbankerne. Derfor ventes der en 
stribe reformer af finanssektoren, ikke mindst med 
en fri rentedannelse. Der er allerede åbnet op for en 
fri rente på udlånene, mens indlånsrenterne fortsat er 
fastlagt af staten.

Et afgørende skridt bliver at regulere det grå fi-
nansmarked, der er voldsomt, og som er den vigtigste 
finansieringskilde for private virksomheder. Vari-
anter af det grå pengemarked er også nye opsparing-
sprodukter for velhavere samt finansieringskilder 
for kommuner og regioner. Der hersker forvirring 
om omfanget af de lokale regeringers finansiering og 
gæld.

Den voldsomme rentestigning på interbank-
markedet i slutningen af juni var et målrettet forsøg 
fra centralbankens side på at få mere styr på det 
grå marked og for at give bankerne, der opererer på 
markedet, en gevaldig afklapsning. Der var overho-
vedet ikke tale om en begyndende finanskrise som i 
USA i 2008, som mange medier og økonomer mente 
det. Samtidig lægger regeringen op til, at privat kapi-
tal skal have bedre adgang til at finansiere offentlige 
projekter, f.eks. højhastighedsbanerne. I den forbin-
delse har regeringen for nylig næsten fordoblet den 
kvote, som udenlandske institutionelle investorer 

2014. Fra 2015 skal der produceres 500 busser årligt. 
En el-bus vil koste op mod 600.000 dollar. 
  Men BYD har også indgået en aftale om at bygge en 
busfabrik i Bulgarien med Europa som markedet for 
fabrikken, der får en kapacitet til godt 50 busser om 
måneden. Fabrikken skal også producere batterier og 
LED-lys.

Et konsortium af virksomheder og teknologiin-
stitutter med Beijing Institute of Technology som 
tovholder har indgået en aftale om at opbygge et net-
værk for el-busser i Polen sammen med Polens største 
el-selskab, Tauron Polske Energia.  I første omgang 
leverer kineserne seks el-busser samt et oplade-sys-
tem. Siden hen skal der etableres seks oplade-statio-
ner i fem byer, og de skal betjene 780 el-busser. Beijing-
instituttet arbejder sammen med ti bilfabrikker, og 
hensigten er, at konsortiet skal producere mere end 
2000 el-busser om året.
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Gigantisk byggeri af 
lufthavne

Lufthavne. Kineserne må fremover 
maksimalt have 100 km til en lufthavn. 
Lufthavnsnettet udbygges for 13.000 
milliarder kroner, og Eksportrådet tager 
initiativ til en dansk delegationsrejse i 
efteråret.

Af Hugo Gaarden

Kinas lufthavnsnet skal udvides for 13.000 milliarder 
kroner i de kommende år, og danske virksomheder 
kan få del i byggeboomet, hvis de vel at mærke aller-
ede nu får kontakt til beslutningstagerne. De kan ikke 
vente på, at en licitation på konkrete opgaver bliver 
offentliggjort.

Eksportrådet i Kina er ved at finde potentielle virk-
somheder, der er interesseret i en delegationsrejse i 
efteråret 2013 til kinesiske lufthavne i den nordøstlige 
del af landet.

- Danske virksomheder har et stort potentiale og 
kan sagtens få del i lufthavnsboomet, hvis de får de 
rette kontakter, siger Jesper Bech Andersen, leder af 
Eksportrådets team for Arkitektur, Ingeniørarbejde 
og Byggeri i Kina. Delegationsrejsen bliver den anden 
inden for et år. I 2012 besøgte flere virksomheder 

kan investere i Kina, nemlig 150 milliarder dollar mod 
80 milliarder.

Det officielle nyhedsbureau Xinhua sagde i en kom-
mentar i juni, at det er rigeligt med kapital i Kina, men 
pengene placeres de forkerte steder. Kommentaren 
udtrykker et andet motiv i reformerne: At kapitalen 
skal styres hen i produktive investeringer og ikke i 
boligbobler eller flotte offentlige bygninger. F.eks. er 
der blevet et fem-årigt stop for nye offentlige adminis-
trationsbygnninger.

