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Kina holder kadencen 
trods BRIK-krise

Emerging Markets. Næsten alle lande 
blandt Emerging Markets er på nedtur, 
og den kan forstærkes af, at USA nu træk-
ker milliardinvesteringer i vækstlandene 
tilbage. Kina holder dog skansen.
Af Hugo Gaarden

På G20-topmødet i Sankt Petersborg på torsdag kan 
der ventes et opgør mellem USA og vækstlandene, de 
såkaldte Emerging Markets. Alle de toneangivende 
vækstlande fra Indien til Brasilien oplever en kraftig 
økonomisk nedtur med stærkt faldende valutakurser, 
faldende aktiekurser, voksende underskud på be-
talingsbalancerne og lavere vækst. Udviklingen kan 
ende i en krise, hvis afviklingen af den amerikanske 
pengeudpumpning, QE, fører til en endnu større kapi-
talflugt fra vækstlandene end i de seneste måneder.

Det kan få afgørende betydning for de interna-
tionale selskabers dispositioner: Skal de holde igen 
på investeringer i vækstlandene, eller bliver Kina et 
endnu bedre investeringsmarked, fordi landet ser ud 
til at klare sig bedre gennem den aktuelle nedtur end 
resten af vækstlandene?

Amerikanske QE er et problem

Nu vokser kravene fra vækstlandene, ikke mindst fra 
Kina: De vil have etableret et mere stabilt internation-
alt finansielt system, så de ikke skal belastes af store 
udsving og bobler med få års mellemrum.
  Kravene fra vækstlandene skyldes, at det er dem 
alene, der har sikret en rimelig global vækst siden den 
amerikanske og europæiske krise i 2008. Hvis væk-

sten falder drastisk i Emerging Markets, vil det ramme 
verdensøkonomien hårdt, og dermed også det skrø-
belige opsving i USA og Europa. Derfor har finans-
ministre og centralbankchefer fra vækstlandene den 
seneste tid advaret USA mod at forcere afviklingen af 
det specielle pengepolitiske instrument, quantitative 
easing, QE. Pengeudpumpningen på 85 milliarder 
dollar om måneden har givet amerikanske investorer 
bunkevis af penge til investering i vækstlandene – for 
at få pengene placeret i noget, der giver et bedre afkast 
end i USA. 

Det har vækstlandene længe kritiseret, fordi 
pengeindstrømningen skabte volatilitet og pris-
bobler. De beskyldte USA for at føre valutakrig. Nu 
rammes de dobbelt, når investorerne trækker pen-
gene ud meget hurtigt.

Kina rammes ikke så hårdt

Væksten er faldet drastisk siden 2010 i en række væk-
stlande, ofte med en halvering. Bortset fra Sydafrika 
er aktiemarkederne faldet siden nytår, mest i Brasil-
ien og Indien med 20-30 procent. Betalingsbalancen 
er forværret betydeligt i mange lande. Næsten hele 
striben af vækstlande fra BRIK til Indonesien, Mexico 
og Tyrkiet er blevet ramt. Mens aktierne i industri-
landene er steget med 12 procent i år, er de faldet 
med 13 procent i vækstlandene. Der er ét land, der 
stort set er gået fri af nedturen, og det er Kina, omend 
aktiemarkedet har oplevet en betydelig nedtur, 
men det skyldes interne forhold. At Kina er gået fri, 
skyldes først og fremmest, at der ikke er frie kapital-
bevægelser. Den spekulative amerikanske kapital er 
standset ved fordøren, og valutakursen er fastlagt af 
styret i Beijing med kun beskeden plads til udsving. 
Samtidig har Kina oprustet indenrigsøkonomien for 
at kompensere for en nedgang i eksporten, så væksten 
har kunnet fastholdes på omkring 7,5 procent, mens 
vækstlandene får en vækst på omkring 5 procent. 
En sådan omstilling er ikke sket nær så massivt i de 
øvrige BRIK-lande. De seneste tal tyder på, at industri-
produktionen og væksten er stabiliseret, og de uden-
landske investeringer i Kina viser en svag stigning 
gennem det seneste år.  Kina er det land, der tiltræk-
ker absolut flest udenlandske investeringer, sidste år 
121 milliarder dollar, mens de internationale invester-
inger i industrilandene er faldet med 32 procent. 
Endelig er Kina igang med en liberalisering af bank- 
og finansmarkedet, så de enorme kapitalmængder i 
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bankerne og i den halvofficielle skyggebankverden i 
større grad end hidtil kan kanaliseres over i produk-
tive investeringer – til en lavere rente – i de mindre 
og mellemstore private virksomheder, der udgør 60 
procent af industrien og 80 procent af beskæftigelsen i 
byerne. En undersøgelse blandt husholdninger i Kina, 
fem sydamerikanske lande og 14 europæiske lande 
viser, at kineserne har den suverænt mest solide fi-
nansielle situation. Kun 3 procent af familierne anser 
sig for finansielt sårbare mod hele 22 procent blandt 
tyskerne. Der er altså købekraft hos forbrugerne.

Dermed har Kina mulighed for at komme gennem 
den middelindkomstfælde, mange økonomer taler 
om, og dermed kan Kina følge efter Singapore og Syd-
korea op i industriklassen på meget kort tid. Omvendt 
har mange andre lande i Sydøst- og Sydasien samt i 
Latinamerika ikke kunnet undgå fælden. Kina ser 
altså ud til at blive forholdsvis en langt større økono-
misk motor end hidtil.

Har vækstlandene ekstra ressourcer?

Men spørgsmålet er, om Emerging Markets har større 
ressourcer, de kan trække på, så der ikke kommer  en 
krise som i Asien og Sydamerika i 90’erne. Økonomen 
Anders Aslund, der er ekspert i de nye økonomier, 
mener at BRIK-festen er slut, og at det i høj grad skyl-
des deres egne beslutninger ved f.eks. at fastholde stat-
ens rolle i økonomien. Vicedirektøren for finansinsti-
tuttet på Shanghais Jiao Tong universitet, Zhu Ning, 
har den modsatte opfattelse. Hvis vækstlandene 
gennemfører nødvendige reformer, kan de få en hidtil 
uset produktivitetsfremgang og vækst. Han mener, at 
middelklassens fremgang er altafgørende for kontinu-
erlig vækst og for social stabilitet.

Hvis udviklingsmodellen fra Kina, Singapore og 
Sydkorea kan gennemføres i stor skala, står vækst-
landene over for en vedvarende fremgang i en meget 
lang periode, mener han. Han forudser, at de største 
lande kan blive regionale centre, nemlig Kina over for 
det østlige Asien og Brasilien over for hele Latinameri-
ka. Etableringen af alliancer mellem kraftcentrene og 
vækstlandene kan skabe en stærkere intern udvikling 
i vækstlandene, så de ikke er så afhængige af industri-
landene.

