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Danske Jens Østergaard står bag en plan, der skal forbedre fødevaresikkerheden i Kina. Målet er at få
landmænd, slagterier, forbrugere, politikere og embedsmænd til at arbejde sammen. Læs mere side 12
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Pensionskasse er parat 
til at støtte visionære 
storprojekter i Kina

Investering. Statens fond IFU er den 
største danske investor i Kina, men 
pensionskassen PKAer parat til også at 
foretage meget store investeringer i landet, 
hvis der kommer interessante, fremtids-
rettede projekter fra dansk erhvervsliv. 
Dermed baner PKA som den første vej for 
pensionskapitalen i Kina.

Af Hugo Gaarden

En af Danmarks største pensionskasser, PKA, er parat 
til at foretage meget store investeringer i Kina, hvis 
danske virksomheder kommer med store og fremtids-
rettede projekter.

  Dermed åbner PKA op for en helt ny udvikling 
i dansk erhvervslivs investeringer i Kina, hvor in-
vesteringerne i forvejen er store. Eksporten til Kina 
er stagneret, bl.a. fordi mange store og mellemstore 
virksomheder satser på investeringer og produktion 
i Kina – både til eksport fra Kina og til det kinesiske 
hjemmemarked. 

Men for virkelig at kunne slå igennem i Kina kræver 
det o� e betydelige investeringer.

  Danske investorer, herunder pensionskasserne, 
har hidtil holdt sig langt væk fra Kina, bortset fra stat-
ens investeringsfond IFU. Der har ikke været samme 
interesse for Kina som for ulandene eller Østeuropa.

  For nylig sagde den nye erhvervs- og vækstmin-
ister, Henrik Sass-Larsen (S), under et besøg i Kina 
til Business Kina, at der er behov for langt større 
investeringer i Kina, og han mente, at det snarere er 
pensionskasserne end staten, der skal komme med 
pengene.

Et af de oplagte mål for større investeringerne er 
e� er ministerens mening landbrugssektoren, hvor en 
enkelt svinefarm er under etablering, men hvor der er 
plads til adskillige farme som i Østeuropa og Rusland.

  »Det er en spændende tankegang, som Sass-Larsen 
udtrykker, men foreløbig er vi engageret i en fond 
sammen med IFU, ligesom vi er involveret i en sam-

investeringsfond sammen med Haldor Topsøe,« siger 
investeringsdirektør Michael Nellemann Pedersen, 
PKA.

  »Men jeg vil ikke afvise, at vi vil se positivt på 
andre projekter, f.eks. investering i landbrug eller 
i konkrete projekter udelukkende i Kina. Det af-
gørende er dog, at der bliver tale om et stort og innova-
tivt projekt, f.eks. som en alliance mellem � ere virk-
somheder. Der må ikke kun være tale om et alternativ 
til en bank� nansiering, og man skal tænke os ind som 
en partner, så vi får en gevinst ud af det på sigt, det vil 
sige som medejer,« fortsætter han.

Et usædvanligt samarbejde

»Vores projekt med Haldor Topsøe er et eksempel på 
en type projekter, som vi � nder interessant. Der skal 
være tale om et betydeligt, dansk erhvervsprojekt, 
som også gavner dansk økonomi,« forklarer Michael 
Nellemann Pedersen.

  Projektet handler om en investeringsfond – The 
Energy and Fertilizer Investment Fund – som PKA 
sammen med to andre pensionskasser, PensionDan-
mark og PBU, har etableret sammen med Maj Invest 
Equity, der styrer fonden. Pensionskasserne har givet 
tilsagn om at skyde en milliard kroner i fonden, som 
skal investere i nye projekter sammen med Haldor 
Topsøe A/S. PKAs andel er 360 millioner kroner.

  Haldor Topsøe har en ledende position som 
leverandør af teknologi og katalysatorer til produk-
tion af ammoniak, derbruges til fremstilling af gød-
ning. Mere end halvdelen af verdens ammoniakanlæg 
anvender udstyr og licenser fra Haldor Topsøe.