Reform-pakke i oktober

Kommunistpartiet ventes i oktober at fremlægge en 
reform-pakke, som fastlægger rammerne for den øko-
nomiske udvikling i de næste ti år, og reformerne vil 
måske også omfatte politiske reformer. Nogle økono-
mer mener, at de økonomiske reformer kan blive lige 
så omfattende som dem, den tidligere ministerpræsi-
dent, Zhu Rongji, satte i værk i 90’erne, hvor han f.eks. 
privatiserede de store statsvirksomheder, så 50 mil-
lioner medarbejdedere mistede deres jobs og sociale 
sikkerhedsnet. Den nuværende ledelse med præsident 
Xi Jinping og ministerpræsident Li Keqiang har fra 
starten lagt op til reformer, og indtil nu har signalerne 
været klare: Der skal ikke tages radikale skridt, der 
vender op og ned på økonomien, men liberaliseringer 
og effektiviseringer skal bredes ud og være drivkraft-
en i økonomien. Prispolitikken, f.eks. på energi og 
vand, skal indføres som en regulerende mekanisme. 
Der skal også være jordreformer, så bønderne kan 
få en løbende indkomst ved at afstå deres jord for at 
tage til byerne og for at indgå i den urbanisering, som 
især Li Keqiang lægger hovedvægten på. Det betyder 
også, at det såkaldte houkou-system skal ændres, så 
bønderne får ret til at bo i byerne med deres familie.

En økonom i Deutsche Bank, Syertarn Hansakul, 
siger, at reformerne vil skabe grundlæggende foran-
dringer i den måde, som Kina styres på, og de bliver 
langt mere gennemgribende og strukturelle end de 
reformer, som Japan lægger op til. Nogle kalder re-
formerne for Liconomics efter Li Keqiang.

Lavere, men stabil vækst

Det altafgørende er dog at sikre en fortsat høj vækst, 
for det er forudsætningen for at skabe jobs til de mil-
lioner, der kommer på arbejdsmarkedet, alene godt 
syv millioner akademikere hvert år.

Finansminister Lou Jiwei sagde for nylig, at væksten 
kan falde til 7 procent om året mod mere end 10 pro-
cent i de seneste årtier, men han blev hurtigt korri-
geret af præsidenten: Væksten må ikke komme under 
7,5 procent, netop for at kunne sikre fortsat fremgang. 
Målet er en fordobling af borgernes indkomst i 2020. 
Derfor er en stribe strukturreformer nødvendige. 
Uden høj vækst lurer protester og oprør.

At sætte en høj vækstrate som mål for politiske 
beslutninger svarer til, at virksomheder sætter et 
bestemt indtjeningsmål, og det er en fundamental 
anderledes måde at lave politik på end i Vestens de-
mokratier. 

En kinesisk topøkonom, Justin Lin, der har været 
Verdensbankens cheføkonom, siger, at det er realistisk 
med en årlig vækst på 7,5-8 procent i de næste 20 år. 
Mange økonomer er dybt uenige med den vurdering.
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Ældrepleje er et nyt 
marked i Kina

Plejehjem. Ældrepleje ændrer sig i Kina 
i disse år, og investeringerne forventes at 
stige markant. Eksportrådet hjælper virk-
somheder og institutioner med at komme 
ind på det kinesiske plejehjemsmarked.

Af Hugo Gaarden

I forbindelse med sundhedsminister Astrid Krags 
besøg i Beijing sidst på måneden har Eksportrådet 
arrangeret en rejse for danske virksomheder og 
institutioner til en række plejehjem i det østlige Kina, 
ligesom der bliver en deltagelse i den internationale 
messe for ældrepleje i Shanghai, Careshow 2013 i 
dagene 21.-23. august. 