Gennem de seneste ti år er der også opstået talrige 
meget stærke selskaber i vækstlandene. Trods kurs-
faldet på børserne, er kurserne nu kommet ned på 
rimelige niveauer, mener flere børsfolk. Dermed kan 

de tiltrække mere langsigtet kapital og gøre sig endnu 
stærkere til en international ekspansion.

Krav om et bedre finanssystem

Krisen i 2008-09 og den nye uro med kapitalbevæ-
gelserne viser dog, at flere af vækstlandene ikke vil 
affinde sig med boble-økonomierne og de voldsomme 
kapitalbevægelser fra industrilandenes side. 

Landene har ganske vidst fået store fordele af faldet 
i deres valutaer de seneste måneder, fordi det forbed-
rer deres eksportmuligheder. Men det er dog kun en 
korrektion af en kraftig forværring – og kursstign-
ing – siden 2008, netop som følge af finanskrisen. På 
centralbankchefernes møde i Jackson Hole i USA i 
weekenden, sagde Mexicos finansminister, Augustin 
Carstens, at kapitalbevægelsernes volatilitet er blevet 
meget skadelige, og at den ukonventionelle pengepoli-
tik har bidraget til volatiliteten. Dermed hentydede 
han til den amerikanske centralbanks QE-politik.

På G20-topmødet, som omfatter de største in-
dustrilande samt de vigtigste vækstlande, bliver der 
en drøftelse af, hvordan volatiliteten fremover kan 
forhindres. Kan der skabes et mere stabilt finansielt 
system på globalt plan? Kan de ”varme penge,” dvs. 
de spekulative investeringer, undgås? Indtil nu er der 
ikke kommet konkrete forslag, heller ikke fra væk-
stlandene. Den internationale valutafond, IMF, har 
lovet af hjælpe vækstlande, der kommer i nød, men 
det har bare intet med forebyggelse af nye kriser at 
gøre. Kina lægger op til, at vækstlandene skal have 
større indflydelse i alle internationale fora, og at 
G20-foraet skal have en større rolle i en international 
koordinering, herunder med et stærkere opsyn af de 
finansielle markeder.  Men ifølge ledelsen i Beijing er 
der to forudsætninger for etablering af et mere stabilt 
system: At G20-landene kan finde nogle fælles in-
teresser og en balance mellem landene, og at USA og 
Kina som de dominerende økonomier kan samarbe-
jde om etablering af en ny økonomisk orden.

Kina er blevet en så stærk økonomisk faktor, at en 
forværring af økonomien i Kina vil have lige så stor 
global virkning som en forværring af økonomien i 
USA eller i hele EU, viser eksperters beregninger. Der-
for begynder de vestlige lande samt finanssektoren at 
vænne sig til, at Kina skal involveres i enhver forhan-
dling om den internationale økonomi.
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Verdens største  
handelsportal i 
kundekrig med banker

Online-banking. Den kinesiske  
e-handelsplatform Alibaba yder også 
online-lån, og nu går selskabet videre og 
tilbyder indlån- og investeringsproduk-
ter. Kinesiske banker begynder at lave 
e-handelsplatforme som modtræk.
 
Af Hugo Gaarden

Det syder og bobler i den alternative kinesiske finans-
sektor, og det er den gigantiske e-handelsplatform, 
Alibaba, der går foran. Alibaba har gjort det let for 
brugere af internettet og mobiltelefoner at betale 
regninger mobilt, at flytte penge og at investere – helt 
uden om bankerne. Alibaba står for halvdelen af det 
nye, alternative marked. Det er den karismatiske 
stifter af Alibaba, Jack Ma, der står bag, og det interes-
sante er, at han har indirekte opbakning fra kommu-
nistpartiet, eftersom partiets talerør, Folkets Dagblad, 
i juni bragte et interview med ham, og hvor han 
åbent talte om banksektorens mangler og sagde, at 
bankerne ikke tjener flertallets interesse. 

-80 procent af befolkningen bliver ikke betjent af 
bankerne. Finansielle ydelser bør handle om lægman-
den og ikke sektorens egne cirkler, sagde han. Det var 
en uhørt kritik af storbankerne, der næsten uden un-
dtagelse er statsbanker. Hans kritik er derfor tegn på, 
at partiet og regeringen vil bryde bankernes monopol 
og ser positivt på alternativer.

Alipay var første skridt
 
For tre år siden etablerede Alibaba en finanstjeneste 
online, Alipay. Den henvender sig primært til små og 
mindre virksomheder, der kan få lån i Alipay. Jack Ma 
oprettede Alipay for ganske enkelt at få mere omsæt-
ning i sin e-handelsplatform ved at yde lån til brugere, 
som ikke kunne få lån i bankerne. De store stats-
banker foretrækker at yde lån til store virksomheder 
og ejendomssektoren og betragter mindre virksom-
heder og private som et tidskrævende problem og en 

risiko.
Alipay ventes i år at have et udlån på ca. 15 mil-

liarder kr., og et andet udlånsselskab hos Alibaba har 
langt større udlån over 200.000 virksomheder. Men 
det er dog under en promille af de samlede udlån i 
bankerne.

Alipay kan dog blive en særdeles farlig konkurrent 
for bankerne, for Alipay har adgang til kundedata 
fra Alibabas 800 millioner kunder, og det kan Alipay 
bruge til at lave nye finanstjenester, der målrettes 
konkrete kundegrupper.

Alipay tilbyder f.eks. pengeforvaltning i form af en 
ny type værdiforvaltnings-produkter, som kineserne 
kalder dem. Det er indlånsprodukter, der bygger 
på obligationer og aktier, og som giver kunderne 
en variabel rente på 3-4 procent. Det er mere end 
bankrenterne, der svinger fra 0,3 til 3 procent alt efter 
indskuddenes længde. 

Pengene i værdiforvaltningerne kan hæves øjeblik-
keligt, og kunderne får alligevel de 3-4 procent, så de 
er blevet umådeligt populære, og de bruges også af 
statsbankerne for at omgå de statsfastsatte indlånsr-
enter. 

Også Tencent, der er en e-handelsplatform og en 
chat-service, har lavet en værdiforvaltning, og Tencent 
vil desuden lancere en børshandel sammen med et 
børsmæglerselskab, Great Wall Securities. Den største 
detailforretning med elektroniske produkter, Suning, 
er ligeledes gået ind på markedet. Internetselskaberne 
er gået videre og tilbyder også en slags investerings-
foreningsbeviser samt forsikringer via institutter i de 
pågældende brancher.

Bankerne svarer igen

Men dét, der måske gør mest ondt hos bankerne, er 
Alipays internetbetaling. Det er den kinesiske version 
af Dankortet, UnionPay, er øjensynlig årsagen til, at 
Alipay netop har standset et betalingssystem POS, 
som f.eks. bruges af logistikfirmaer, der kan tracke 
forsendelserne og sørge for betaling på samme tid 
og med samme bærbare POS-terminal. UnionPay 
er øjensynlig bange for, at Alipay med POS er ved at 
bryde ind på hele den elektroniske betalingsformi-
dling. 