  PKA er ifølge Nellemann Pedersen parat til at 
skyde � ere penge i samarbejdet, eventuelt i en ny og 
større fond, hvis den første fond får succes.

  Et samarbejde af den art er usædvanligt i dansk 
erhvervsliv på de internationale markeder. PKA er 
allerede involveret i en anden fond sammen med PBU, 
nemlig IFU Investment Partners, som investerer i u-
landene og på emerging markets. 

En god forretning for stat og virksomheder

Men er der så ikke basis for, at en større del af pension-
skapitalen komme ud på vækstmarkederne, herunder 
Kina?

Michael Nellemann Pedersen erkender, at PKAs 
investeringer i IFU-fonden og Topsøe-projektet er 
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beskedene, på i alt omkring en milliard kroner af 
PKAs formue på cirka 200 milliarder kroner, altså kun 
en halv procent. Formuen er investeret i aktier, obliga-
tioner, ejendomme, unoterede aktier og i infrastruk-
turprojekter.

  Han kan godt se ideen i, at en større del af pen-
sionsformuen placeres mere aktivt i danske virk-
somheder i bestræbelserne på at skabe større vækst i 
Danmark. Men han advarer mod at tvinge pension-
skapitalen i en bestemt retning, for »det har aldrig 
været en succes«, som han udtrykker det.

  »Vi er derimod parate til at se på det, hvis der kan 
stables projekter på benene med et fremtidsperspe-
ktiv og en stor volumen. Det kræver altså, at nogle 
kommer med projekterne,« siger han.

  IFU har investeret 1,4 milliarder kroner i Kina – i 
alt i 123 projekter. IFU investerer i omkring fem-syv 
projekter hvert år, maksimalt op til 50 millioner kro-
ner. 

  IFUs og dermed statens investeringer i Østeuropa 

og Rusland e� er Murens fald i 1989 viste, at det kan 
betale sig for staten og virksomhederne at investere i 
de nye økonomier. 

Staten skød oprindelig to milliarder kroner ind i 
en række projekter via IØ-fonden, og der skete senere 
geninvesteringer af udbytte og a� ast, så beløbet kom 
op på 5,5 milliarder kroner. Det gav et a� ast på 1,7 
milliarder kroner til staten, et a� ast på syv procent 
om året. Der blev investeret i 437 projekter, og både 
staten og virksomhederne investerede 37 milliarder 
kroner i Østeuropa og Rusland i de to årtier e� er Sov-
jetunionens sammenbrud i 1989.

  De danske virksomheders investeringer i Kina 
har også været betydelige. Sidste år blev der indgået 
investeringsa� aler på godt ti milliarder kroner i 
forbindelse med den daværende præsident Hu Jintaos 
besøg i Danmark. Men da Kinas økonomi er langt 
mere omfattende end Østeuropas og Ruslands og med 
markant større vækstrater, er investeringspotentialet 
betydeligt større.

TEMA: Frihandelszone sætter tonen for et nyt Kina
Den økonomiske zone i Shenzhen var begyndelsen på 30 års industriudvikling i Kina. Den netop indviede 
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone bliver startskuddet på den modernisering, der skal bringe landet op 
på et fuldt udviklet niveau. Læs mere side 5-10
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Frihandel skal
føre hele Kina ind i 
det nye årtusinde

Indvielse. Ved den formelle åbning af
The China (Shanghai) Pilot Free Trade 
Zone i søndags kom der ! ere detaljer frem 
om den nye frihandels-zones indhold og 
især om ambitionerne for den. Det er her, 
at det nye Kina med reformer og liberali-
seringer bliver afprøvet. 

Af Hugo Gaarden

Kina skal ikke kun være verdens fabrikshal. Landet 
skal også være et fuldt moderniseret samfund på 
økonomisk og teknologisk niveau med de vestlige 
industrilande. Og hvordan, det nye Kina præcist skal 
se ud, bliver testet i den nye frihandelszone på Pudong 
ved Shanghai.