I forbindelse med messen besøger delegationen 
også Shanghais bystyre for at høre om de krav, der er 
for at kunne levere til eller drive plejehjem, ligesom 
der bliver møder med potentielle investorer og bygh-
errer. Repræsentanter for plejehjemssektoren i USA 
og Japan vil fortælle om muligheder og udfordringer i 
Kina.

Eksportrådet vil forsøge at hjælpe dansk erh-
vervsliv ind i den stærkt voksende plejehjemssektor. 
Det er ikke blot ældre-befolkningens voksende andel, 
der spiller ind, men i langt højere grad, at en stigende 
del af de ældre vil høre til middelstanden, og at velha-
vere ventes at bruge mange midler på plejen af foræl-
drene.

Delegationen skal fra den 24. august besøge pleje-
hjemsprojekter i Hangzhou, Changsha og Haikou på 
ferieøen Hainan. Hainan kan måske udvikles lidt á la 
Solkysten og Florida for ældrebefolkningen, selv om 
der i Kina er stærke familietraditioner, der betyder, at 
generationerne ønsker at leve tæt ved hinanden. Myn-
dighederne fra byerne er interesseret i at se på danske 
leverancer til plejehjem, ligesom der er interesse for at 
få dansk assistance til at drive plejehjemmene, f.eks. 
ved uddannelse af personalet. Leverancerne kan være 
alt fra arkitektoniske bidrag til teknologisk udstyr.

Flere danske institutioner har i den seneste tid 
forsøgt at sælge uddannelse til den kinesiske ældre-
sektor. Den institution, der indtil nu har haft mest 
succes med at sælge uddannelse, er handelsskolen 

lufthavnsprojekter i det sydlige Kina. På den kom-
mende rejse besøges fire byggeprojekter – to nybyg-
gerier og to udvidelses- og renoveringsbyggerier – 
heriblandt Beijing New International Airport.

- Vi er i dialog med fire lufthavne og med Civil Avia-
tion Administration China (CAAC), som sammen 
med lokalregeringerne er de primære investorer, og 
de har vist stor interesse for danske produktløsninger, 
siger Danmarks ambassadør i Kina, Friis Arne Peters-
en. Ifølge ambassadøren vil danske virksomheder få 
nemmere adgang til beslutningstagerne i projekterne, 
hvis de deltager i rejsen .

- Eksportrådet i Kina er respekteret og har en god kon-
takt til lokalregeringerne, og det kan komme de dan-
ske virksomheder til gavn, siger Friis Arne Petersen.

230 lufthavne i 2015

Udvidelsen af det kinesiske lufthavnsnet betyder, at 
der ved udgangen af 2015 skal være 230 lufthavne, 
som kan servicere 450 millioner passager om året. 
Samtidig er det planen, at alle kinesere maksimum 
skal have 100 kilometer til den nærmeste lufthavn 
ved udgangen af 2017.
  En række kinesiske virksomheder har allerede be-
nyttet sig af løsninger fra danske virksomheder, herib-
landt Terma, Crisplant, Grundfos og Hempel.

Danske virksomheder skal indstille sig på, at et 
projekt skal gøres færdigt på rekordtid. I Kina er det 
normen, at man presser tidsplanen i forbindelse med 
byggeri for at reducere omkostningerne. Det betød, 
at man kunne bygge terminal 2 i Hongqiao Airport i 
Shanghai på under tre år. Til sammenligning varede 
det seks år at bygge terminal 5 i Heathrow Airport, 
som har nogenlunde samme størrelse. Samtidig var 
de kinesiske omkostninger kun en tredjedel af de 
britiske.

Siden 1978 har den kinesiske luftfart haft en væk-
strate på 18 procent om året, og man forventer, at væk-
straten vil ligge på 7,9 procent i de kommende 20 år. 

Beijing Capital International Airport håndterede 
sidste år 81 millioner passagerer. Lufthavnen vil 
muligvis allerede i år overgå Hartsfield-Jackson 
International Airport i Atlanta som verdens travleste 
lufthavn.
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Niels Brock, der har et omfattende uddannelsesforløb 
for medarbejdere til finanssektoren.