Online-transaktionerne uden om bankerne vok-
sede med 28 procent i andet kvartal til 1000 milliard-
er kroner, siger konsulentfirmaet iResearch. Alipay 
står for halvdelen af transaktionerne.
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Minsheng Bank, der er stærk på online-banking, 
siger, at Alibaba er ”en stor udfordring.” Nogle taler 
om, at Alibaba skaber et jordskælv i sektoren.

Alibaba havde indtil for et par år siden et samar-
bejde med China Construction Bank, hvor Alibaba 
leverede data om sin e-handel til banken, skriver Fi-
nancial Times, men banken trak sig ud og har oprettet 
sin egen e-handelsplatform for at få kontakt til en 
større gruppe kunder. Også Bank of Communications 
har etableret en e-handelsplatform á la Alibabas.

De etablerede banker og alternative banker samt 
internetselskaberne begynder altså at trænge ind 
på hinandens område, for parterne erkender, at de 
er nødt til at gå uden for deres egne rækker, ikke 
mindst for at kunne være på de online-platforme, 
hvor kunderne er, og for at kunne udnytte Big Data på 
platforme af den art.

Det nye marked er i sin vorden, og det er først i dette 
år, at det er eksploderet med en række nye produkter. 
Foreløbig er langt de fleste kunder tøvende. For hvor 
sikre er Alibaba og de andre? Markedet er endnu ikke 
reguleret, men kilder siger til kinesiske dagblade, at 
de venter krav om regulering, når transaktionerne 
nærmer sig hundreder af milliarder kr. 

Det er ikke nødvendigvis et problem for de nye 
internet-finanshuse, selv om det vil øge deres omkost-
ninger, for de har oplevet, at de har udviklet et let og 
billigt alternativ til bankerne med mobiltelefonerne 
og nettet. Desuden er regeringen blevet klar over, 
at dens stærke fokusering på indenrigsøkonomien, 
urbaniseringen og servicesektoren kun lykkes, hvis 
der bliver bedre finansieringsvilkår for de mindre og 
mellemstore selskaber, for det er dem, der er kernen i 
by-erhvervene.

Interviewet med Jack Ma var øjensynlig et vink 
med en vognstang til den traditionelle banksektor.

Kinesisk tempo slår 
igennem hos SAS

SAS. Den omstilling, SAS har været  
igennem efter krisen, er drevet af innova-
tion og IT – samt af den utålmodighed, der 
præger enhver kinesisk virksomhed. SAS 
har fået godt tag i Shanghai efter den  
direkte forbindelse med København.

Af Hugo Gaarden

Utålmodighed. Innovation. Fokusering på kundernes 
tid og på deres krav om at være på nettet hele tiden. 
Det er hovedingredienserne i den omstilling, SAS har 
været igennem siden november, og det ingredienser, 
der på nogle områder svarer til kinesisk virksomhed-
sledelse. Det forklarer, hvorfor SAS har haft held med 
at vende tilbage til Shanghai med direkte forbindelse 
til København. 

Direktør Eivind Roald, med ansvar for salg og 
marketing, har på et møde i det danske handelskam-
mer i Shanghai fortalt om omstillingen og de ideer, 
som flyselskabet er nødt til at tage fat på for at komme 
ud af den mangeårige krise og for at komme foran 
konkurrenterne. Det er meget mere konkrete og jord-
nære ideer, end Jan Carlzons ideer i 80’erne og 90’erne, 
og de minder utroligt meget om den måde, som en 
moderne, kinesisk forretningsmand driver – eller 
pacer – sin virksomhed på. Intet kan gå hurtigt nok for 
en kineser. 

Et eksempel. Det tog IT-afdelingen i SAS 18 måned-
er at udvikle en app til SAS-kunderne. Eivind Roald, 
der for et års tid siden kom fra en stilling som mar-
ketingdirektør for IT-virksomheden HP i Norge, siger 
uden omsvøb om udviklingsprocessen med app’en: 

-Det var totalt fejlagtigt. Vi må have en totalt an-
derledes indgang til innovation.

I februar blev kursen og tempoet lagt om, og en tablet-
version til app’en blev udviklet på 8 uger. I en verden, 
hvor IT-selskaber sprøjter nye versioner af mobiltele-
foner og app’er ud, og hvor kunderne er levende 
optaget af at være på nettet med de nyeste dimser, da 
kan en virksomhed ikke bruge måneder på at udvikle 
nye produkter, mener han. 
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  Kineserne er eksperter i at lancere nye produkter – 
enten det er kopier eller egne versioner.

Kundernes tids- og IT-forbrug

SAS har i dag fokus på tre områder: Adgang til en 
større del af verden end før. Kundernes tidsforbrug. 
Kunderne skal i centrum.

Med de nyeste flytyper fra Airbus vil SAS udbygge 
langdistancenettet til fjernere mål, alene og med al-
liancepartnerne, og Shanghai har været lidt af en test. 
Den er lykkedes, for SAS har trængt konkurrenterne 
voldsomt tilbage vedr. passagerer til og fra Skandina-
vien.

En undersøgelse viser, at tiden er den vigtigste 
faktor for den kundegruppe, som SAS satser på – de 
midaldrende med en lidt højere uddannelse og in-
dtjening, og som flyver 5-6 gange om året, og som SAS 
kalder Travel Class. At reducere tidsforbruget i f.eks. 
booking og i lufthavnene er det vigtigste for denne 
gruppe. Også dét passer til utålmodige kinesere – men 
altså også til en stor skandinavisk kundegruppe.

Den samme gruppe kræver dog også en service 
som i gamle dage, som Roald udtrykker det, og det 
skal IT hjælpe med, så kunderne hjemmefra f.eks. kan 
bestille film og aviser og magasiner til deres tablets. 
Satellit-strukturen er ikke god nok til at bruge wifi i 
luften, men til engæld skal IT-løsningerne med info-
tainment gøre rejsen så let og effektiv, at kunderne 
vender tilbage.

  
De indre løsninger

I de seneste mange år har flyselskaberne arbejdet 
for at spare brændstof og reducere CO2-udslippet, 
og det har ført til konstante forbedringer af flymo-
torerne. Men det indre i flyene – og rejseoplevelsen 
-  er ikke blevet ændret særlig meget. Det er dét, SAS vil 
fokusere på, og det udtrykkes også i, at stort set hele 
ledelsen i SAS ingen erfaring har med flyselskaber. 
Men ledelsen har erfaring med f.eks. kundepleje og 
interne forandringer. Det sidste blev udtrykt i sam-
menlægningen af alle administrative funktioner ét 
sted, nemlig i Stockholm, sidste år.

