
Danske virksomheder 
søger ny vækst i Kina

Det kinesiske marked bliver i stigende grad målet for mindre og mellem-

store virksomheder, der står over for ekspansion og et strategisk skifte, 

for eksempel i forbindelse med rekonstruktioner og generationsskifter. 
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Stærkere reformer og mere disciplin
Udenlandske virksomheder skal holde tungen lige i munden, når de skal operere i Kina i de kommende år. 
De kan se frem til endnu bedre muligheder med liberaliseringer og en friere prisdannelse, men de vil også 
mærke, at myndighederne skrider hårdere ind, når en virksomhed træder ved siden af. Analyse side 12

UGEBREVET BUSINESS I KINA
Udgives af Berlingske Business. Berlingske Media

Ansv. redaktør: Lisbeth Knudsen. Erhvervsredaktør: Linda Overgaard
Redaktion: Hugo Gaarden, Michael Friislund, Mads Bødstrup, Thomas Baagø-Rasmussen og Peter Tegllund (red.)

Foto: Reuters/Scanpix

UGEBREVET
BUSINESS KINA #10
06/09 2013

2



Mellemstore
virksomheder søger
ny vækst i Kina

Ekspansion. Ved rekonstruktioner og 
generationsski! er bliver Kina et stadigt 
vigtigere mål, for det er dér, væksten 
$ ndes, og det giver en ny rolle for kapital-
selskaber som Dansk Generationsski! e, 
IFU og CSR – ikke mindst fordi der sker 
% ere investeringer i indenrigsøkonomien 
i Kina, og det er langt sværere end i indu-
strien.

Af Hugo Gaarden

Kina bliver i stigende grad målet for mindre og mel-
lemstore virksomheder, der står over for ekspansion 
og et strategisk ski� e, f.eks. i forbindelse med rekon-
struktioner og generationsski� er. Derfor er der udsigt 
til, at fonde og kapitalforvaltere i større omfang end 
hidtil vil hjælpe virksomheder ind på det kinesiske 
marked.

 Det skyldes også, at der sker et regimeski� e i disse 
år i danske investeringer i Kina. Der er et voksende an-
tal investeringer på det kinesiske hjemmemarked, og 
det er langt sværere end at lave en fabrik med eksport 
for øje. Det giver aktører med erfaring i Kina en ny 
rolle for virksomheder, der har ambitioner om at være 

i Kina. Den største aktør på dette område er statens 
investeringsfond IFU, der med udgangen af 2012 har 
investeret i 123 projekter. Dernæst er der Dansk Gen-
erationsski� e og CSR Capital. De to sidste henvender 
sig til mindre og mellemstore selskaber.

Ingen af pensionskasserne eller øvrige fonde har en 
strategi om at hjælpe virksomheder ind i Kina.  Dansk 
Generationsski� e med sti� eren Jens Heimburger i 
spidsen har gennem de seneste år gjort  Kina til en del 
af målet for rekonstruktioner og generationsski� er. 
Det er en tendens, som IFU � nder interessant. I over 
halvdelen af de generationsski� er, Dansk Genera-
tionsski� e har været involveret i, indgår Kina som et 
vigtigt marked eller som det vigtigste.

»Fremover bliver det endnu � ere, som fokuserer på 
Kina,« siger Jens Heimburger.

 I forbindelse med generationsski� er – og dermed 
også rekonstruktioner – træ� es der som regel en 
langsigtet strategisk beslutning, og den må e� er Jens 
Heimburgers mening o� e ende med en satsning på 
Kina, fordi det er fremtidens marked med den største 
vækst.

 Problemet for mange er blot, at det kan kræve en 
større kapitalindsats, og fra dansk side er der kun 
et par selskaber eller fonde, som skyder kapital ind 
i virksomheder, der etablerer sig i Kina, nemlig IFU, 
Dansk Generationsski� e og CSR Capital. Sidstnævnte 
blev for � ere år siden sti� et af den tidligere IFU-di-
rektør Sven Riskær og Bestseller med direktør Troels 
Holck Povlsen som formand i bestyrelsen. Kina er et 
af hovedmålene for CSRs aktiviteter.

Investerer i fem-syv projekter per år

IFU havde ved udgangen af 2012 investeringer for i alt 
1,4 milliarder kroner i Kina. IFU investerer i 5-7 virk-
somheder eller projekter om året, maksimalt op til 50 
millioner kroner per virksomhed.

 Dansk Generationsski� es strategi med at fokusere 
så meget på Kina, når virksomhederne skal have en 
ny ejerkreds og ledelse, vækker opmærksomhed hos 
IFU. Det kan være tegn på, at både virksomheder og 
fonde lægger øget vægt på Kina, når en virksomhed 
skal spores ind på en ny fremtid.

»Det er interessant, at Dansk Generationsski� e 
fokuserer så meget på Kina, når det investerer i selska-
ber,« siger IFUs regionschef i Kina, Hong Jiang.

 At gå sammen med en fond eller et selskab, der 
har erfaring med det kinesiske marked, bliver endnu 

Markedet i Hefei i Anhui-provinsen i Kina summer af 
aktivitet i det tidlige e� erår. De nyeste tal tyder på, at 
den kinesiske vækst alligevel ikke er ved at bremse så 
kra� igt op som ellers antaget. Foto: Reuters/Scanpix
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vigtigere fremover, mener Hong, for hun ser et ski� e i 
investeringsmønstret, og det stiller nemlig større kra�  
til virksomhederne. Nu sker der � ere etableringer i de-
tailhandelen eller i lokal produktion, og det er sværere 
at investere på disse områder end i produktionen.

»Tidligere investerede de � este danske virksom-
heder i en fabrik for at kunne eksportere, og de kunne 
nøjes med at leje lokaler og importere maskiner og 
lave det, de var vant til. Men nu fokuserer � ere på 
hjemmemarkedet, og det er en større udfordring, for 
det kræver stor viden om forbrugerne, markedsførin-
gen og konkurrenterne,« siger Hong Jiang.

Derfor skal en investor ikke kun komme med 
kapital. Viden om de lokale forhold bliver et endnu 
vigtigere element.

IFU vil spille voksende rolle

Jens Heimburger tror, at IFU kan spille en voksende 
rolle for dansk erhvervsliv i Kina.

»IFU er en god partner med meget vidende medar-
bejdere om netop Kina. De mindre og mellemstore 
virksomheder har i højere grad end de store brug for 
IFU, ambassaden, generalkonsulaterne og erhvervs-
clustre. IFU, der opererer på markedsvilkår, sikrer den 
! nansiering, mange mindre og mellemstore virksom-
heder har behov for, fordi bankerne er mere tilbage-
holdende, end de tidligere var, og de forstår ikke det 
kinesiske marked,« siger Jens Heimburger.

»Der er ikke behov for statsstøtte for at hjælpe 
virksomhederne ind i Kina, men der er brug for den 
risikovillige kapital, som IFU leverer,« siger han.

Trods hans erfaring med Kina, generationsski� er 
og rekonstruktioner – han har været med til at starte, 
sælge og købe cirka 20 virksomheder i årenes løb – så 
har han lært én ting ved at arbejde med Kina: Landet 
er ikke sagen for enhver virksomhed. Markedet er 
blevet svært. Men hvis en virksomhed vil have vækst 
globalt, er der ingen vej uden om Kina.

»Vi vil ikke kun satse på Kina, for på det kinesiske 
marked er kompleksiteten vigtigere end  mulighed-
erne. Derfor advarer jeg generelt mindre virksomhed-
er mod at søge til Kina, bare fordi alle taler om Kina. 
Sproget er en stor barriere. Derfor er det nødvendigt at 
ansætte danskere, der kan kinesisk, eller kinesere, der 
kan dansk.«

 Når han fokuserer så meget på Kina, skyldes det, 
at Kina er det eneste store globale marked, der har 
formået at bevare en meget høj vækstrate trods krisen 

i USA og Europa de seneste 5 år. Mens industrilandene 
har stået i stampe, er den kinesiske økonomi i løbet af 
de fem år blevet fordoblet. Det er forhold, som ingen 
virksomhed kan ignorere, hvis dens mål er at vokse. 
Den kinesiske målsætning er også, at økonomien 
skal fordobles inden 2020, og det betyder også en 
fordobling af kinesernes købekra�  – eller mere - da 
indtjeningen hos forbrugerne er steget mere end 
nationaløkonomien, især hos den nye middelklasse, 
som udenlandske virksomheder satser på.