Rejsen slutter i Beijing, som sundhedsministeren 
besøger i dagene 28.-30. august. Der bliver bl.a. et 
besøg hos den amerikanske plejehjemsoperatør Right 
at Home samt plejehjemsselskabet Pinetree. Desuden 
bliver der besøg på ældreafdelingen på et hospital i 
Beijing samt på et luksusplejehjem. Sundhedsminis-
teren er i Beijing for at deltage i et seminar om ældre-
befolkningens sundhed.

Besvær med luksusplejehjem

Delegationsrejsen tager sigte på at hjælpe virksom-
heder ind på eksisterende plejehjem. Eksportrådet 
er også involveret i et andet projekt, der drejer sig om 
at bygge og drive et plejehjem efter danske normer, i 
Chongqing. Det er direkte målrettet velhavere, som 
vil købe en ældrebolig til deres forældre.

Det har været besværligt at få projektet ud over 
rampen, da det endnu ikke har været muligt at finde 
danske investorer, mens det er let at finde kinesiske 
investorer. Hensigten er, at stort set alle leverancer til 
indmaden skal komme fra Danmark, og at det skal 
drives på dansk facon. Projektet skønnes at beløbe sig 
til en halv milliard kroner – for ca. 500 beboere.

Det er sigtet, at plejehjemmet skal danne model for 
stribevis af plejehjem i hele landet. 

Med midler fra Udenrigsministeriet er der foretaget 
en forbrugerundersøgelse – blandt købere af boliger 
samt hos ældre – og undersøgelsen ventes klar i sep-
tember. Desuden har et dansk firma undersøgt, hvilke 
danske investorer, der er interesseret i at gå med i 
projektet. 

At få danske investorer med er afgørende for, om 
danske virksomheder og driftsorganisationer kan  le-
vere til efterfølgende plejehjem. Plejehjemsmodellen 
tager nemlig sigte på, at den let skal kunne etableres 
over hele Kina.

Kort Nyt
Gode råd fra Danish-Chinese Business 
Forum: Foretag en markedsanalyse
En markedsanalyse er essentiel, før du forsøger at 
erobre det attraktive kinesiske marked. Det lyder 
måske som et banalt råd, men man kan ikke bare 
kaste sig over Kina uden omtanke. Det er i de senere år 
blevet langt lettere at få adgang til data om kinesiske 
forbrugere. Det kan være en fordel at bruge en kine-
sisk fokusgruppe for at få værdifuld feedback og for at 
teste sit produkt. Det vil afklare, hvad den kinesiske 
forbruger efterspørger.

Nethandel vokser eksplosivt

På blot tre år er handel over internettet i Kina vokset 
med over 1.000 procent til 365 milliarder kroner i 
2012. Det viser en markedsrapport fra analyseinsti-
tuttet Euromonitor International. I Danmark lå inter-
nethandelen på 18 milliarder kroner, og der er ikke 
sket samme eksplosive udvikling som i Kina. Lave 
priser, nem købsproces og et stort produktsortiment 
ligger bag væksten. Online tøjsalg havde den største 
vækst fra 2011 til 2012 – med 128 procent. Giganten 
Taobao.com vokser langt mere end de andre internet-
selskaber. Ved en konstant vækst på ca. 29 pct. om året 
vil internethandelen havne på 1350 milliarder kroner 
i 2017, viser analysen, der kan købes hos Berlingske 
Business.