Også dét minder på nogle punkter om kinesisk 
virksomhedsledelse, der tit bryder totalt med vestlige 
normer. Hvis kunderne vil have en strøm af nye 
produkter, får de det også. Det er derfor, mange nye 
bilmærker, mobiltelefoner og tablets først bliver lan-

Dansk ældrepleje vækker 
interesse

Ældrepleje. En unik type danske pleje-
hjem samt ældrepleje i hjemmene rammer 
præcist nogle stærke, kinesiske interesser, 
viser en delegationsrejse.
Af Hugo Gaarden

Deltagerne i en dansk delegationsrejse om ældrepleje 
i Kina de seneste dage har virkelig formået at ramme 
nogle stærke kinesiske interesser. 

De danske virksomheder og institutioner har ramt 
nogle nicher, som kineserne er meget optaget af. Det 
gælder f.eks. et unikt plejehjem, der er bygget som et 
traditionel hakko-hus i det sydlige Kina, og det gælder 
den uddannelsesstrategi, som Danske Diakonhjem og 
VIA University College sammen med SOSU-Silkeborg 
har udviklet.

Dertil kommer, at en gruppe virksomheder har 
lavet en strategisk alliance for at stå stærkere over for 
kinesiske myndigheder og firmaer.

Ældrehjem á la kinesisk

Arkitekt Tommy Falck, aarhus arkitekterne, præsen-
terede under et møde i Shanghai et unikt dansk 
plejehjem, Sunpatio, der er bygget som et lille lands-
bysamfund, formet som en rund ejendom i to etager 
med en meget stor gårdhave. Hver af beboerne har 
adgang til omgivelserne direkte fra deres lejlighed, og 
de kan også træde ind i fællesskabet i den indre del af 
bygningen med spisesale og aktivitetslokaler – samt i 
den åbne, indre gårdhave.

ceret i Kina.
Kineserne bryder også med Vestens fokuser-

ing på core business. Nogle af de nye kæmpestore 
svinefarme ejes af virksomheder i detailhandelen og 
fødevarebranchen og altså ikke af landmænd. Når 
kunderne er utilfredse med fødevaresikkerheden og 
køber udenlandske produkter, vil detailhandelen til-
bageerobre kunderne ved at tage kontrollen med hele 
fødevareprocessen.

Det minder lidt om den nye SAS-linje: Når 
kunderne er optaget af tiden og IT, skal SAS også give 
den bedst mulige løsning udover selve flyrejsen.
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  Det er en bolig-form, der næsten er en kopi af de tra-
ditionelle, cirkelrunde hakko-bygninger i Fujian i det 
sydlige Kina.

Arkitektfirmaet vil sammen med sine partnere 
i konsortiet Danish Healthcare Consultants vise et 
eksempel på en boligform, der passer til de kinesiske 
traditioner, hvor beboerne bor tæt på hinanden. 
Men konsortiet, der også omfatter schmidt hammer 
lassen, NNE Pharmaplan og MOE, præsenterede dog 
også mere traditionelle plejehjem, herunder bygn-
inger, der er tilpasset fysiske og mentalt handicappede 
personer.

Ældrepleje sat i system

De kinesiske myndigheder lægger op til, at langt de 
fleste ældre skal passes i hjemmene af familien eller 
af professionelt eller frivilligt personale, eventuelt 
kombineret med dagplejehjem, hvor de kan være i 
dagtimerne.

Danske Diakonhjem, VIA University College og SO-
SU-Silkeborg er involveret i et projekt om at uddanne 
personalet på et luksusplejehjem med 800 senge i 
Shanghai. VIA University College har også etableret 
et samarbejde med sygeplejeskolen på Fudan Univer-
sitet i Shanghai om uddannelse af plejepersonale.

-I Danmark har vi stor viden om pleje af ældre, om de-
mens, rehabilitering og om ernæring, og vi forstår at 
sætte det enkelte menneske i centrum, for livskvalitet 
og indflydelse på egen hverdag er vigtig uanset alder. 
Men vi kan ikke bare overføre den danske model, 
vi kender fra danske plejehjem og hjemmepleje. Vi 
skal være parate til at tilpasse os kinesiske familie- og 
kulturforhold, siger Inger-Margrethe Jensen, uddan-
nelseschef på den Sundhedsfaglige Højskole, VIA UC.

Da kineserne lægger stor vægt på at kunne hjælpe 
de ældre i deres hjem i familiens kreds, har VIA også 
fokus på uddannelse af personale til pleje af ældre i 
eget hjem. VIA UC en del af et Midtnet-projekt sam-
men med Aarhus Universitet og fire danske virksom-
heder. Projektet vil i det kommende år demonstrere 
danske hjælpemidler og hjemmepleje i prøvelej-
ligheder hos familier i Shanghai.

Satsning på kinesisk 
svineproduktion

Fødevarer. Maskinfabrikken Skiold er 
en af de danske virksomheder, der satser 
kraftigt på at levere totalløsninger til  
gigantiske kinesiske svinefarme.

Af Hugo Gaarden

Den kinesiske fokusering på flere fødevarer og en 
større fødevaresikkerhed får for alvor danske agro-
virksomheder til at satse på Kina. De har ikke været 
first movers, f.eks. har amerikanske agrovirksomhed-
er været hurtigere inde i svineproduktionen. Men til 
gengæld rykker det nu for danske producenter, og det 
sker netop, mens kinesiske forretningsfolk etablerer 
store svinefarme med omsætning på flere hundrede 
millioner kroner.

Den traditionsrige maskinfabrik Skiold i Sæby 
etablerede sig i Qingdao i Kina i 2012. Virksomheden 
vil ikke blive overrasket, hvis der er en omsætning på 
100 millioner kroner inden for tre eller fem år. I 2012 
havde Skiold Group en samlet omsætning på 560 mil-
lioner kroner med ca. 500 medarbejdere. I Kina er der 
nu 12 medarbejdere.

Store anlæg

Virksomheden går efter at levere til de større anlæg 
i Kina – enten som totalløsninger eller med enkelt-
produkter. Fokus er på svinefarme. De nye, store 
svinefarme i Kina har typisk en størrelse på 2500 
søer, der fokuserer på at effektivisere og øge produk-
tiviteten af svineproduktion. Den årlige omsætning 
kommer på de farme let op på flere hundrede mil-
lioner kroner, som det bliver tilfældet med den første 
danske svinefarm i Kina, Scandinavian Farms. De 
største kinesiske farme har omsætninger på milliard-
er af kroner.

-Det er meget svært at forudse den kommende om-
sætning, men markedet er stort. Jeg bliver ikke  over-
rasket, hvis vi får en omsætning på 100 millioner 
kroner om tre eller fem år, siger direktøren for Skiold i 
Kina, Jesper Harrestrup Bang.
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Kina kan dermed hurtigt komme til at udgøre en 
meget stor del af koncernens omsætning, og det skyl-
des ikke bare markedets størrelse, men den kolossale 
satsning, der sker for at modernisere og effektivisere 
landbruget og for at sikre en højere fødevaresikker-
hed.

-Hos potentielle kunder kan vi mærke en stor inter-
esse for europæisk fødevaresikkerhed, ikke mindst 
danske løsninger, fordi Danmark betragtes som et 
foregangsland. Der er respekt om dansk svineproduk-
tion, siger Jesper Harrestrup Bang. 