Andre selskaber til Kina

Dansk Generationsski� e har ha�  stor succes med 
ravhuset House of Amber, der nu har 36 butikker i 
Kina. Det har skærpet Jens Heimburgers interesse i 
at få andre selskaber til Kina. Han fremhæver et af 
selskaberne i Dansk Generationsski� e, Byggros, der 
via opkøbet af Milag sidste år producerer gylleanlæg, 
og som er startet ud i Kina. 

Milag ser et stort marked foran sig, da Kina står 
foran en kolossal vækst i svineproduktionen på store 
farme. Der er ikke tradition for at bruge gylletanke, 
men da miljøbevidstheden vokser, vokser også 
behovet for gylleanlæg. Byggros laver gyllelaguner af 
plastmembraner.

 Som eksempel på en vellykket rekonstruktion og 
en kinesisk satsning nævner Heimburger Danmarks 
største producent af vandhaner, Damixa. E� er næsten 
10 år med underskud overtog Dansk Generations-
ski� e virksomheden sammen med CJ-Holding i  2009. 
Virksomheden ! k overskud, bl.a. ved en 50 procents 
outsourcing til Kina, og i dag byder Damixa ind på 
bl.a. hotelprojekter sammen med en kinesisk partner.

På længere sigt tror Heimburger, at der er mu-
ligheder i Kina for to andre selskaber i sit kapital! rma, 
Room Copenhagen, der producerer high-end plast-
produkter til hjemmemarkedet, bl.a. i samarbejde 
med Paul Frank og Pantone, samt Afrika Safari.

Beskyt din virksomheds identitet
Beskyttelse af IPR bør være en del af din risikostyring. 
Beskyt dit produkt, logo, hjemmeside, design, proce-
durer mv. – også før du trænger ind på det kinesiske 
marked. Det sker alt for ofte, at danske virksomheder 
glemmer det, og derved er der stor risiko for, at navn 
og design er taget, når virksomheden selv vil til Kina. 
Det tager tid, ressourcer og penge at forsøge at vinde 
retten til ens eget navn tilbage.
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House of Amber
på vej mod 100
butikker i Kina

Detailhandel. House of Amber har 36 
butikker i Kina og ekspanderer med over 
10 butikker om året. Der skal være tre-
� re butikker i hver storby for at skabe en 
fælles styrke. Dansk turisme kan hjælpe 
eksporten, hvis man trækker � ere kinesere 
til, mener Jens Heimburger.

Af Hugo Gaarden

House of Amber er en af de største danske succeser 
i den kinesiske detailhandel. E� er kun fem år har 
ravhuset 36 butikker i Kina, og det er på vej mod 100 
butikker.

 Dansk Generationsski� e overtog familievirksom-
heden House of Amber i 2007 og har siden hen fået 
statens investeringsfond IFU med som medinvestor. 
Den første butik i Kina blev etableret i Beijing for fem 
år siden, og nu er der 36 butikker med 120-130 ansatte 
i en række byer, og næste år åbnes der yderligere 12-14 
butikker.

»Målsætningen er at få 100 butikker, og med den 
vækstrate, vi hidtil har ha�  på over 50 procent om 
året, kan det lykkes. Og vi tjener penge,« siger Jens 
Heimburger.

 Kineserne har traditionelt ha�  en interesse for rav, 
bl.a. fordi rav er en af de syv sten, der har en særlig 

betydning for buddhister. Derfor lægger House of Am-
ber også vægt på, at det er historien om rav, der skal 
fortælles. Rav er mere end et smykke. Historien om 
det ægte rav fra Østersø-området er derfor afgørende. 
Kina er fyldt med billige kopivarer, men forbrugerne i 
middelstanden er i dag optaget af den ægte vare, og de 
er også villige til at betale prisen – somme tider mere 
end forbrugerne i Europa. 

Alle rav-smykker er certi� cerede, og det tæller i 
Kina. Ægte rav er med til at skabe et image. Halvdelen 
af smykkerne sælges som rent rav, mens halvdelen har 
guld- og sølvindfatninger. Ravstykker kan let koste 
både 20.000 og 40.000 kroner, og det er mere, end de 
� este europæere ønsker at betale for rav.

Kunderne i Beijing er mere tilbøjelige til at betale en 
høj pris – og de køber større smykker end kunderne 
i Shanghai. Købekra� en er større i Beijing og publi-
kummet er mere modent end i Shanghai. Indtjen-
ingen er størst i Beijing. Men det kan også skyldes, 
at House of Amber har været der længst, erkender 
Heimburger.

At House of Amber er en dansk butik har en styrke 
i sig selv. Fashion-� rmaer og eksperter er uenige om 
betydningen af et nationalt brand, men Jens Heim-
burger har oplevet, at der er respekt om Danmark som 
brand, bl.a. på grund af H.C. Andersen.

Derfor mener han, at dansk turisme og eksport skal 
ses i en sammenhæng, når det drejer sig om Kina. Han 
mener, at turisterhvervene skal gøre endnu mere for at 
trække kinesere til Danmark, f.eks. ved at opprioritere 
Odense og Fyn, netop på grund af H.C. Andersen, der 
er uhyre populær hos kineserne.

»Når kineserne besøger Danmark, får de et godt 
indtryk af dansk kultur og design, og de bliver derfor 
mere interesseret i at købe danske produkter – fra 
fashion til fødevarer. Derfor bør vi arbejde for at gøre 
Danmark til et showroom, der skal føre til et vok-
sende salg af danske produkter.«

Tre-� re butikker i hver af de store byer

Da House of Amber lægger vægt på at sælge historien 
om rav, får uddannelse af personalet i butikkerne også 
en høj prioritet – både i startfasen og løbende.

Undervisningen har også betydning for at kunne 
bevare personalet. Kinesiske medarbejdere ski� er job 
meget hurtigere end danske. Personalepolitikken tag-
er derfor også sigte på, at medarbejderne skal kunne 
gøre karriere, så f.eks. en butikschef skal kunne blive 

Kineserne strømmer til House of Ambers butikker - 
både i København i Kina. Arkivfoto: Jeppe Bjørn Vejlø 
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distriktschef. Det altafgørende er mellemlederne, og 
de skal helst vokse op i virksomheden. For at sikre, at 
virksomhedspolitikken gennemføres i alle butikker, 
har House of Amber ansat kinesisk-talende danskere i 
ledende positioner.

Jens Heimburger besøger med mellemrum sam-
tlige butikker. Normalt er han i Kina nogle dage om 
måneden, men i det seneste års tid har han været der 
det meste af tiden.

»Alt går langt hurtigere i Kina end i Danmark, og 
derfor skal vi være parate til hele tiden at lave foran-
dringer i butikkerne eller sortimentet. Jeg skal være 
sikker på, at hver eneste butik lever op til vores stan-
dard. At sikre et konstant højt salg er også afgørende 
for at kunne fortsætte i en department store. Huslejen 
a� ænger af omsætningen, og butikker, der ikke har 
fremgang, ryger hurtigt ud,« siger han. 

House of Amber har valgt at placere sine butikker i 
department stores, f.eks. i Parkson. Butikkerne er også 
i byer uden for de største, f.eks. i Dalian og Suzhou, 
og det er Jens Heimburgers erfaring, at der skal være 
tre-� re butikker i én by for at få den bedst mulige dri� . 
Det er en erfaring, der bygger på nogle fejltagelser 
siden etableringen, nemlig at virksomheden spredte 
sig for meget over for mange byer og havde nogle fejl-
placeringer.

»Som nyt brand er det svært at få den rigtige plac-
ering. Men e� er fem år med fremgang, kan vi nu se, 
at department stores kommer og bér os om at blive 
kunde, siger Jens Heimburger. Han tilføjer, at etabler-
ing i Kina er et langt, sejt træk. Der er ikke nogen 

Kina kræver stærke
datterselskaber

SMV. Danske datterselskaber i Kina skal 
have en betydelig selvstændighed for at få 
succes, viser erfaringer fra et større dansk 
erhvervsprojekt.

Af Hugo Gaarden

De kinesiske datterselskaber af danske virksomheder 
må have en betydelig selvstændighed i forhold til 
moderselskabet, hvis de skal kunne trænge ind på det 

kinesiske mellemsegment. De må kunne ændre deres 
produkter og deres forretningsmodel »betydeligt«, 
viser erfaringerne i projektet Suitable for Growth, 
som Universe Fonden og Industriens Fond står bag.

Det er en konklusion, som blev draget ret hurtigt 
i projektets forløb, men det bliver bekræ� et mere og 
mere i projektets forløb. Det nærmer sig slutfasen, og 
det bliver en afgørende erfaring for alle mindre og 
mellemstore virksomheder, der vil ind i Kina. Projek-
tet omfatter SMVer med datterselskaber i Kina.