  Det centrale i zonen bliver at bryde med topstyrin-
gen på det økonomiske og erhvervsmæssige område. 
Regeringen og kommunistpartiet skal koncentrere sig 
om nogle færre hovedlinjer, og det skal ske med mere 
transparens og konstant evaluering af reformer, og så 
er det ellers de frie markedskræ� er, der i højere grad 
skal styre økonomien.

  Der skal være en stærkere indenrigsøkonomi, med 
en mere udbredt servicesektor, med velfungerende 
storbysamfund, med en grønnere energi og med 
bedre sociale forhold. Det er alt det andet end indus-
trien, der lægges vægt på i de næste årtier. Der skal 
ske en opgradering af alle sektorer i økonomien og 
samfundet.

  Det er dermed en helt ny økonomisk fase, der skal 
afprøves i den kun 28.000 kvadratkilometer zone på 
Pudong-halvøen ud mod havet. Zonen skal ikke gøres 
til et økonomisk vækstcenter i sig selv. Det � ndes aller-
ede med to havne samt Pudong lu� havn. Zonen skal 
derimod gøres til et test-center eller et laboratorium 
for reformer og liberaliseringer, der skal rullesud over 
hele Kina, hvis den politiske ledelse i Beijing er tilfreds 
med reformerne.

  Det er en proces, der er i overensstemmelse af den 
linje, som hovedpersonen i det moderne Kina, Deng 

Xiaoping, udstak i slutningen af 70erne. Han iværk-
satte de økonomiske reformer og åbningen over for 
udlandet e� erbeton-kommunismens og stagnatio-
nens tidsalder under formand Mao. 

  Dengs � loso�  var, at de iboende kræ� er hos ki-
neserne skulle sættes fri - uden dog at slække på den 
politiske topstyring – og at alle nye initiativer skulle 
afprøves gennem forsøg. Man skulle krydse � oden 
ved forsigtigt at � nde trædestenene. Han etablerede 
en økonomisk zone i Shenzhen, og den blev model 
for andre zoner, som tiltrak tusinder af udenlandske 
virksomheder med de mest moderne produktions-
metoder i industrien og enorme kapitalmængder.

  Da Deng lagde ud, var der ikke mange detaljer om 
e� ekten af reformerne, især forbi der var udbredt 
modstand i kommunistpartiet, og fordi ledelsen i Bei-
jing i sagens natur ikke vidste, hvordan eksperiment-
erne ville udfolde sig. Der er heller ikke mange detaljer 
endnu om zonen i Shanghai. Det er til gengæld lige så 
vigtigt nu som for 30 år siden at se på de udtalte eller 
ikke-udtalte målsætninger.

Staten skal have mindre ind� ydelse

Handelsminister Gao Hucheng sagde ved åbnings-
ceremonien i søndags, at zonen er en ny æra i Kinas 
reformer og åbning over for udlandet og over for nye 
ideer. Den er i overensstemmelse med den globale 
økonomiske udvikling, og den »re� ekterer en mere 
aktiv strategi for at åbne op«, sagde han. Udtrykket 
»åbne op« dækker alle bestræbelser på at forandre de 
eksisterende forhold.

  Vicedirektøren for zonens administration, Jian 
Danian, sagde, at!»zonen er en test på yderligere re-
former og en yderligere åbning af økonomien. Vi søger 
institutionelle arrangementer, der kan kopieres og 
rulles ud over hele landet«.

  Og hér sagde han noget centralt. Der bliver ikke 
bare tale om initiativer, der gavner de enkelte virk-
somheder i zonen. Der bliver en afprøvning af en 
stribe administrative ændringer og lempelser – med 
hovedvægten lagt på mindre statskontrol og friere 
markedsmekanismer. 

  Vicerektor for økonomiskolen på Fudan Univer-
sitet, Sun Lijian, siger, at »zonen er bydende nødvendig 
for at eksperimentere med at lempe kontrollen med 
den o� entlige sektor og med at gøre regeringsledelsen 
enklere og mere e� ektiv«.