På godt jysk siger han, at han venter en fornuftig 
omsætning og indtjening allerede i det første produk-
tionsår.

En rolig, solid opstart

Skiold brugte næsten to år på at undersøge 
markedsmulighederne, inden man etablerede sig 
sidste år i lejede lokaler i Qingdao i det østlige Kina. 
Byen blev valgt, fordi den har en god beliggenhed 
med lavere etableringsomkostninger i forhold til f.eks. 
Shanghai, men også fordi det lokale kontor for uden-
landske virksomheder var særdeles behjælpelige.

I startfasen går Skiold også roligt frem, nemlig ved 
at koncentrere sig om ganske gå, men store kunder. 
Selskabet leverer til Scandinavian Farms, der har 
etableret en farm ved Lianyungang syd for Qingdao. 
Når den er fuldt udbygget bliver der en årlig produk-
tion på 500.000 slagtesvin, svarende til en årlig om-
sætning på en milliard kroner.

Skiold har gennem årene specialiseret sig i at levere 
totalløsninger inden for to segmenter: fodermøller 
og udstyr til indretning af stalde, f.eks. foderanlæg, 
klimaanlæg, gylleanlæg og maskiner til foderproduk-
tion.

-Det er dét, vi forsøger at sælge til kineserne, for vi 
mener, at det er samtlige forhold, herunder genetik, 
samt de lokale og klimatiske forhold, der spiller ind i 
rentabiliteten, siger Jesper Harrestrup Bang.

Det meste udstyr skal produceres i Kina, men noget 
importeres fra Danmark og desuden er det hensigten 
at foretage sourcing fra Kina til koncernens selskaber 
andre steder i verden. 

Kinesere er entrepreneurer

Det specielle ved den moderne kinesiske landbrug-
sproduktion er, at det er forretningsfolk fra byerne 
og altså ikke landmænd, der etablerer og står bag 
driften af de store farme. Der er ikke tradition for, at 
landmænd driver deres egne farme i stor stil. Men det 
er der politisk åbnet op for i de senere år, og nu er det 
f.eks. forretningsfolk i fødevare- eller detailindustrien, 
der ønsker at få kontrol med hele produktionskæden, 
dvs. fra kød- og mælkeproduktionen.

Det er Jesper Harrestrup Bangs erfaring, at de po-
tentielle kunder er entrepreneur-typer. De er risikov-
illige, men de bruger også mange kræfter på at sætte 
sig ind i svineproduktion. De arbejder ofte sammen 
med et lokalt universitet eller landbrugsskole for at 
skaffe sig viden. Nogle vil se en moderne svinefarm i 
drift i f.eks. Danmark. Der skal være mange besøg hos 
en potentiel kunde, før en aftale kan underskrives. 
Den langvarige proces skyldes, at der er tale om et 
projekt, der skal danne basis for en fremtidssikret og 
moderne svineproduktion.

Et meget vigtigt salgsargument for Skiold er at 
kunne hjælpe kunden med at lave et scenarie for, 
hvor kunden kan være om fem eller ti år med netop et 
Skiold-anlæg. Her spiller Skiolds mange års erfaring 
ind. Virksomheden blev etableret i 1877, men den har 
siden 2006 været i gang med en stærk international 
ekspansion med etableringer i Sverige, Polen, Rus-
land, Australien, Frankrig og senest Kina.

Skiold skaffer sig primært kontakt til potentielle 
kunder via den årlige udstilling for landbrugs- og 
fødevaresektoren (en kinesisk version af Agromek). 
Ved den seneste udstilling i Wuhan havde Skiold 3500 
besøgende på to dage på sin 200 kvadratmeter stand. 
Det skabte tiltro til afsætningen på det kinesiske 
marked.
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Dansk ledelse står 
stærkt i global økonomi

Forandring. Den tidligere topdiplomat 
Jørgen Ørstrøm Møller skriver i ny bog, at 
verdensøkonomien gennemgår fundamen-
tale forandringer, og at staternes rolle  
reduceres markant, mens borgerne,  
medarbejderne og grupper får mere  
indflydelse.

Af Hugo Gaarden

Mens verden gennemgår fundamentale forandringer 
– økonomisk og politisk – så har globale danske 
virksomheder et forspring, og det kan især få betyd-
ning for virksomheder i De nye Økonomier som Kina. 
De inddrager medarbejderne aktivt i driften – meget 
mere end virksomheder fra andre nationer gør det - 
og denne fokusering på medarbejderne passer netop 
til hovedstrømningerne i den globale økonomi.  
 Det mener i hvert fald en tidligere dansk topdiplo-
mat, Jørgen Ørstrøm Møller, der har været departe-
mentschef i Udenrigsministeriet, og som nu bor i 
Singapore, hvor han underviser på Singapore Man-
agement University, og hvor han er en meget flittig 
skribent i internationale medier om internationale 
økonomiske og politiske forhold.

I sin ny bog, Global Economy in Transition, der er 
en samling af artikler fra midten af 2009 til slutnin-
gen af 2012, giver han et meget dystert billede af de 
vestlige landes økonomiske og politiske formåen. 

Men når han tror, at danske virksomheder kan 
klare sig godt, så skyldes det, at ledelsen er værdibaser-

et fremfor kommandostyret, og netop værdierne får 
stigende betydning i fremtiden, hvor befolkningen ser 
mere og mere skeptisk på staternes evne til at løse de 
aktuelle problemer. 

Værdinormer får større betydning

Hovedproblemet er, at den amerikanske model ikke 
fungerer så godt som tidligere. Den vestlige krise er 
selvskabt med høj gæld, og den fører til lav global 
vækst i et årti eller to. Problemet forstærkes af en vok-
sende mangel på ressourcer. 

Den amerikanske model er ikke så attraktiv som 
før, men heller ikke den europæiske eller kinesiske 
model har vundet global fodfæste.

Det skyldes i høj grad massekommunikationen, 
som har gjort det muligt at udvikle ideer og ny adfærd 
på globalt plan. Værdinormer kommer til at spille 
en større rolle, men det gør også mange nervøse og 
rodløse. Hvor hører man hjemme i den nye verden?

Nervøsiteten forstærkes af, at der i fremtiden kun 
vil ske en byrdefordeling af de eksisterende ressourcer 
fremfor en fordeling af stadig større værdier. 

-Politikerne er rådvilde. De lytter til eksperter, der 
er rådvilde. Det forstærker identitetskrisen, for 
staterne kan ikke som tidligere levere svarene på 
befolkningens spørgsmål. Derfor får vi i stigende grad 
gruppedannelser, og vi er det fra regionale selvstæn-
dighedsbevægelser i Europa til de religiøse og etni-
ske konflikter i Mellemøsten, siger Jørgen Ørstrøm 
Møller.

Nationerne kommer altså i klemme som aktører, og 
det understreges af, at multinationale selskaber frigør 
sig fra nationerne.