Hvis ikke ledelsen i de kinesiske datterselskaber 
har kompetence til at reagere hurtigt, kan de ikke 
håndtere priskonkurrencen med meget lave priser, og 
de kan i særdeleshed ikke leve op til kundernes krav 
om hurtige forandringer, viser en statusrapport fra 
projektet.

Derfor konkluderer rapporten, at det er indlysende, 
at udviklingsarbejdet må styres fra Kina og af folk 
med dyb indsigt i det lokale miljø.

Det er især vigtigt at have et stærkt og højt kvali� -
ceret kinesisk datterselskab, netop når man ikke kan 
nøjes med bare at sælge de traditionelle high-end 
produkter.

En kinesisk baseret udviklingsafdeling skal vide, 
hvad kunderne kræver, og den skal være i stand til at 
� nde de bedste lokale partnere. Dermed kan dat-
terselskabet hurtigt tilpasse sig pludseligt opståede 
muligheder og krav, og det kan optræde kinesisk som 
de kinesiske konkurrenter.

De selskaber, der har demonstreret succes i Kina, 
har vist evnen og viljen til at tage en række initiativer. 
De kan improvisere. De har beføjelser og selvstæn-
dighed og ressourcer til at � nde på nye løsninger. De 
har det fornødne spillerum til at agere. De kan også 
motivere deres kinesiske ansatte til at blive i virksom-
heden og opbygge en langsigtet karriere.

Kræver balancegang

Selvstændighed for datterselskabet er dog ikke nok i 
sig selv, hedder det i statusrapporten. Datterselskabet 
kan ikke bare fungere som et løsrevet, selvstændigt, 
lokalt selskab. Det må leve i en balancegang mellem 
en betydelig selvstændighed og båndene til moder-
selskabet.

Det skal beskytte moderselskabets brand og 
anseelse – det kan altså ikke gå helt nye veje. Det 
skal koordinere aktiviteterne med moderselskabets 
langsigtede strategi – og kan altså ikke frit forfølge 
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lokale muligheder. Det skal trække på moderselska-
bets styrke inden for teknologi og markedsføring – og 
kan altså ikke vælge helt andre løsninger, f.eks. i et 
samarbejde med lokale � rmaer. Det skal have tillid til 
de kinesiske ansattes evner og loyalitet – og skal altså 
ikke styre for stramt.

Det er dermed i høj grad so�  power, som skal 
bruges for at � nde balancegangen mellem moder- og 
datterselskabet og internt i datterselskabet. De magt-
kampe, som uvægerligt opstår, skal håndteres, så de 
styrke relationerne og skaber motivation og fremmer 
kommunikationen.

Ny Shanghai-zone vil 
tiltrække investorer
Frihandelszone. 1. oktober begynder den 
nye frihandelszone i Shanghai at virke, 
med suspension af en række bestemmelser 
om etablering for at tiltrække udenland-
ske investorer.

Af Hugo Gaarden

Den kinesiske regering har netop godkendt planen 
om den nye frihandelszone i Shanghai, og der er 
samtidig kommet mere information om, hvad zonen 
indebærer.

1. oktober træder hovedbestemmelserne i kra� . De 
administrative procedurer for godkendelse af uden-
landske selskaber suspenderes. Det gælder også for 
joint ventures mellem et kinesisk og et udenlandsk 
� rma i zonen. Hvis suspensionen af de hidtige be-
stemmelser bliver en succes, skal lovgivningen æn-
dres. I modsat fald vil man e� er tre år vende tilbage til 
de eksisterende bestemmelser.

Hensigten med suspensionen er at gøre det mere 
attraktivt at få udenlandske investeringer ind i zonen, 
ikke mindst ved at lette procedurerne for etablering.

Der skal stadig være en godkendelsesprocedure, 
men beslutningerne skal træ! es på lokalt niveau, og 
procedurerne skal være enklere og hurtigere. Det sker 
også for at fremme de reformer, regeringen tilstræber, 
nemlig ved at " ytte " este beslutninger ned på lokalt 
niveau. Det skal tiltrække udenlandske � rmaer, der 
kan bidrage til Shanghais satsning på handel, logistik 
og � nans.

Det er den første frihandelszone af den art i Kina. 
Varer skal kunne importeres, forarbejdes og re-
eksporteres uden indblanding fra toldmyndighed-
erne. Zonen bliver på 28 kvadratkilometer, og den 
omfatter eksisterende frihandelszoner, nemlig 
to i Waigaoqiao, Yangshan-havnen samt Pudong 
lu� havn.

Waigaoqiao planlægger at hente 2,5 milliarder 
kroner ved en aktietegning. Waigaoqiao er noteret på 
Shanghai-børsen. Hovedparten af pengene skal bru-
ges på at gennemføre fem projekter: Et regionalt cen-
ter for hovedkontorer for multinationale selskaber, 
et distributionscenter for Asien-Stillehavsregionen 

Shanghai Tower i millionbyens � nansdistrikt, 
Pudong, skal e� er planen stå færdigt i 2014. Det 632 
meter høje tårn vil blive den højeste skyskraber i Kina 
og den næsthøjeste i verden. Foto: Reuters/Scanpix
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samt platforme for logistik, handel og serviceerhverv. 
Waigaoqiao er det eneste børsnoterede selskab af de 
virksomheder, der driver de eksisterende zoner.

En mere åben økonomi

Ambitionerne med den nye zone er store. Målet er at 
gøre Shanghai til en pan-asiatisk supply chain hub, og 
zonen skal også gøre det muligt at udvikle en førende 
børs for råvarer. Med de enklere procedurer, som nu 
skal afprøves, skal zonen også gøre det muligt at re-
ducere handelsomkostninger ved at bruge Shanghai 
som base, og zonen skal bidrage til, at e" ektiviteten 
i produktion, handel, logistik og # nansiering kan 
forbedres.

Dermed skal zonen også kunne blive en vigtig brik 
i liberaliseringen af kapitalbevægelserne og interna-
tionaliseringen af yuan.

Zonen kan ifølge nogle eksperter danne en ny 
model for en yderligere åbning af kinesisk økonomi, 
så modellen kan bruges i Kina generelt. Dette perspe-
ktiv har også vakt interesse i Indien, hvor det er langt 
sværere end i Kina at etablere frihandelszoner.

Det er i høj grad perspektivet med administrative 
lettelser og uddelegering af beslutninger fra Beijing, 
der kan få en langsigtet virkning.

Ifølge direktøren for National University i Singa-
pore, Zheng Yongnian, kan zonen skabe interesse for 
nye systemer og metoder, der kan  bruges til at refor-
mere velkendte interesser og systemer.

Juvelér tester i Danmark 
før turen går til Kina

På vej mod øst. Aura of Copenhagen tes-
ter konceptet af i Danmark, inden turen 
går ind på det kinesiske marked. Aura går 
forsigtigt frem uden egne butikker.

Af Hugo Gaarden

Juvelér-butikken Aura of Copenhagen tager fat på 
Kina på en utraditionel måde, og det illustrerer de 
meget forskellige metoder, danske virksomheder 
bruger, når der satses på Kina. Aura ejes af ægteparret 

Charlotte og Morten Pankoke, og de har etableret to 
butikker i København.   

»Fra begyndelsen ville vi ikke være i Danmark eller 
Europa. Vi ville til Kina, for det er verdens største 
marked på dette område. Men vi har brugt Danmark 
som en test for vores idé og forretning. Nu har vi fået 
så megen erfaring, at vi i år har etableret salg i Kina,« 
siger Morten Pankoke.

Charlotte Pankoke står for designet af smykkerne, 
der typisk har et guldindhold, og de produceres i bl.a. 
Thailand. Designet er inspireret af Mellemøsten og 
Asien. Morten Pankoke står for salget og økonomien.

Aura har afprøvet det kinesiske marked over otte-
ni måneder i et samarbejde med rådgiver# rmaet 
Knudsen&Co i Shanghai. Det er gjort med minimale 
omkostninger, nemlig ved at bruge internetplatforme, 
primært den store, kinesiske platform 365 samt min-
dre platforme, der fokuserer på fashion.

Vil ikke have egne butikker

Det store spørgsmål, som Aura ville have svar på, er, 
hvordan et udenlandsk selskab kan kommunikere 
med de kinesiske kunder, og i løbet af testperioden 
stod det klart, at Aura måtte være meget aktiv på 
nettet og sociale medier, herunder Weibo, kinesernes 
svar på amerikanske Twitter. 

Kinesiske forbrugere bruger de sociale medier langt 
mere aktivt end danske, og de forventer, at der hele 
tiden er nyheder – om produkter, tendenser og mode. 
Der skal være noget nyt hver eneste dag på en kinesisk 
platform, ellers forsvinder brugerne.  Det betød, at 
Aura har brugt internet- og mediefolk, som har kom-
petence på området.