Megen dansk forskning i Kina

Danske virksomheder har en forholdsvis stor for-
skningsaktivitet i Kina. 7 procent af de ansatte i 
danske industrivirksomheders datterselskaber i Kina 
arbejder med forskning og udvikling. Det er langt 
mere end normalt. På globalt plan er det 3 procent 
af medarbejderne, der arbejder med F&U i danske 
datterselskaber. Det svarer til andelen i EU-landene 
og USA. Andel af danske med F&U-opgaver i udlandet 
steg særdeles kraftigt fra 2009-2011, nemlig med 59 
procent, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik 
– fra 5.400 til 8.500 medarbejdere. I de danske moder-
selskaber på hjemmebanen var det 16.200 medarbej-
dere, der arbejdede med forskning i 2012 – en stigning 
på 7 procent. En tredjedel af virksomhedernes for-
skere og udviklere er dermed i udlandet.
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Tegn på stabilisering

Den kinesiske eksport steg overraskende med 5,1 pro-
cent i juli efter et fald på 3,1 procent i juni, og det har 
fået nogle økonomer til at sige, at de seneste måneders 
afmatning måske er afløst af en stabilisering. Im-
porten steg også overraskende med 10,9 procent, og 
det kan tyde både på stærkere vækst i indenrigsøko-
nomien og en større eksport på et senere tidspunkt. 
De seneste tal for indkøbschefernes forventninger 
har ellers bekræftet en afmatning. De officielle tal for 
industriproduktionen, målt på indkøbschefernes 
PMI-tal, har vist stagnation gennem hele året på lige 
godt 50 point. Den britiske bank HSBC viser dog en 
glidende nedgang fra 52,3 i januar til 47,7 point i juli. 
HSBCs indeks for serviceindustrien viser stagnation 
på godt 51 pct. de seneste fire måneder mod 52-54 pct. 
i begyndelsen af året. Tal over 50 point viser ekspan-
sion, mens der er indskrænkning under 50 point.

Urbanisering til godt 600 milliarder

Det vil koste godt 600 milliarder kroner at flytte 250 
millioner folk fra landdistrikterne til byerne som led 
i urbaniseringen over de næste 10 år, viser en rapport 
fra tænketanken, Det kinesiske akademi for Sam-
fundsvidenskaber, CASS. Det svarer til 5,5 procent af 
skatteindtægterne sidste år. Pengene skal dække køb 
af bolig samt udgifter til sundhedspleje og skolegang. 
25 millioner ventes at flytte til byerne hvert år. CASS 
venter, at udgiften for at bo i byerne vil være på 15.000 
kr. om året per person samt i snit 90.000 kroner til køb 
af bolig per person. Landbefolkningens indtjening var 
i 2011 under 2000 kr. om måneden per person, ca. 60 
procent af byboernes gennemsnitsindtjening.

Forurening skal bekæmpes

Regeringen har afsat 3000 milliarder yuan, godt 
2700 milliarder kroner, på en styrket bekæmpelse af 
forureningen, fra 2014. Indsatsen skal primært bruges 
på at sikre bedre luft- og vandkvalitet. Miljøindus-
trien, inklusiv energibesparelser, ventes at vokse til 
10.000 milliarder yuan i den nuværende femårsplan, 
en stigning på 40 procent fra den forrige femårsplan. 
Samtidig afsættes der yderligere 1.800 milliarder yuan 
til investeringer i vedvarende energi.

Lenovo ser optimistisk på Kinas økonomi

PC-producenten Lenovo overhalede i andet kvartal 
amerikanske HP som verdens største producent af 
computere med en global markedsandel på 16,7 pct., 
og Lenovo ser optimistisk på Kinas økonomi trods en 
lavere vækst end i de seneste tre årtier. Det er urban-
iseringen, som Lenovo ser positivt på. Den vil føre til, 
at 100 millioner bønder vil flytte til byerne, og det vil 
udgøre et voksende marked for Lenovo, der sælger 
godt 50 pct. af sine produkter i Kina.

Kina er verdens tredjestørste investor

Kina blev i 2012 verdens tredje største udenland-
ske investor, viser tal fra FN’s handelsorganisation 
UNCTAD. De udadgående investeringer blev på 84 
milliarder dollar. De tilsvarende japanske og ameri-
kanske investeringer blev på 123 og 329 milliarder 
dollar. Kina blev det land, der modtog de næst fleste 
investeringer, nemlig 121 milliarder dollar mod 168 
milliarder dollar til USA. Investeringerne til Kina faldt 
med 2 procent.