Mere international magt

Jørgen Ørstrøm Møller tror ikke, at der kommer store 
militære konflikter, men der kan blive mange konflik-
ter mellem grupperne om værdinormerne.

Han finder det afgørende, at politikerne forsøger at 
opnå indflydelse på internationalt plan – fra EU til det 
globale. Han ser allerede en tendens i den retning, når 
staterne begynder at gribe ind mod multinationale 
selskabers skatteunddragelser.

EU har været hæmmet af, at landene fik lavet en for 
svag Maastricht-traktat – han var selv med i arbejdet – 

UGEBREVET
BUSINESS KINA #09
30/08 2013

10



Mercedes gik galt af 
markedet

Bilmarked. Mercedes-Benz pumper 2,7 
milliarder dollar ind i bilproduktionen i 
Kina, efter et meget dårligt år, fordi Mer-
cedes ikke har forstået markedet. BMW 
og Audi klarer sig meget bedre.

Af Hugo Gaarden

I det seneste års tid er det gået gruelig galt for Mer-
cedes-Benz i Kina. På verdens største og hurtigst-

voksende marked formåede Mercedes kun at forøge 
salget med 4 procent sidste år, mens BMW voksede 
med 41 procent og Audi med 32 procent.

Årsagen er, siger kilder i bilbranchen, at Mercedes 
ikke kom med nye modeller eller versioner af de 
gamle. Kinesiske kunder vil have nye produkter hele 
tiden, og det gælder også inden for luksussegmentet 
og på bilmarkedet. Der findes ikke samme firma- eller 
produktloyalitet, som vestlige firmaer kender fra 
hjemmemarkedet.

BMW og Audi sprøjter nye versioner på markedet, 
og derfor er det de to bilmærker, der ses på gaden. De 
adskiller sig fra alle andre mærker, mens det kan være 
svært at se det specielle ved en Mercedes, og kinesiske 
kunder i velhaverklassen er ikke flasket op med en 
viden om eller tro på, at ”stjernen” har en kvalitets-
fordel.

Vil løfte salget i 2015

Mercedes-Benz vil dog ændre udvikling og har netop 
lanceret en plan med investeringer på 2,7 milliarder 
dollar (15,5 millarder kroner), der skal løfte salget fra 
200.000 biler om året til 300.000 om året fra 2015. 
Mercedes vil stadig halte efter sine to største tyske 
konkurrenter (Audi solgte sidste år 407.000 og BMW 
314.000 biler), men Mercedes vil med indsatsen gøre 
Kina til sit største marked, altså større end Tyskland 
og USA.

Mercedes har åbenbart erkendt, at bilerne ikke 
betragtes som så luksuriøse, som Mercedes er vant til 
hos sine kunder, for koncernen vil med mindst 20 nye 
modeller forsøger at bygge biler til en lavere pris. Det 
gælder også en ny SUV, der lanceres næste år. Bilen 
produceres sammen med partneren Beijing Automo-
tive Group. 

Officielt hedder Mercedes-koncernen Daimler efter 
det amerikanske eventyr for nogle år siden, men i 
Kina kendes bilerne og koncernen som Mercedes.

Chefen for Mercedes i Storkina, Hubertus Troska, 
sagde ved lanceringen af investeringsplanen, at 
kvaliteten af de biler, der produceres i Kina sammen 
med kinesiske partnere, nu er så god, at kunderne 
ikke længer betragter tysk-producerede biler som 
bedre. Han sagde også, at det er nødvendigt at have 
en større lokal produktion, hvis Mercedes vil have en 
førende position. Fra 2015 skal syv ud af 10 modeller i 
Kina være produceret i Kina. 

I forbindelse med lanceringen sender Mercedes 

men dengang kunne der ikke opnås bedre resultater. 
Euro-krisen er et resultat af den amerikanske finan-
skrise, men den er blevet forstærket af, at grundlaget 
for euroen ikke var gjort stærk nok, og derfor kunne 
f.eks. Grækenland låne til lige så lave renter som Tysk-
land. En bankunion og en fiskal union vil rette op på 
manglerne, mener Jørgen Ørstrøm Møller.

Men det afgørende er, at borgerne kan se resultater, 
som vedrører dem selv – som da de så den positive 
virkning af Det indre Marked. Det må politikerne 
levere, ellers forsøger nye grupper at levere varen. Det 
fører ifølge Jørgen Ørstrøm Møller til, at der bliver 
en større fokusering på andre former for værdier og 
vækst end de rent økonomiske. Han ser en tendenser 
til, at borgerne over hele verden lægger større vægt på, 
hvad de kan gøre for andre og sammen med andre – 
end på bare at rage til sig selv. Det er f.eks. årsagen til 
den stærke fokusering på forureningen og modviljen 
mod, at 97 procent af den amerikanske værdistigning 
de seneste fem år er havnet hos den ene procent, der 
er mest velhavende.

-I de næste 10-20 år vil der ikke være ét system eller 
én nation, der dominerer. Vi kan derfor få en meget 
urolig tid. Det afgørende er derfor, om vi kan etablere 
en global governance, et nyt ledelsessystem, der kan 
afværge en ubehagelig populistisk og nationalistisk 
udvikling, siger Jørgen Ørstrøm Møller.

Og hér kommer netop den skandinaviske ledelsesmo-
del ind i billedet: Kan den give et afgørende bidrag til, 
hvordan de enkelte kan skabe sig en bedre tilværelse, 
når staterne ikke magter opgaven?
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en nydesignet E-klasse model på markedet. Da kon-
cernen for nogle år siden lavede en længere model 
for at give bilens ejer bedre plads på bagsædet – fordi 
kinesiske direktører ikke kører selv, men har chauffør-
er – var det første gang, at Mercedes lavede en helt 
ny model, der var skræddersyet til et enkelt marked. 
Siden hen kom der blot ikke mange nye modeller, og 
det førte til stagnation i salget.

Kort Nyt
Pæn indtjening i industrien

Industriselskabernes indtjening steg med 11,6 procent 
i juli i forhold til samme måned året før. Deres indtjen-
ing var i juli 419 milliarder yuan (ca. 390 milliarder 
kroner). I årets første syv måneder steg indtjeningen 
med 11,1 procent til 3.000 milliarder yuan (2800 mil-
liarder kr.). Det viser tallene fra Kinas statistik. Selve 
omsætningen steg i de syv måneder med 11 procent. 
Der har gennem året været en opadgående tendens i 
indtjeningen. De nævnte tal omfatter selskaber med 
en omsætning på mindst 20 millioner yuan. De pri-
vate selskaber har en langt bedre indtjeningsevne end 
statsselskaberne. Deres indtjening steg i juli med 15,4 
procent mod 5,5 procent for statsselskaberne. Kinas 
statistik ser en række tegn på, at økonomien har stabi-
liseret sig, f.eks. med en lidt bedre industriproduktion. 
De udenlandske investeringer er taget til igen efter en 
vis stilstand det seneste år. Derfor er der udsigt til en 
vækst i økonomien på 7,5 procent for hele året.