E% er testen på online, har Aura etableret salg i 
to butikker i Shanghai, og en tredje er på vej. Det er 
ikke egne butikker, men Aura sælger sine smykker i 
butikker, der markedsfører ' ere brands. Butikkerne 
er relativt små og ligger i de små gader med mange 
modebutikker i en del af French Concession og altså 
ikke i de store shoppingmalls.

Denne salgsform sker for igen at holde startomkost-
ningerne nede, da det er dyrt at være i shoppingmalls.

Men det er ikke nok at a' evere smykkerne og lade 
butikkerne stå for salget. Aura har ha%  nogle events i 
butikkerne for at skabe opmærksomhed om produk-
terne, og denne markedsføring er langt mere udbredt 
i Kina end i Danmark.

»De mest modebevidste af de kinesiske forbrugere 
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begynder at vende sig fra de store, kendte mærker. De 
fokuserer på små brands, men de vil også sikre sig, 
at der ikke er tale om kopivarer. De vil se garanti- og 
fabrikationsbeviser,« siger Morten Pankoke.

Det skyldes bl.a., at smykkerne er relativt dyre. 
De betragtes også som en investering. I snit koster 
de 4-6.000 kroner, men svinger fra 1.000 til 50.000 
kroner.

Kunderne er i mellemsegmentet

Netop fordi det er dyre smykker, der også ses som 
en investering, skal de være mere klassiske i deres 
design end mange andre smykker. Det betyder også, 
at køberne typisk er lidt mere modne kunder i det 
indtjeningsmæssige mellemsegment i middelklassen.

»Man kan kalde stilen for borgerskabets diskrete 
charme,« siger Morten Pankoke. 

Nogle af kunderne er interesseret i smykker med 
mange diamanter, som slet ikke kan sælges i Dan-
mark. De kræver også vejledning, når de står i butik-
ken, og de skal have en solid information, når de ser 
smykkerne på nettet.

Det største salg sker i butikkerne, men nettet og de 
sociale medier er nødvendige som markedsføring. 
Dét, Aura forsøger at " nde ud af i denne tid, er, hvor-
dan butikkerne og nettet piller sammen

Investeringen for at komme ind i Kina har været på 
i alt en million kroner, men ifølge Morten Pankoke vil 
omkostningen have været på mindst det tredobbelte, 
hvis man ville drive egne butikker.

Salget er steget med 15-20 procent om måneden. 
Morten Pankoke betegner det som »lidt langsomt«, 
men han ønsker ikke for stor fremgang, for han vil 
kunne følge og tilpasse sortimentet. Han tror ikke, der 
vil være brake-even før tidligst om et år.

Det er Knudsen&Co., der står for det praktiske 
og den daglige ledelse i Shanghai. Vil Aura have en 
kinesisk partner? Morten Pankoke siger, at det er der 
endnu ikke taget stilling til. Det a# ænger af de næste 
måneders vækst og kapitalbehovet. Der er planer om 
at have fem-seks butikker i Shanghai og en eller to 
butikker i Beijing i løbet af et års tid.

Kina og Indien er de to største guldmarkeder, og de 
relativt lave guldpriser de seneste år har ført til en stor 
stigning i den globale e$ erspørgsel på det ædle metal 
– på 37 procent i andet kvartal. To tredjedele af kine-
serne venter stigende guldpriser. Prisen var i andet 
kvartal på 1.415 dollar per ounce.

Kinesiske smartphones 
stormer frem

Mobiltelefoner. Lenovo, Huawei og ZTE 
bider Apple og Samsung i haserne, og 
opkomlingen Xiaomi lurer bagude med 
smartphones til 1.500 kroner.

Af Hugo Gaarden

Samsung og Apple har fået en solid position inden for 
smartphones, men de møder nu hård konkurrence 
fra de kinesiske selskaber Lenovo, Huawei og ZTE, der 
stormer frem med meget høje vækstrater.

I andet kvartal voksede Lenovo med 130 procent på 
årsbasis mod 44 procent for Samsung og 20 procent 
for Apple. Markedsandelen er på godt 11 procent.

Lenovo er vokset til verdens % erdestørste aktør, og 
regner med at sælge 60 millioner smartphones i år. 
I over et år har Lenovo været den næststørste sælger 
af smartphones i Kina, der er verdens største mobil-
marked med 88 millioner solgte smartphones i andet 
kvartal, hvilket svarer til en tredjedel af det globale 
salg. Lenovo har som mål at være størst i Kina om to 
år.

Huawei regner med at sælge 60 millioner smart-
phones i år og regner med at sælge 10 millioner 
eksemplarer i år af sin nye Ascend P6 model – på det 
globale marked. ZTE kommer ikke op på det niveau.
 Rygter i branchen siger, at Lenovo eller Huawei for-

Lei Jun er både grundlægger af og topchef i virksom-
heden Xiaomi, der har stor succes med både smart-
phones og TV i Kina. Foto: Wang Zhao/Scanpix
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mentlig vil byde på det canadiske selskab BlackBerry 
for i ét ryk at få en stærkere global position.

De store kinesiske selskaber Lenovo, Huawei og 
ZTE har alle bevæget sig uden for deres kerneområder 
– computere og telekommunikation og højteknologi. 
Men det mest bemærkelsesværdige strategiski� e er 
sket hos Lenovo.

I 2008 meddelte selskabet, der blev globalt ved at 
købe pc-produktionen fra IBM, at det ikke vil gå ind 
på smartphone-markedet. Det solgte sin mobil-forret-
ning og ville holde til sig computeren. Men allerede et 
år e� er købte Lenovo mobilselskabet tilbage, for det 
så tegn på stagnation på pc-markedet.

Lenovo har dog ikke mistet modet på pc-markedet, 
for selskabet har overhalet HP og er blevet verdens 
største. Men Lenovo tror, at fremtidens vækst ligger på 
smartphones.

Når det er gået så godt for Lenovo skyldes det i høj 
grad, at det har plejer tætte kontakter med de store 
kinesiske mobilselskaber. Det har tilbudt store kvan-
titeter af smartphones i den billige ende og i mellem-
segmentet.

Desuden satser det kra� igt på Emerging Markets, 
især Rusland, Indonesien og Indien, og det vil dække 
80 procent af Emerging Markets i år. Næste år, i første 
halvår, vil det til USA og Europa.

Konkurrence i både top og i bund

Lenovo vil opad i produktsegmentet, men Huawei 
har allerede bidt sig godt fast på dette område. Hua-
wei lancede sin Ascend P6 i London, og det var for 
bevidst at tage kampen op på globalt plan med high-
end produkter. Huawei ligger lidt under Apples nyeste 
iPhone, nemlig med 602 dollar mod 828 dollar. I Kina 
sælges nøjagtigt samme model for 438 dollar.

Priskonkurrencen bliver endnu hårdere i billig-
segmentet. Den seneste opkomling er det kinesiske 
selskab Xiaomi, der alene i første halvår blev større 
end i hele 2012, nemlig med en omsætning på 12,3 
milliarder kroner mod 11,7 milliarder kroner.

Det holder sig foreløbig til det kinesiske marked, 
men har indikeret en interesse for en global ekspan-
sion. Selskabets dyreste smartphone koster 1.580 
kroner mod iPhone5, der koster 4.918 kroner i Kina. 
Xiaomi bruger Googles Android-styresystem, og 
selskabet har netop hyret chefen for Googles Android-
system, Hugo Barra. Han skal stå for den internatio-
nale aktivitet.

Kampen mod
korruption er
uden nåde

Hårdt mod hårdt. Regeringens bebudede 
indsats mod korruption er for alvor kom-
met i sving, og medierne giver detaljerede 
beskrivelser af personer, der udelukkende 
er mistænkte.

Af Hugo Gaarden

Kampen mod korruption i Kina er e� erhånden blevet 
en skånselsløs a! ære. Nu falder selv topfolk på stribe, 
og det er ikke retssagen mod Chongqings tidligere 
partichef, Bo Xilai, der er det mest slående bevis. Det 
er derimod anklagen mod formanden for den kom-
mission, SASAC, der fører tilsyn med statsselskaberne, 
Jiang Jiemin. Dermed rammer korruptionskampag-
nen ind i magtens centrum.

De kinesiske medier har i den seneste tid været 
fyldt med reportager om korruptionsmistænkte em-
bedsmænd og politikere, som hænges ud som forbry-
dere inden der overhovedet er faldet dom. Mistanken 
og igangsættelse af en korruptionsundersøgelse er 
nok til, at medier og befolkning fælder dom.