Interesse for kinesiske droner

Amerikanske droner har været i vælten i lang tid, men 
nu viser det sig, at Kina får en stærkt stigende eksport 
af kinesiske førerløse mini-fly. De forenede arabiske 
Emirater samt Usbekistan har købe kinesiske droner, 
Wing Loong. Fem-seks asiatiske og afrikanske lande 
er interesseret i dem. Kineserne erkender, at dronerne 
ikke er så gode som de amerikanske RQ-4 Global 
Hawk, men de er meget billigere. Dronerne kan flyve 
3000 km og have en last på 200 kg. Det kinesiske 
droneprogram begyndte i 2005.

580 meter til toppen i Shanghai

Bjælken på hovedkonstruktionen på Kinas højeste 
bygning er nu lagt på plads, i 580 meters højde. Shang-
hai Tower, som bygningen kaldes, bliver på 632 meter, 
når den er færdig næste år. Den får i så fald 121 etager 
med fem etager til parkeringspladser under jorden. 
Det bliver verdens næsthøjeste bygning efter Burj 
Khalifa i Dubai. Shanghai Tower snor sig opad. Der er 
ikke planlagt andre høje bygninger i Shanghai af den 
størrelse. Når byggeriet er færdigt, vil tårnet være én 
af tre høje bygninger, som udgør kernen i Shanghais 
finanscenter. Tårnet vil koste 13 milliarder kroner.
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Højtuddannede unge 
kan ikke finde arbejde

Arbejdsmarkedet. Kinas universiteter 
sprøjter flere højtuddannede ud end no-
gensinde før. Regeringens plan på denne 
front er tilsyneladende lykkedes, men 
mange af de nyuddannede kandidater kan 
ikke finde et job der matcher deres uddan-
nelse

Af Mads Bødstrup

Kinas økonomiske vækst og vægt på værdien af 
hårdt arbejde har skabt en generel holdning blandt 
befolkningen om, at uddannelse er den bedste vej ud 
af fattigdom. Eller som et gammelt kinesisk ordsprog 
siger: “Lærdom er den ædleste beskæftigelse i livet.” 

Den officielle arbejdsløshed i Kina lå i 2012 på 4,1 %, 

hvilket i sig selv ikke lyder voldsomt alarmerende, 
men tallet er stærkt misvisende, bl.a. fordi det kun 
rummer de arbejdsløse der har ladet sig registrere 
i byområderne. Folk på landet er slet ikke medreg-
net i statistikken. Derudover indgår Kinas 200 mio. 
migrantarbejdere, dvs. fattige bønder der flytter fra 
landet til byerne i håb om at tjene penge, heller ikke 
i statistikken. Mange af dem har ikke fundet job, og 
mange bliver ansat i få måneder, og står dermed uden 
arbejde igen. Det reelle tal for arbejdsløsheden er nok 
snarere det dobbelte

Nyuddannede har det svært

Arbejdsløsheden rammer især de nyuddannede kan-
didater fra landets universiteter. I år forventes næsten 
7 mio. kandidater at færdiggøre deres uddannelse, 
hvoraf kun to tredjedele forventes at komme i arbe-
jde. På trods af at Kina forsat oplever en stor økono-

Kinesiske arbejdere under opførelsen af Kinas nationalstadion
kilde: AFP

FOKUS: Arbejdsmarkedet i Kina
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misk vækst, er det altså ikke nok til at skabe balance 
på arbejdsmarkedet. Officielle tal viser, at antallet af 
ledige stillinger er faldet med 15 % i år, fordi virksom-
heder der rammes af en svigtende efterspørgsel ikke 
er villige til at ansætte nye folk.