DCBF vil tiltrække investeringer

Danish-Chinese Business Forum vil på den inter-
nationale investeringskonference i Xiamen den 9. 
september forsøge at trække kinesiske investeringer 
til Danmark. DCBF holder et symposium sammen 
med bl.a. Udenrigsministeriet, virksomheder og råd-
givere for at orientere om  investeringsmulighederne. 
Symposiet vil fokusere på danske styrkekompetencer 
herunder Cleantech og vedvarende urbaniseringsløs-
ninger. Det er to af de områder, der giver både danske 
og kinesiske virksomheder de største muligheder 
i et dansk-kinesisk samarbejde. Symposiet vil også 
hjælpe danske og kinesiske virksomheder med at søge 
partnerskaber.

15 dage for nyt visum

Personer med opholdstilladelse skal indstille sig på, 
at de skal bruge lidt flere dage på at få forlænget deres 
visum. Fra 1. september er der kommet nye regler for 
visumansøgning for udlændinge med opholdstil-
ladelse. En ansøgning vil ikke tage mere end 15 dage, 
men det er længere tid, end de fleste hidtil har oplevet. 
Hvis ansøgere har et akut behov for at tage på en kort 
rejse til udlandet, kan de dog få lov til at bruge deres 
pas inden for perioden på de 15 dage. 
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Kina med i kamp mod skattesnyd
Som det sidste af G20-landene har Kina netop under-
skrevet aftalen om en fælles indsats mod skattesnyd, 
skriver China Daily. Aftalen betyder, at landene 
udveksler skatteinformationer og finansielle infor-
mationer. Det er den første multilaterale aftale om 
beskatning, som Kina har underskrevet. Kampen 
mod virksomheders skattesnyd bliver et af de store 
emner på G20-landenes topmøde i Sankt Peters-
borg den 5. september. I alt 56 lande har tilsluttet sig 
aftalen. Dermed får Kina også en skattestandard, der 
minder lidt mere om den europæiske, siger en skat-
teekspert fra Mazars. Det bliver sværere for firmaer at 
undgå beskatning i Kina, hvis de opererer i flere lande 
herunder Kina. Aftalen kan også bruges af Kina for 
at reducere ulovlige kapitaltransaktioner tværs over 
grænserne. Ifølge det amerikanske forskningsinstitut 
Global Financial Integrity var der fra Kina en ulov-
lig kapitalflugt på 3.790 milliarder dollar i perioden 
2000-2011. Næsten 600 milliarder dollar er placeret 
som værdipapirer i internationale skattely.

Online-salget bliver større end USAs
Online-salget i Kina vil i år blive større end det ameri-
kanske, vurderer Bain & Co., i en analyse. Markedet 
var sidste år på 1.300 milliarder yuan mod 1.400 mil-
liarder yuan i USA. Det udgjorde sidste år 6,3 procent 
af detailhandelen mod 5,2 procent i USA, og det vok-
ser langt mere hvert år end i USA. Det ventes at vokse 
med 32 procent hvert år og nå op på 3.300 milliarder 
yuan i 2015 og dermed være 50 procent større end i 
USA. Kineserne tager altså online-handelen meget 
mere til sig end amerikanerne, der hidtil har været 
foran. Mere end 60 procent af kineserne i storbyerne 
bruger smartphones i deres online-handel. Undersø-
gelsen viser også, at butikker og online-handel stimul-
erer hinanden. 60 procent af butikkerne siger, at deres 
onlinesalg forøger butikssalget.

DCBF: Tilpas dit produkt og din  
forretningsmodel

Kinesere tænker fundamentalt anderledes, og det nyt-
ter ikke noget at forsøge at gøre ”business-asusual.” 
Tilpas i stedet for dit produkt og din forretningsmo-
del, så den er afstemt efter den kinesiske efterspørgsel. 
Hvis du ikke tilpasser, risikerer du at lære en omkost-
ningsfuld lektie. 

Markant fremgang for BYD
Bil- og batterifabrikken BYD, der har Waffen Buf-
fett som medejer, og som hører til kernen i elektri-
ficeringen af bilindustrien, har haft en forrygende 
stigning i indtjeningen i første halvår. Indtjeningen 
steg med 2500 procent til 427 millioner yuan. BYD 
havde sidste år et meget dårligt resultat, ikke mindst 
fordi det gik dårligt med bilsalget. Men bilsalget steg 
med 25 procent i første halvår til 250.000 biler. BYD 
tjener primært sine penge på batterier til alskens 
type produkter. Produktionen af el-biler er yderst 
beskeden, men BYD hører til frontløberne i at udvikle 
el-drevne biler – og med egne batterier.

Solen skinner ikke på alle

Overkapaciteten hos producenterne af solpaneler og 
den hårde priskonkurrence fører nu til et udskilning-
sløb. Efter af det største selskab, Suntech, er havnet 
på konkursens rand, er LDK havnet i samme kritiske 
situation med et tab i andet kvartal på 165 millioner 
dollar (det er børsnoteret i New York) og med et fald 
i salget på 52 procent til 115 millioner dollar. Der er 
også bekymring over Yingli Green Energi, der har 
en meget stor gæld. Derimod går det langt bedre 
for Trina Solar, Jinko Solar og Canadian Solar. Kina 
producerede i første halvår 11,5 gigawatt solpaneler, 
67,5 procent af den globale produktion. Men produk-
tionskapaciteten er på over 40 GW. Eksporten var på 
7,5 GW. Der har været et fald i eksporten til både USA 
og Europa.

Voksende kløft i den offentlige økonomi

Der er en voksende kløft mellem de offentlige in-
dtægter og udgifter. I årets første syv måneder steg 
indtægterne med 8 procent, mens udgifterne steg 
med 8,9 procent, oplyser Udviklings- og Reformkom-
missionen, NDRC. De offentlige indtægter er vokset 
mindre end forventet, især statens, og det skyldes 
bl.a. en lavere vækst i økonomien og en lavere import 
samt omlægningen af moms-beskatningen. Lokal-
regeringernes indtægter steg derimod kraftigt med 
13,5 procent som følge af de fortsatte prisstigninger på 
boligmarkedet og den stærke efterspørgsel efter jord. 
Lokalregeringerne finansierer sig primært ved salg af 
jord. 
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Kinas étbarns-
politik skaber nye 
problemer
Demografi. Befolkningens størrelse har 
i lang tid været et varmt poltisk emne 
i Kina. Efter den hurtigt voksende be-
folkning i løbet af 60’erne og 70’erne, 
forsøgte den kinesiske regering at be-
grænse befolkningstilvæksten ved at ind-
føre étbarnspolitikken. Men nu tvivles 
der på, om arbejdsstyrken er i stand til 
at opretholde den økonomiske vækst og 
forsørge de stigende gruppe ældre.
Af Mads Bødstrup

Har Kina mennesker nok? Spørgsmålet kan virke 
absurd, da Kina i mange år har været kendt for at have 
verdens største befolkning, og for at have taget dras-
tiske tiltag i brug for at begrænse dens vækst. Selvom 

mange mennesker har afskyet den brutale måde 
étbarnspolitikken fungerer på, har der samtidig været 
en modstræbende erkendelse af at Kina havde brug 
for at gøre noget for at holde deres befolkningsvækst i 
skak. 