  Økonom Zhu Haibin, J.P. Morgan China, udtrykker 

UGEBREVET
BUSINESS KINA #14
04/10 2013

5



Frihandelszonen skal 
være hurtig og e� ektiv 

Praksis. Udenlandske virksomheder kan 
meget hurtig få tilladelse til at åbne 
afdelinger i den nye frihandelszone i 
Shanghai. Som noget nyt i Kina bliver de 
nemlig godkendt e" er en såkaldt negativ-
liste: De får en liste over det, de ikke må 
– og så kan de ellers gå i gang med resten. 
Hidtil har de fået en liste over det, de har 
ha"  tilladelse til.  

Af Hugo Gaarden

Godkendelsesproceduren for virksomheder i 
Shanghai-zonen bliver hurtigere og enklere og 
dermed helt anderledes end de gængse procedurer. 

Det skyldes for det første, at myndighederne satser 
på at udvikle enklere procedurer generelt for virk-
somheder, og for det andet skal alt i zonen gå hurtigt, 
for den skal fungere som et slags avanceret R&D-cen-
ter for Kinas fremtid, og derfor skal der leveres hurtige 
resultater. Det bliver erhvervslivet uden for zonen, der 
skal høste frugterne.

  De første eksperimenter med en fri markedsøko-
nomi skete i Shenzhen ved Hongkong i 1979 – et 
lille # skerleje med 300.000 indbyggere. Nu er der 11 
millioner indbyggere. Der bliver ikke en tilsvarende 
udvikling i Shanghai, for zonen skal udelukkende 
fungere som et laboratorium, mens den e$ erfølgende 
vækst skal komme i hele landet.

  Et eksempel på reform-metoden denne gang er, at 
der bliver en »negativ-liste« for udenlandske virksom-
heder. De får en liste over det, de ikke må, og så kan 
de ellers gå i gang med resten. I dag får de en liste over 
det, de har tilladelse til. De kan få godkendelse til en 
etablering i løbet af # re dage mod hidtil 29 dage. 

  Det er ikke ensbetydende med, at alt bliver let-
tere, for det er første gang, man bruger den frem-
gangsmåde, og embedsmænd i Shanghai siger, at 
det kan give en række problemer, og man opfordrer 
udenlandske virksomheder til at have tålmodighed. 
De mere speci# kke regler kommer hen ad vejen.

  Det første laboratorium blev etableret ved åbnin-
gen af zonen sidste søndag – et joint venture mellem 

det samme på denne måde: »Reformerne udtrykker 
en re-de# nition af forholdet mellem den o% entlige 
sektor og markedet«. Derfor mener han, at det er 
vigtigt at vurdere zonen i lyset af et større reform-
billede.

Hvis nye strukturer for samspillet mellem det 
o% entlige og det private fungerer, skal strukturerne 
bruges i hele landet. 

  Kan mere liberalisme og mindre stat bruges i hele 
samfundet på stort set alle områder står Kina over en 
en betydelig forandring, der kan stå mål med indus-
tri- og eksportudviklingen de seneste 30 år, mener 
nogle eksperter. Dog vil forandringerne ikke omfatte 
politiske reformer – i hvert fald ikke på nuværende 
tidspunkt.

En zone for hele Kina

Den nye politiske topledelse i Beijing har for måneder 
siden udstukket hovedlinjerne i udviklingen. Præsi-
dent Xi Jinping sagde i juli, at reformerne må uddybes 
på en række hovedområder med »stadig mere politisk 
mod og visdom«, og så pointerede han formålet:

Reformerne skal ' erne de institutionelle barrierer, 
der begrænser væksten.

  Ministerpræsident Li Keqiang er ansvarlig for 
økonomien, og han har mange gange talt om ( ere 
refomer, også på sommer-Davos i Dalian i september. 
Han sagde, at det er umuligt at modernisere Kina 
uden reformer og ( ere »åbninger«, og han henviste 
netop til Shanghai-zonen som en af de nye metoder, 
hvorpå landet kan åbnes endnu mere over for om-
verdenen.