Problemstillingen kan umiddelbart  virke para-
doksal, fordi regeringens mission om at producere 
højtuddannede unge faktisk er lykkedes, men som 
nu har skabt et andet problem. En stor undersøgelse 
fra et kinesisk universitet viser, at der er 4 gange større 
risiko for at ende i arbejdsløshed hvis man har en uni-
versitetsgrad, end hvis man blot har gået i folkeskolen. 
Det skyldes at de ofte ender som byggeriarbejdere på 
byggepladser hvor der stadig er stor efterspørgsel på 
arbejdskraft.

Den problematiske situation for de nyuddannede 
har fået stor opmærksomhed fra de kinesiske myn-
digheder, og de har derfor igangsat en række ini-
tiativer der skal forbedre situationen. Det er blandt 
andet blevet besluttet, at eftergive noget af de nyud-
dannedes studielån, hvis de tager job i militæret eller i 
landområderne, hvor det traditionelt er svært at lokke 
højtuddannede unge til.

Overproduktionen af universitetsuddannede har, 
udover det åbenlyse problem med arbejdsløsheden, 
også medført faldende lønninger når man tager højde 
for inflationen, for de nyuddannede der lykkes med 

Kilde: Globalis

FOKUS: Arbejdsmarkedet i Kina

at finde arbejde. Derimod er lønningerne hos mi-
grantarbejdere er steget med næsten 80% siden 2003.

Et nyt og interessant fænomen er, at nyuddannede 
fra tekniske skoler er blandt dem der har aller lettest 
ved at finde et arbejde . I følge Ministry of Human 
Resources and Social Security var 97% af de nyud-
dannede i job. Et tal som ikke engang de mest efter-
tragtede privatskoler kan prale af

For blot få år siden blev de tekniske skoler anset for 
at være andetvalg, eller endda sidstevalg for mange 
gymnasiedimittender. Men nu ser man flere og flere 
eksempler på universitetsuddannede, der går tilbage 
og tager kurser på de tekniske skoler for at blive mere 
konkurrencedygtige 

Også ufaglærte arbejdere har det svært, idet byerne 
har svært ved at absorbere den massive tilstrømning 
af arbejdsløse bønder, der flytter til byerne i håb om 
at finde et mere velbetalt job. Også her har regeringen 
gjort adskillige tiltag for at få de midaldrende men-
nesker ind på arbejdsmarkedet igen. Det er imidlertid 
en stor udfordring i et land hvor de fleste private virk-
somheder helst vil ansætte folk under 35 år.
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Urbanisering

Netop urbaniseringen, er ikke set før i historien. Der 
tale om en markant vandring fra land til by, og det est-
imeres at der i 2025 vil mere end to tredjedele af Kinas 
befolkning bo i storbyer, ligesom der forventes at være 
mere end 220 byer med mere end 1 mio. indbyggere.

Som det ses af figuren, var det kun 12,5 % af be-
folkningen i Kina der boede i byerne i 1950, hvoraf 
resten boede på landet og primært beskæftigede sig 
med dyrkning af deres egen jord. I løbet af 80’erne be-
gynder vandringen fra land til by for alvor at tage fart, 
og i 2011 boede ca. 50 % af befolkningen i byområder. 
Denne udvikling stemmer godt overnes med neden-
stående figurer der viser,  at der fra 2001 til 2011 er sket 
i skift befolkningens erhverv.

I 2001 var 50 % beskæftiget inden for den primære 
industri, dvs. Landbrug, skovbrug, fiskeri og udvind-
ing af råstoffer, hvorimod kun 28 % var beskæftiget 
indenfor det tertiære erhverv. Dvs. Handel, service, 
finans, håndtering af viden mm.

I 2011 ses det at den primære industri kun udgør 35 
% af den samlede arbejdsstyrke, hvorimod der er flere 
beskæftiget i både den sekundære industri (fremstill-
ingsvirksomhed og forarbejdning af råstoffer) og i den 
tertiære industri.

FOKUS: Arbejdsmarkedet i Kina
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Andel af befolkningen der lever i byområder