Undersøgelser har dokumenteret, at korruptionen 
omfatter enorme beløb, o� e to-cifrede millionbeløb, 
også når det drejer sig om beløb, som en topleder 

Jiang Jiemen anklages for at have modtaget bestik-
kelse, da han var topchef for Kinas største olie- og 
gasproducent, CNPC. Arkivfoto: Paul Yeung/Scanpix
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uretmæssigt har tilegnet sig af o� entlige midler, dvs. 
underslæb. Et af de mest bemærkelsesværdige tilfælde 
er undersøgelsen af Jiang Jiemen, begrundet i »alvorlig 
disciplinære overtrædelser«. Hans job har ikke bare 
været at føre tilsyn med de magtfulde og utroligt 
velpolstrede statsselskaber. Han skulle som formand 
også arbejde for reformer og rekonstruktioner af 
statsselskaberne, ligesom har han ansvaret for at 
� erne og ansætte nye topchefer.

Han blev ansat så sent som i marts, under Kinas nye 
ledelse med præsident Xi Jinping og ministerpræsi-
dent Li Keqiang i spidsen. Begge har lagt op til bety-
delige reformer, også i statsselskaberne. F.eks. skal 
bankerne drives mere liberalt end hidtil, og marked-
søkonomien med en mere fri prisdannelse skal spille 
en langt større rolle end tidligere, også i energipolitik-
ken.

Om Jiang Jiemen er anklaget for sin rolle som stat-
ens vagthund er ikke oplyst, men han synes under alle 
omstændigheder at have været en belastning for den 
reformkurs, som den politiske ledelse lægger op til.

Ifølge China Daily anklages Jiang for at have mod-
taget bestikkelse i sin tidligere rolle som topchef for 
Kinas største olie- og gasproducent, CNPC. I Jiangs tid 
blev � ere urentable oliefelter udliciteret til private og 
udenlandske selskaber, og der � ød store ulovlige sum-
mer mellem parterne. Nogle direktører i CNPC var 
samtidig direktører for private selskaber, som CNPC 
arbejdede sammen med, og det skabte grundlag for 
korruption, siger en kilde til dagbladet.

For nylig blev � re ledende direktører i CNPC an-
klaget for diciplinære overtrædelser.

Mange er ramt af  kampagnen

At korruptionskampagnen er begyndte at bide kan 
næppe undre, for ved det politiske magtski! e i e! er-
året bebudede præsident Xi kamp mod korruption, 
fordi fortsat korruption og magtmisbrug kan ødelæg-
ge kommunistpartiets position. Det er både høj og lav , 
som skal rammes. Utilfredsheden med de herskende 
forhold er udbredt i befolkningen. Regeringen har 
også lagt op til indgreb mod magtinteresser, såsom 
statsselskaberne, der har betydelig ind� ydelse.

Det mest afgørende var, at trouble-shooteren i 
Kinas politik gennem en meget lang årrække, Wang 
Qishan, � k opgaven med at rydde ud i korruptionen 
og magtmisbruget. Han er medlem af politbureauets 
stående udvalg, der er magtcentret, og han var chef for 

økonomien og � nansvæsenet i mange år. Han kaldes 
for brandchefen, da han aldrig har været bange for at 
rydde op og � erne inkompetente ledere.

Også en af de politiske støtter bag Jiang står for tur, 
nemlig den tidligere chef for Kinas politi og sikker-
hedsapparat, Zhou Yongkang, der var tæt knyttet til 
Bo Xilai. Han blev � ernet sidste år, angiveligt fordi 
han støttede Bo. South China Morning Post skriver, at 
myndighederne nu vil undersøge Zhou. Jiang og Zhou 
hører til det, nogle kalder en olie-fraktion, og som 
måske har plejet oliesektorens interesser på bekost-
ning af samfundets.

Myndighederne tabte for et par dage siden tål-
modigheden med de to største olieselskaber, CNPC 
og Sinopec. Myndighederne nægter at godkende nye 
projekter, herunder opførelsen af ra"  naderier, indtil 
de lever op til miljøkravene. Alle olieselskaber skal 
leve op til konkrete miljøkrav, men de to gjorde det 
ikke sidste år. Ikke mindst i Beijing er lu! forurenin-
gen taget til, og i august besluttede regeringens magt-
fulde planlægningskommission at optrappe energ-
ibesparelser og udledninger.

Denne sag og andre tyder på, at korruptionssagerne 
langt fra kun handler om misbrug af o� entlige midler, 
men at de involverede personer tilsidesætter de over-
ordnede politiske krav, der er, f.eks. om reformer.

 Voksende krav om hårdere stra" e

I takt med afsløringerne vokser kravene i befolknin-
gen om hårdere stra� e. Formelt kan underslæb på 
100.000 kroner føre til dødsstraf, hvis domstolen 
� nder sagen alvorlig. Men mange er dog sluppet for 
dødsstra� en trods underslæb eller korruption for 
meget store millionbeløb.

Den tidligere jernbaneminister Liu Zhijun blev 
� ernet fra sin post e! er jernbaneulykken for et par år 
siden og erkendte at have modtaget bestikkelse på 60 
millioner kroner. Han slap for dødsstraf, da den blev 
ændret til betinget dødsstraf. En tidligere formand 
for Sinopec, Chen Tonghai, blev i 2009 idømt betinget 
dødsstraf for at have modtaget 175 millioner kroner i 
bestikkelse.

Den tidligere direktør for fødevarekontrollen, 
Zheng Xiaoyu, blev e! er melanin-skandalen dømt 
til døden for at have modtaget bestikkelse på seks 
millioner kroner. Dødsstra� en i den relativt beskedne 
bestikkelsessag skyldes, at sagen omfattede den 
o� entlige sikkerhed. De enorme forskelle i korrup-
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tionens størrelse og stra� ene har ført til dybt frustra-
tion i befolkningen, og � ere juridiske professorer har 
o� entligt foreslået mere ensartede retningslinjer.

I de senere år har der i medierne, ikke mindst i de 
sociale medier, været mange eksempler på, at person-
er er blevet hængt ud i medierne, inden der kom en 
dom, og i mange tilfælde har det handlet om kendte 
personer eller børn af kendte personer, som har til-
ranet sig o� entlige midler eller udøvet magtmisbrug.

Det seneste vedrører en 17-årig søn af o�  cerer, som 
begge er sangere i hæren. Han anklages for at have 
voldtaget en ung pige sammen med � re unge mænd. 
Det har ført til en debat blandt bloggere, om det er 
rimeligt, at både o�  cielle medier og sociale medier 
nærmest fører retssagen, inden den kommer i retten, 
og der har været kritik af jurister, som bruger de so-
ciale medier for at procedere deres sag.

På tilsvarende måde har der været en debat om 
 bloggere, der udspreder rygter på nettet, og en række 
bloggere er blevet arresteret den seneste tid.

Men der kan også ske en udhængning af en person 
fra o�  ciel side, så en sag bliver o� entliggjort, inden 
der i o� entligheden fremlægges et o�  cielt anklag-
eskri� . Det har englænderen Peter Humphrey måttet 
sande. Han driver et slags erhvervslivets detektivbu-
reau i Shanghai, ChinaWhys, sammen med sin ameri-
kansk-fødte kone, Yu Yingzeng. De er blevet brugt af 
talrige udenlandske selskaber for at checke personer 
og virksomheder, som kunderne er kommet i kon� ikt 
med. De blev for nylig arresteret, anklaget for at bruge 
ulovligt indsamlede personoplysninger, og Hum-
phrey har på kinesisk tv undskyldt det.

I de seneste år er lovgivningen er blevet strammet, 
så det er blevet sværere at indsamle persondata legalt.

Stærkere reformer
og mere disciplin

Analyse. De seneste måneder har vist, at 
der bliver lagt op til " ere reformer med 
økonomisk liberalisering, men at der også 
bliver skrappere indgreb over for virk-
somheder og personer, der træder ved 
siden af.

Af Hugo Gaarden

Udenlandske virksomheder skal holde tungen lige i 
munden, når de skal operere i Kina i de kommende år. 
De kan se frem til endnu bedre muligheder med � ere 
liberaliseringer og en friere prisdannelse, men de vil 
også mærke, at kinesiske myndigheder skrider hår-
dere ind, når virksomheder træder ved siden af – som 
sommerens sager mod en række medicinal� rmaer 
har vist.

Det er tilsyneladende en langt mere selvbevidst 
ledelse, der er sat i spidsen for Kina i denne 10-års-
periode fra sidste e� erår og med et midtvejsvalg for de 
ældste medlemmer af politbureauets stående udvalg 
– magtens centrum.