  De første skridt til zonen blev taget, før Li Keqiang 
blev ministerpræsident, men han har siden hen taget 
zonen til sig som en test på reformpolitikken.

  Et mere omfattende og detaljerete reformprogram 
for hele landet ventes vedtaget på et møde i cen-
tralkomiteen – kommunistpartiets øverste myn-
digheder – i november.

  Navnet på zonen er China (Shanghai) Pilot Free 
Trade Zone, og to ord i navnet er centrale. Shanghai er 
sat i en parantes for at understrege, at det er en zone 
for hele Kina, og zonen kaldes en pilot-zone, altså et 
forsøgsprogram.

  En forsker på Tsinghua-universitetet, Chang Xiuze, 
siger, at med ordvalget vil regeringen vise, at zonen 
er en platform for eksperimenter for en bred vi$ e af 
reformer.
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Microso�  og det Shanghai-baserede � rma BesTV. 
Partichefen i Shanghai, Han Zheng, overrakte den 
første licens, nr. 000001. Det fælles � rma skal udvikle 
et video-spil. 

Der bliver åbnet op for udenlandske virksomheder 
på f.eks. 18 nye serviceområder. Advokater får bedre 
muligheder. Udenlandsk kapital skal trækkes til, og 
udenlandske uddannelsesinstitutioner kan etablere 
sig i zonen i samarbejde med kinesiske institutioner, 
f.eks. inden for socialsektoren, og udlændingene skal 
ikke nødvendigvis nøjes med 49 procent i et venture-
selskab. 

Udlændinge kan også gå ind i dele af tele- og inter-
netsektoren, hvis de vel at mærke vil e� erleve de ki-
nesiske bestemmelser om informationssikkerheden 
– det vil i mange tilfælde sige censuren. Der bliver også 
bedre vilkår for mindre og mellemstore virksomhed-
er, ikke mindst inden for forskning og udvikling.

  Virksomheder, der vil importere varer, bearbejde 
dem og sende dem ud, får en række toldlempelser. Va-
rerne skal ikke tolddeklareres, før de er på varelageret. 
Det sparer megen tid. Men det er slet ikke meningen 
med zonen, at der skal opbygges nye gigantproduk-
tioner. 

Hensigten er at tiltrække avancerede virksomhed-
er, som Kina gerne ser etableret. Skal de vokse, skal det 
ske i resten af landet, e� er at de nye virksomheder er 
testet – f.eks. for deres brug af nye � nansprodukter.

  Den tyske so� ware-koncern SAP siger, at cloud-
computing i dag er lukket land for udenlandske virk-
somheder, men det netop er et af de områder, der kan 
blive åbnet op for. 

18 områder med åbne døre

Myndighederne har udpeget 18 områder som sek-
torer, hvor udenlandske virksomheder kan operere, 
og hvor kinesiske virksomheder kan eksperimentere 
med udenlandske aktiviteter:

• Banker. Udenlandske banker kan etablere sig, 
især gennem joint ventures. Kinesiske banker 
kan drive o" -shore forretning fra zonen.

• Sundhed. Udenlandske selskaber kan etablere 
f.eks. sundhedsklinikker og sygeforsikring.

• Leasing. Der bliver mulighed for at drive 
leasing-selskaber og tilbyde factoring-service.

Shipping. De nuværende begrænsninger for 
udenlandske shippingselskabers investeringer 
i join ventures bliver lempet. Skibe, der sejler 
under udenlandsk # ag, men som er kontrolleret 
af kinesiske selskaber, får nu lov til at sejle 
indenrigs.

• Skibs-management. 100 procent udenlandsk 
ejede skibs-management selskaber får lov til at 
operere i zonen.

• Telekom. Udenlandsk � nansierede selskaber 
får lov til at drive nogle telekom-forretninger, 
der giver en værditilvækst.