En ny folketælling understøtter påstanden om, 
at Kina lider at et fundamentalt demografisk prob-
lem: for lav fødselsrate. De seneste tal, baseret på en 
landsdækkende optælling, viser en befolkning på 1,35 
mia. mennesker. De viser også en kraftig tilbagegang 
i den gennemsnitlige årlige befolkningstilvækst på 
blot 0,57 % i 2000-2010 mod 1,07 % i det foregående 
årti. Tallene viser også, at fødselsraten , som er an-
tallet af børn pr. kvinde kun er på 1,46. Langt under 
ligevægtsraten på 2,1 der på den lange bane vil føre til 
en stabil befolkning. Andelen af ældre over 65, udgør 
nu 14 % af den samlede befolkning, mod kun 10,2 i år 
2000.  I den samme periode, er børn under 14 faldet 
fra 23 % til 17 %. Hvis disse tendenser fortsætter, vil 
det dels lægge en endnu større byrde på de arbejdende 
unges skuldre, der skal forsørge og støtte deres ældre 
slægtninge, ligesom det vil stille endnu større krav til 

Chen Yiming rører sin nyfødte søns hånd på Ruijin Hospital i Shanghai
Kilde: REUTERS
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regeringens pensions- og sundhedssystem.

Drengebørn foretrækkes

Udover en skævvridning i landets aldersfordeling, 
har étbarnspolitikken formentlig også været med-
virkende til at forværre ubalancen mellem kønnene. 
Der bliver født langt flere drengebørn end pigebørn. 
I 2011 blev der således født 119 drenge, for hver 100 
piger.  Kina er dog ikke unikke i denne sammenhæng. 
Også Indien lider af samme problem, uden dog at 
have en lignende fødselspolitik, men de kinesiske 
myndigheder bestrider ikke, at étbarnspolitikken 
kan have haft en rolle. Kinas kulturelle traditioner er 
i nogle dele af landet afhængigt af mandligt arbejde, 
hvilket har fået mange familier til at gøre hvad end 
der skal til for at deres eneste tilladte barn bliver en 
dreng. I de første år efter étbarnpolitikkens indførelse, 
så man ofte at pigebørn blev slået ihjel kort tid efter 
fødslen, og efter ultralydsscanningens udbredelse 
blev kønsselektive aborter en realitet.

Disse problematikker efterlader den kinesiske re-
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Befolkningens størrelse i Kina
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Fakta:

Siden den blev indført i 1979 har Kina et-
barnspolitik mindsket antallet af fødsler pr. 
kvinde til 1,46. Kina har i dag 1,35 mia. 
indbyggere – uden etbarnspolitikken ville 
det antal have været op mod 400 mio. 
større.
Andelen af kinesere i forhold til hele verdens 
befolkningen er i dag faldet til 19 pct. sam-
menlignet med 22 pct. for tre årtier siden.

I følge familieplanlægnings-politikken må de 
fleste familier i byerne kun få et barn, mens 
par i landområderne almindeligvis har lov til 
at få barn nummer to, hvis den førstefødte 
er en pige. Samtidig kan par ansøge om lov 
til at få flere børn, hvis det første barn  
eksempelvis er handicappet, eller hvis 
begge forældre er enebørn.

gering med spørgsmålet: Hvordan Kina kan fastholde 
den bemærkelsesværdige udvikling, der har gjort det 
til verdens næststørste økonomi, med en faldende 
arbejdsstyrke og en voksende gruppe ældre der skal 
forsørges?

Øget debat

Tallene har intensiveret debatten i Kina mellem 
støtterne af étbarnspolitikken og de stadigt mere 
højrøstede demografer der  kræver en lempelse af 
étbarnspolitikken. En af dem er Wang Feng, direk-
tør for Brookings-Tsinghua Centre for Public Policy. 
Han mener, at Kinas demografiske mønster allerede 
begyndte at ændre sig dramatisk lige efter et-barns-
politikken indførelse i 1979. I følge ham fik kinesiske 
kvinder i gennemsnit 6,1 børn i 1950. I 1980 fik de kun 
2,3. altså lige over ligevægtsniveauet.

Embedsmænd mener, at uden den strenge étbarns-
politik, ville Kinas befolkning være steget med yder-
ligere 400 millioner mennesker over de seneste tre årt-
ier, hvilket landet ikke ville have haft råd til.  Det var 
fra starten meningen, at den kun skulle vare i 30 år, og 
mange mener nu, at tiden er kommet til at indføre en 
generel tobarnspolitik i stedet, hvis problemerne med 
en skæv aldersfordeling og kønsfordeling skal løses.

Allerede nu er der et stigende behov for plejehjem-
spladser i Kina, og en tilsvarende mangel på plej-
epersonale med viden om ældreforsorg. Derudover 
skal der findes penge i statsbudgettet til at opbygge 
et mere velfungerende ældresystem, for pensionssys-
temet er slet ikke rustet til opgaven. Den 1. juli trådte 
en ny lov i kraft, der gør det muligt for kinesere over 
60 år, at sagsøge deres børn hvis de ikke besøger dem 
regelmæssigt eller holder kontakten ved lige via tele-
fon. Formålet med loven er at “at beskytte de lovlige 
rettigheder og interesser for forældre over 60 år”. Det 
er faktisk en eksisterende lov der bare er blevet om-
formuleret, men ændringerne ændrer ikke meget ved 
ældreproblemet, fordi de ældre allerede har kunnet 
sagsøge deres børn for følelsesmæssigt svigt, og den 
nye ordlyd ikke specificerer hvor ofte man skal besøge 
sine forældre, eller hvad strafferammen er for dem 

der ikke gør. I Kina kan der ofte være store afstande 
mellem de voksne børn og deres forældre, hvilket kan 
gøre det svært for børnene at komme på regelmæssigt 
besøg. Men det er der taget hensyn til, da loven kræver 
at arbejdsgiveren giver arbejdstageren fri fra arbejde 
for at besøge deres forældre. 

Loven er blandt mange, især unge, blevet mødt med 
en slags latterliggørelse på de livlige sociale medier. De 
fleste reaktioner afspejler en irritation over at reger-
ingen nu skal blande sig i, hvad de fleste anser som et 
privat anliggende. Andre ser loven som et forsøg fra re-
geringens siden på at give sorteper videre til borgerne, 
i stedet for at investere mere i social velfærd.

På trods af sine mangler, har den nye lov alligevel 
været en succes, med hensyn til ét af dens formål: at 
sætte fokus på et problem, som i følge mange ekspert-
er, har været nedprioriteret de seneste 30 år, på grund 
af regeringens altoverskyggende mål om økonomisk 
vækst.
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