I de seneste måneder er der kommet mange indi-
kationer af en optrapning af de økonomiske reformer, 

Nybyggede huse så langt øjet rækker i Lingshui i
Hainan-provinsen. Det kinesiske ejendomsmarked er 
særdeles varmt for tiden. Arkivfoto: Reuters/Scanpix  
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hvor statsselskabernes magt skal reduceres, hvor pris-
mekanismer skal have større betydning, der skal være 
mere liberalisering, og hvor en del af magten i Beijing 
skal kanaliseres ned på regionalt niveau. En fri rent-
edannelse og skridt hen imod en internationalisering 
af yuan vil være nogle af de mest afgørende skridt.

Reformerne tager også sigte på at styrke indenrig-
søkonomien, og det vil ske via urbaniseringen og en 
styrkelse af servicesektoren og de private virksom-
heder, for det er dém, der er kernen i byerhvervene 
og dermed i den nye økonomiske linje. Det kan også 
betyde større medind� ydelse for boligejerne.

Derfor kan reformerne tage de første skridt til poli-
tiske reformer, selv om der ikke er lagt op til noget, der 
ligner et vestligt demokrati med � erpartistyre. Men 
den økonomiske udvikling og den betydelige frihed 
for kineserne i hverdagen – i et pulserende kapitalis-
tisk og liberalt erhvervsliv – rejser uvægerligt en debat 
om den politisk kurs og f.eks. retssystemet. Betonk-
ommunisterne spiller stadig en stor rolle.

Brutale indgreb mod forretningsfolk

Retssagen mod Bo Xilai, den tidligere partichef i 
Chongqing, er i kinesisk presse blevet lanceret som 
en sag om korruption, misbrug af o! entlige midler 
og magtmisbrug. Den var langt mere åben end nogen 
anden retssag, og måske er den et skridt henimod 
større ua" ængighed for domstolene. De er i dag er 
underlagt kommunistpartiet.

Men når der har været så megen opmærksomhed 
om sagen, så skyldes det snarere, at Bo Xilai, der ellers 
i sin tid i regeringen førte en særdeles liberal politik, 
ski# ede totalt kurs i Chongqing. Han førte en næsten 
gammel-maoistisk politik, der var populær hos den 
brede befolkning, der er utilfreds med, at middelklas-
sen forbedrer sin økonomi så voldsomt. 

Bo Xilai greb brutalt ind over for forretningsfolk 
med anklager om korruption. Det var populært. Han 
forsøgte at komme ind i politbureauets stående ud-
valg, og skulle der være valg af en kinesisk præsident, 
kunne han med stor sandsynlighed få et overvæl-
dende � ertal. Han blev en trussel mod partiets magt-
position, især systemet med en balance mellem en 
politisk topstyring og et frit, kapitalistisk erhvervsliv 
inden for statslige rammer.

Når regeringen vil gennemføre omfattende re-
former – hovedlinjerne for de næste ti år fastlægges i 
november – så har topledelsen utvivlsomt set et behov 

for at sikre den politisk magt, og for at imødekomme 
en utilfredshed i befolkningen har det været nødven-
digt at gribe hårdt ind over for korruption, overdådigt 
o! entligt byggeri og overdådige frokoster i den of-
fentlige sektor.

Det er i samme lys, at den hårde kurs mod ulovlige 
prisa# aler skal ses. Det er gået ud over udenlandske 
virksomheder, men der er også grebet ind over for 
kinesiske virksomhedsledere og topfolk. Der ryddes 
ud. Partiet forsøger at sikre sin legitimitet.

Nogle udenlandske iagttagere har ment, at Bo 
Xilai-a! æren har svækket kommunistpartiets magt, 
men når man ser på sagens udvikling og på de seneste 
måneders begivenheder og initiativer, er det lige så 
sandsynligt, at partiets rolle er blevet styrket. 

Det er umuligt at drage en sikker konklusion, 
e# ersom Kina er et topstyret samfund med stærkt 
begrænset pressefrihed. Men én konklusion er sikker: 
Den økonomiske dynamik er uændret høj, der sker 
løbende reformer i en liberal retning, og der er en 
stærkere o! entlig debat end tidligere om selv de mest 
ømtålelige politiske forhold, selv om der sker indgreb 
mod kritiske bloggere.

Beijing går i krig
mod lu� forureningen

Miljø. Beijing vil i massivt omfang redu-
cere lu! forureningen fra biler og kulkra! -
værker, og det sidste kan få betydning for 
danske virksomheder.

Af Hugo Gaarden

Kinas hovedstad Beijing vil optrappe sin indsats mod 
lu# forureningen, og det kan f.eks. betyde afgi# er for 
brug af biler i den indre by, og det vil under alle om-
stændigheder betyde en kra# ig reduktion af foruren-
ingen fra kulkra# værker.

Indsatsen er så stor, at Beijings miljøkontor taler 
om en »krigserklæring mod forureningen«, især mod 
PM2.5-partikelforureningen, det vil sige de bittesmå 
partikler i lu# en, som udgør den største fare for sund-
heden. Partikelmængden skal reduceres med mindst 
25 procent i 2017. Det betragter miljøforkæmpere dog 
som en beskeden satsning, da Beijing er en af verdens 
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mest forurenede byer om vinteren. Tra� kken i Bei-
jing bliver begrænset på en række områder, og 1.200 
virksomheder får besked om at lukke deres produk-
tion eller gennemføre bedre miljøforanstaltninger. 
Hvis virksomhederne bryder miljøkravene, bliver der 
forbud mod at optage banklån eller hente kapital på 
børsen, og mindre virksomheder får ikke gavn af den 
moms-lettelse, der er sat i værk for at stimulere inden-
rigsøkonomien.

Danske virksomheder har mulighed for at få 
direkte gavn af indsatsen, nemlig ved leverancer til 
kulkra� værker. Kulforbruget på værkerne i Beijing 
skal reduceres fra 13 millioner ton i 2012 til ti mil-
lioner ton i 2017. Kul må til den tid maksimalt udgøre 
ti procent af det samlede energi-mix.

Der er danske virksomheder, der leverer teknologi, 
der bruges af kulkra� værker, som reducerer foru-
reningen, men eksporten til kinesiske kra� værker 
er dog beskeden. Alle kra� værker, der bruger kul af 
lav kvalitet, skal udfases i 2016. Det er også planen at 
lukke alle kulkra� værker i den indre by. Forbrugerne 
skal bruge elektricitet til deres opvarmning i den in-
dre by. Men generelt bliver det naturgas, som skal pro-
ducere varme og elektricitet på kra� værkerne. I løbet 
af 2014 vil � re kra� værker ski� e over til naturgas.

Stor påvirkning af biltra� kken

De største indgreb mod forureningen vil ske i tra� k-
ken. Beijing har studeret tra� kforholdene, foruren-
ingen og reguleringer i en række byer i udlandet, 
herunder London, Paris og Milano. En række storbyer 
har indført afgi� er, der skal reducere biltætheden, og 
det er en af de metoder, som Beijing overvejer. Udstød-
ningen fra biler udgør i dag 22 procent af lu� foruren-
ingen i Beijing, og i centrum er andelen på 33 procent.

Overordnet skal bilers brændsto! orbrug reduceres 
med fem procent i 2017, og det skal ske ved at stim-
ulere bilejere til at bruge mindre biler, ved at køre 
mindre og ved at ski� e forurende biler ud med min-
dre forurenende biler. Der bliver begrænsninger for 
tra� kken, og f.eks. skal biler fra provinsen ikke have 
lov til at køre ind i byen i myldretiden.

Der vil også ske en massiv udski� ning af de of-
fentlige køretøjer. Over 65 procent skal være grønne 
i 2017. Der bliver et lo�  på antal af biler i Beijing på 
6 millioner i 2017 mod 5,3 millioner i dag. Borgerne 
skal i stigende grad bruge o! entlige tra� kmidler.
Bilforhandlerne har allerede mærket tendensen. Det 

gælder i alle store byer. De begynder at koncentrere 
salget i de lidt mindre millionbyer længere inde i 
landet. Shanghai forsøger at begrænse bilkøbet ved at 
lægge en høj afgi�  på nummerplader, omkring 70.000 
kroner.

Kort Nyt

Sass-Larsen skal tjekke IPR

Den nye vækst- og erhvervsminister, Henrik Sass-
Larsen, har under sit besøg i Kina i disse dage fået 
lejlighed til at tjekke, om en ny kinesisk lov om 
varemærke- og patentbeskyttelse også skaber de 
forbedringer, som EU-landene og udenlandske virk-
somheder har arbejdet for. Forbedringerne er sket i 
varemærkelovgivningen, men det handler konkret 
også om de intellektuelle rettigheder, IPR. 