• Spil og underholdning. Udenlandske sel-
skaber kan producere og sælge videospil og 
underholdnings-apparater. Produkterne kan 
sælges i Kina, hvis myndighederne godkender 
indholdet.

• Jura. Der skal være eksperimenter med, hvor-
dan kinesiske advokat� rmaer kan samarbejde 
med udenlandske advokater.

• Kreditvurdering. Udenlandske kreditvurder-
ings� rmaer får lov til at operere.

• Rejse-agenturer. Joint venture rejsebureauer får 
lov til at lave udlandsrejser for kinesere. 

• Jobformidling. Udenlandske jobformidlings-
� rmaer kan etablere joint ventures med 70 
procents majoritet og med en reduceret sel-
skabskapital på 125.000 dollar.

• Investering. Udenlandske investerings-
managament-selskaber kan lave joint ventures.

• Ingeniørmæssigt design. Lempelser for 
ingeniørmæssige design� rmaer i Shanghai.

• Konstruktions! rmaer. Lempelser for uden-
landske konstruktions� rmaer i fælles bygge-
projekter i Shanghai.

• Kultur. Lempelser for udenlandske kulturfor-
midlere. Udenlandske performance-selskaber 
skal kunne operere i Shanghai.
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Nye muligheder for
de udenlandske banker

Finans. Frihandelszonen i Shanghai 
bliver stedet, hvor en fri rentedannelse og 
konverteringen af yuan bliver afprøvet, 
og udenlandske ! nanshuse får # ere mu-
ligheder end hidtil, f.eks. i formueplejen.

Af Hugo Gaarden

De kinesiske myndigheder har givet tilladelse til 
11 banker om at etablere � lialer i frihandelszonen i 

Shanghai, herunder to udenlandske: Citigroup og DBS 
fra Singapore.

  Det er primært de største kinesiske banker som 
ICBC og Bank of China, der er blevet godkendt, samt 
et par Shanghai-banker, Bank of Shanghai samt 
Pudong Development Bank. Også Standard Chartered 
og HSBC har vist interesse for zonen.

  Udenlandske banker har været tøvende over for 
zonen, fordi der har været så få detaljer om den, og 
fordi der etableres en � nansiel zone i Shenzhen ved 
Hongkong. Den skal f.eks. eksperimentere ved handel 
over grænsen og brug af yuan internationalt. Hvad 
skal Shanghai-zonen så?

  Den skal mere systematisk sætte skub i de � nan-
sielle reformer, først og fremmest ved at skabe en fri 
rentedannelse og ved gradvist at gøre yuan konverti-
bel, så den kan handles internationalt, hedder det i 
det o�  cielle oplæg til zonen.

  Lederen af banktilsynets Shanghai-kontor, Liao 
Min, sagde ved lanceringen af zonen i søndags, at 
bankerne i zonen får friere hænder til at operere. Der 
bliver dog sat vandtætte skotter ned mellem zonen og 
resten af landet.

  Der er indikationer af, at banker, der har � lialer 
i zonen, får nogle større friheder i resten af landet i 
forhold til banker, der holder sig fra zonen. Det gælder 
f.eks. med udstedelse af obligationer.

  En direktør i Bank of China, Cheng Jun, siger til 
Shanghai Daily, at zonen vil give bank� lialerne bedre 
mulighed for at dække virksomhedernes � nansielle 
behov for mere avancerede løsninger. Virksomhed-
erne får mulighed for at få en mere e� ektiv likviditets-
styring, så de bedre kan styre deres internationale 
aktiviteter og deres relationer til underleverandører.

  De kinesiske bankers � lialer får mulighed for at 
operere som o� -shore banker, og det bliver en af de 
vigtigste erfaringer for de kinesiske banker. 

Valutaen bliver mere international

Desuden lægges der op til, at yuan gradvist skal 
internationaliseres, og det kan ske i zonen – og måske 
i Shenzhen – uden at det får en e� ekt i resten af Kina, 
før tiden er inde til en fuldstændig liberalisering og 
internationalisering.