Sass-Larsen mødes fredag e� ermiddag med topfolk 
i industri- og handelsministeriet om emnet. Danmark 
og de øvrige EU-lande har længe skubbet på for at få 
forbedringer, da en lang række virksomheder har 
oplevet brud på rettighederne. Det helt store problem 
er, at det tager lang tid at få et patent eller varemærke 
godkendt i Kina – i snit 30 måneder. Det kan spænde 
ben for en virksomheds lancering af produkter eller 
et brand. Godkendelsestiden er nu reduceret til ni 
måneder i den nye varemærkelov. Kompensationen 
for brud på lovgivningen er sat i vejret, til knap 3 mil-

Bomuld spiller en vigtig rolle i den kinesiske økonomi. 
Kina er verdens største bomuldsproducent, og op mod 
300 millioner kinesere er på den ene eller anden måde 
involveret i produktionen. Arkivfoto: Reuters/Scanpix
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lioner kroner. Det er seks gange mere end hidtil. Der er 
godt 8 millioner registrerede varemærker. Sass-Larsen 
skal også mødes med danske erhvervsfolk under 
besøget i Beijing og Shanghai og kan dér få en vurder-
ing af, om virksomhederne tror, den nye lovgivning i 
praksis forbedrer forholdene. 

Adskillige danske � rmaer har brugt mange kræ� er 
på at bekæmpe brud på patent- og varemærkelov-
givningen. Det er ikke blot produkter og brands, der 
er blevet kopieret, men hele forretningskoncepter 
såsom butiksindretninger.

OECD ser lidt stærkere vækst

Industrilandenes økonomiske samarbejdsorganisa-
tion OECD venter en svag stigning i Kinas økono-
miske vækst til 8 procent i andet halvår e� er afmat-
ningen i første halvår til ca. 7,5 procent. Dermed er 
OECD en anelse mere optimistisk end den kinesiske 
regering. Vurderingen er på linje med vurderinger fra 
en række internationale banker, som også venter et 
lidt stærkere tempo i resten af året. 

OECD vurderer,  at Kina har behov for gennem-
gribende strukturelle reformer, fortæller vice-
cheføkonomen i OECD, Jørgen Elmeskov. Han peger 
på reformer i den � nansielle sektor og i velfærdssek-
toren, ligesom han mener, at der skal ske reformer af 
statsselskaberne, så de bidrager med mere end skat-
tebetalinger til den o! entlige økonomi.

Mens den kinesiske regering forventer en vækst på 
7,5 procent for hele året, så har europæiske og ameri-
kanske banker opjusteret deres skøn til mellem 7,5 
og 7,7 procent. Indkøbschefernes indeks for industri-
produktion, fra HSBC, steg overraskende i august til 
50,1 point e� er konstante fald i " ere måneder. Mange 
virksomheder melder om faldende afsætning til 
Vesten. Indekset for servicesektoren ligger derimod 
underdrejet.

Forrygende indtjening i bankerne

De kinesiske banker bliver ved med at tjene penge, så 
det må gøre de vestlige banker grønne af misundelse. 
ICBC havde i første halvår et nettooverskud på 138 
milliarder yuan (128 milliarder kroner). For Bank of 
China blev det 81 milliarder yuan. 

Bankerne var de største pro� t-vindere blandt de 
børsnoterede selskaber, viser en analyse fra Haitong 
Securities. Blandt de 17 selskaber, der havde netto-

overskud på mindst 10 milliarder yuan, var de 11 
banker. De 16 største børsnoterede banker havde i 
første halvår en nettoindtjening på 610 milliarder 
yuan (567 milliarder kroner). Det var godt halvdelen, 
56 procent, af den samlede indtjening blandt de 2500 
selskaber på Shanghai-børsen. Det samlede overskud 
på de børsnoterede selskaber blev på 1.100 milliarder 
yuan. Trods bankernes høje indtjening – omend væk-
sten i indtjeningen har været faldende de seneste par 
år – så har Bank of America solgt ud af sin portefølje 
i China Construction Bank, men det skyldes nød, for 
BoA har været nødt til at sælge aktierne for at konsoli-
dere sig på hjemmefronten.

Børsskandale koster en halv milliard

De kinesiske børsmyndigheder er skredet hårdt og 
meget hurtigt ind over for børsmægler� rmaet Ever-
bright, der ved et tilsyneladende teknisk uheld satte 
en gigantisk børshandel i gang den 16. august. Handel-
en � k kurserne til at stige, og investorer købte for over 
20 milliarder kroner, hvore� er markedet skvattede 
sammen og gav investorerne tab. 

Børsmyndighederne har givet Everbright en bøde 
på 523 millioner yuan (486 milliarder kroner), og 
det er den største bøde, der nogensinde er givet. Den 
svarer til fem gange det beløb, Everbright tjente på 
den voldsomme handel. Samtidig er de to hovedan-
svarlige i Everbright idømt bøder på knap 600.000 
kroner hver, og de er blevet bandlyst fra al børshandel 
for livstid. 

Den ansvarlige for en fejlagtig børsmeddelelse 
blev idømt 200.000 kroner i bøde, fordi meddelelsen 
kunne påvirke investorernes beslutninger. Everbright 
har fået forbud mod at handle for egne midler i tre 
måneder.

69 nye lu! havne skal bygges

Det kan blive travle tider for de danske selskaber, der 
leverer udstyr til kinesiske lu� havne, for regeringen 
har planer om at bygge 69 nye, mindre lu� havne for 
den regionale jettra� k i mere øde egne af landet. De 
" este vil være i Xinjiang, det indre Mongoliet, Tibet, 
Yunnan og Heilongjiang. Der er 182 lu� havne i Kina. 
Der er kun 181 regionale små jet" y i sammenligning 
med 20.000 i USA, så det er en helt ny fase i " ytra� k-
ken, der er under udvikling. Myndighederne mener 
ikke, at de regionale " y skal have mere end 60 sæder. 
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Lu� havnene skal bygges inden for nogle få år. Da de 
� este lu� havne kører med underskud, ventes regerin-
gen at yde tilskud til byggeri og dri�  af de nye regio-
nale lu� havne, da heller ikke disse ventes at kunne 
dække udgi� erne i kra�  af den forventede � ytra� k.

Apple i samarbejde med China Mobile?

Der er forventninger om, at Apple i den kommende 
uge vil etablere et samarbejde med Kinas største 
mobilselskab, China Mobile. Samarbejdet tager sigte 
på at forbedre Apples muligheder i Kina, hvor China 
Mobile har 745 millioner kunder, og hvor selskabet er 
i gang med at afprøve 4G-teknologien. 

Banken UBS regner med, at Apple til næste år kan 
sælge 17 millioner iPhones gennem China Mobile, 
mere en halvdelen af sit samlede salg. Kina er Apples 
næststørste marked, men det er presset af Samsung og 
kinesiske producenter som Lenovo og Xiaomi. Apple 
har ha�  et dårligt image i Kina i den seneste tid.

Lenovo-chefer deler med de ansatte

Lenovo-chefen Yang Yuanqing skabte overskri� er 
for nylig, da han sagde, at han vil dele sin bonus på 

mindst 3 millioner dollar (17 millioner kroner) med 
� rmaets 10.000 ansatte. Det svarer til en månedssløn 
for en industriarbejder. Ifølge Lenovo sker delingen for 
at vise, at direktøren anerkender samtlige medarbej-
deres indsats. 

Lenovo havde i det seneste regnskabsår et salg på 34 
milliarder dollar. Selskabet solgte i dette år 52 mil-
lioner computere. En bonus-deling af den art er uhørt 
i Kina – og såmænd i alle andre lande.

Med sky skal vejret tæmmes

Vejrtjenester og forskellige myndigheder vil gøre en 
ekstra indsats for at tæmme vejret, f.eks. ved at skabe 
regnvejr i tørkeramte områder. Store dele af Kina har 
været ramt af tørke det meste af sommeren. Metoden 
består i at skabe skyer ved at sende kemikalier i vejret 
– enten med granater eller fra � y. Dannelsen af kun-
stige skyer skal sænke temperaturen og skal helst også 
føre til regn. 

De forsøg, der har været, giver dog ikke resultater, 
der beviser, at de kunstige skyer har den ønskede 
virkning, men med en investering på en milliard kro-
ner skal der laves systematiske forsøg i det næste års 
tid i det nordøstlige Kina.

Gigantisk stålmarked uden for Shanghai. Kina producerer mere end halvdelen af verdens metal, og kineserne 
bruger selv uendelige mængder stål i forbindelse med de mange nye byggerier. Arkivfoto: Aly Song/Scanpix
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FOKUS: Korruption i Kina

Kina kæmper fortsat 
med korruptions-
problemer

Korruption. Kinas økonomiske udvikling 
de seneste 30 år er på mange områder 
en succeshistorie. Men Kina kæmper en 
hård kamp mod et omfattende misbrug 
af o" entlige midler. Den gradvise liber-
alisering af de kinesiske medier har gjort 
korruption til et mere omdiskuteret emne 
end det længe har været. De kinesiske 
borgere viser stigende utilfredshed.

Af Mads Bødstrup

Vennetjenester, bestikkelse og magtmisbrug bliver 
et større og større problem for Kina, og der � ndes 
e� erhånden utallige eksempler på højtstående em-
bedsmænd der har udnyttet deres positioner til egen 

vinding. Senest er den nu tidligere toppolitiker, Bo 
Xilai, blevet anklaget for magtmisbrug, korruption 
og bestikkelse i omegnen af 20 mio. kr. 
       Sagen begyndte da hans hustru, og den forhen-
værende politichef  blev dømt og fængslet for deres 
rolle i en drabssag, hvor en britisk forretningsmand 
blev slået ihjel. Bo Xilai blev beskyldt for korruption, 
og for at have bøjet loven for at dække over drabssa-
gen.
       I juli � k den daværende jernbane minister, Liu 
Zhijun, en betinget dødsdom for at have modtaget 
61. mio kr. fra 1986 i 2011. Kinesiske medier har 
imidlertid beskrevet, hvordan skandalens omfang 
løber op i langt mere end de 61 mio.  der blev nævnt 
under retssagen. I følge Beijing Times, ejede Liu 
Zhijun op mod 350 ejendomme og 16 biler, mens 
avisen Global Times beretter om eksministerens 18 
elskerinder, herunder skuespillere, sygeplejersker og 
togstewardesser.
       Det er dog ikke kun i o� entligt regi, at Kinas kor-
ruptionsproblemer kommer til udtryk. Også den 
private sektor har været genstand for mediernes 
bevågenhed. Et af verdens største medicinal� rmaer, 

Bo Xilai. Arkivfoto: Reuters/Scanpix

UGEBREVET
BUSINESS KINA #10
06/09 2013



18

FOKUS: Korruption i Kina

 Rangering Land   Score

 1  Danmark  90
 1  Finland  90
 1  New Zealand 90
 4  Sverige  88
 5  Singapore  87
 6  Schweiz  86
 7  Østrig  85
 7  Norge  85
 9  Canada  84
 9  Holland  84
 72  Italien   42
 75  Liberia  41
 75  Montenegro 41
 80  Kina   39
 83  Burkina Faso 38
 83  Jamaica  38
 173  Sudan  13
 174  Afganistan  8
 174  Nordkorea  8
 174  Somalia  8

det britiske GlaxoSmithKline, beskyldes for at have 
brugt næsten tre mia. kr. på at bestikke læger til 
at ordinere deres egne produkter til patienterne. 
Lægerne har e� er sigende modtaget kontante be-
talinger og rejser, ligesom seksuelle ydelser fra pros-
tituerede er blevet brugt for at overtale lægerne til at 
udskrive recepter og sætte priserne op.
Siden er også franske Sano�  kommet i myndighed-
ernes søgelys, ligesom danske Novo Nordisk og 
Lundbeck begge har ha�  uanmeldt besøg. Der er 
dog ikke blevet rettet beskyldninger mod de danske 
selskaber. 

Markante problemer over hele verden

Transparency International, som er en interna-
tional organisation udgiver hvert år en rapport over 
hvor korruptionen i den o! entlige sektor er størst i 
verden, det såkaldte Corruption Perception Index 
(CPI). Danmark løber med 1. pladsen som det mindst 
korrupte land blandt de 176 medvirkende lande, 
mens Kina er placeret som nummer 80, bag lande 
som  Liberia, Makedonien og Sydafrika.
       Som man kan se på ovenstående verdenskort, er 
der markante problemer i store dele af verden. Især 
Asien - inklusiv Rusland - er hård ramt, ligesom Af-
rika ligeledes har store problemer, mens korrup

Oversigt over korruption i verden. Mørke farver indikerer store korruption-
sproblemer, mens lyse farver indikerer små korruptionsproblemer. Lande 
markeret med hvid indgår ikke i undersøgelsen pga. manglende data.

Kilde: Transparency International

Kilde: Transparency International

UGEBREVET
BUSINESS KINA #10
06/09 2013



19

FOKUS: Korruption i Kina

Hvis vi ikke e� ektivt brem-

ser korruptionen, vil den 

koste partiet folkets støtte og til-

lid. Hele partiet må være på vagt 

overfor korruptionen, og hele 

partiet må være bevidst om, at 

bekæmpelsen af korruptionen vil 

være en langvarig, kompliceret og 

anstrengende kamp.

Xi Jinping,
premierminister i Kina

F

tion er langt mindre udbredt i Vesteuropa, USA og 
Australien.
       Som navnet antyder er tallene baseret på hvor 
korrupt et lands o� entlige sektor opfattes at være. 
Indekset er sammensat af en kombination af vur-
deringer og undersøgelser, og er indsamlet af en 
række anerkendte institutioner. Når undersøgelsen 
baseres på opfattelser og ikke empiriske data skyldes 
det, at korruption omfatter ulovlige aktiviteter, som 
bevidst holdes skjult, og kun kommer til o� entlighe-
dens kendskab gennem skandaler, e� erforskning og 
retssager. Der � ndes altså ingen pålidelige tal der kan 
måle korruption i et land, og hvis man undersøgte 
antal retssager omhandlende korruption, ville de 
snarere vise hvor e� ektivt retssystemet er, og hvor 
gode medierne er til at afsløre sagerne.

Stort fokus fra regeringen

Da Kinas premierminister Xi Jinping overtog posten 
i marts, gjorde han klart, at korruption er et af 
landets største problemer, og understregede samti-
digt, at kampen mod korruption i fremtiden vil blive 

prioriteret højt. Derfor kan det virke paradoksalt, at 
antikorruptionsaktivisten og menneskerettighed-
sadvokat, Xu Zhiyong, blev anholdt i juli pga. en 

aktion for at sætte fokus på korruptionsproblemet. I 
følge hans advokat, forsøgte han lidt for højlydt på at 
få de kommunistiske partiledere til at o� entliggøre 
deres personlige formuer, men uden held. Ved at 
tilbageholde ham, har regeringen lukket munden på 
en af de mest fremtrædende fortalere for en juridisk 
reform, og dermed mindsket presset på sig selv for at 
ændre det eksisterende retssystem fundamentalt. Et 
retssystem, som burde være fundamentet i opbyg-
gelsen af et velfungerende samfund, men som selv er 
in� ceret med korruption, som indtil for ganske nylig 
er gået ubemærket hen.
       Regeringens kamp mod korruption er ikke lige så 
robust, som regeringen gerne vil have den til at frem-
stå, og e� er anholdelsen af Xu Zhiyong, er tilliden til 
regeringens antikorruptionsplan styrtdykket.
I følge kritikere fokuserer kampagnen hovedsageligt 
på symptomer, og ikke nær så meget på de bagv-
edliggende årsager, og den er begrænset i omfang på 
grund af frygt for borgernes ønsker om pressefrihed 
og gennemsigtighed.
       Regeringen fremhæver, at antallet af korrup-
tionssager mod retspersonale er faldet fra 712 i 2008 
til 519 i 2011. Men mange der arbejder i systemet 
fortæller at korruption og bestikkelse stadig er et 
stort problem. Omfanget af korruption i landets 
retssystem, fremmes formentlig af den måde hvorpå 
domstolene er organiseret. 
       Domstolene er ikke ua! ængige, fordi de er bu-
reaukratiske organer i det politiske system. I følge 
Gong Ting, professor i political science, er de � nan-
sieret af penge fra de lokale regeringer. Højtstående 
dommere udpeges af et lokalt udvalg, nedsat af den 
lokale regering, og genkendes af den lokale folkekon-
gres, hvilket betyder, at dommere hvis afgørelser 
strider i mod regeringens interesser, kan risikere at 
blive afskediget, eller på anden måde stra� et. 

Det ledende kommunistparti vil e� er sigende holde 
et møde i november, hvor de vil drø� e uddybende 
reformer, som lederne ser som en forudsætning for, 
at Kina kan realisere deres økonomiske mål for de 
kommende år.

UGEBREVET
BUSINESS KINA #10
06/09 2013



En gigantisk bunke jernmalm er på vej til 
at blive udskibet fra havnen i Tianjin. Kina 
er verdens største producent af metaller, og 

kineserne producerer alene over halvdelens af 
verdens metal. Arkivfoto: Vincent Du/Scanpix
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