  De kinesiske valuta yuan, eller renminbi, svinger 
inden for snævre grænser over for udenlandsk valuta, 
og handelen med yuan på det internationale marked 
er yderst beskeden. Internationaliseringen begyndte 

• Underholdningscentre. Udenlandske selskaber 
kan oprette underholdningscentre i zonen.

• Uddannelse. Udenlandske institutioner kan 
etablere indtjeningsgivende uddannelses- og 
træningsinstitutioner på joint venture basis, og 
det gælder også for håndværkeruddannelser.

• Medico. Udenlandske institutioner kan 
etablere medicinske klinikker.

Nye muligheder for danske virksomheder

På mange af de 18 områder er der ikke særligt mange 
forandringer i forhold til de nuværende vilkår for at 
etablere sig i Kina, men der mangler dog masser af 
detaljer, og derfor kan nye muligheder opstå på alle 
felter.

  Der åbnes op for en række danske virksomheder 
eller institutioner, som allerede er aktive i Kina, men 
hvor mulighederne kan være begrænsede.

  Det gælder f.eks. i uddannelsessektoren, hvor f.eks. 
VIA University College forsøger at opbygge en stor 
sundhedsuddannelse, og hvor Niels Brock allerede er 
stærkt engageret i uddannelse af bankfolk. 

  Det gælder også på designområdet og måske i 
byggesektoren. Danske virksomheder har en stærk 
position inden for shipping, men åbningen over for 
udenlandsk deltagelse på indenrigsfarten kan åbne 
op for nye muligheder.

  Danske � nanshuse er svagt repræsenteret i Kina, 
men Nordea og Sparinvest har taget de første skridt.
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Håndfaste
begrænsninger på de 
udenlandske aktiviteter

Forbud. Udenlandske ! rmaer har fået 
tilsendt en ti sider lang liste over de 
aktiviteter, de ikke må beskæ" ige sig med 
i Shanghai-zonen. Selskaberne skal holde 
sig fra omkring en femtedel af de tilladte 
aktiviter – her er de vigtigste punkter:

• Udenlandske � rmaer  må ikke lave business, der 
vedrører gambling (men gerne normale video-
spil o.lign.), og de må ikke gøre forretning i sex 
og porno.

• De må ikke være engageret i udvinding af 
sjældne metaller, f.eks. de sjældne jordarter. Der 
er også en række områder inden for internet-
datacentre, tvungen undervisning, handel med 
antikviteter samt golf, som de ikke må engagere 
sig i.

• Der er begrænsninger inden for telekommuni-
kation, tv-udsendelser, nyhedsmedier, forlags-
virksomhed og biografer.

• Udenlandske virksomheder kan oprette hos-
pitaler, men investeringen skal minimum være 
på 20 millioner yuan, og hospitalerne må højst 
drives i 20 år.

• Selv om zonen skal tiltrække udenlandske 
� nansielle virksomheder, er der også her be-
grænsninger. F.eks. må udlændinge kun have en 
aktiepost på 49 procent i et børsmægler� rma 
og kun 50 procent i et forsikringsselskab. 

• Udlændinge må ikke have mere end 49 procent 
af aktierne i et joint venture, som arbejder med 

så småt i 2009. I dag udgør yuan kun 2,2 procent af de 
internationale valutatransaktioner, mens dollarens 
andel er på 87 procent og det britiske punds andel er 
11,8 procent. Yuan har netop fået en niendeplads over 
verdens mest handlede valutaer, viser en opgørelse fra 
den internationale centralbank, BIS, i Basel.

  Men det går dog hurtigt med brugen af yuan, og 47 
lande afvikler mere end ti procent af deres betalinger 
med Kina og Hongkong i yuan, og når yuan ventes at 
blive fuld konvertibel om en årrække, ventes handel-
en med yuan at vokse eksplosivt.

  Indtil nu har der ikke været talt meget om aktie-
markedet og e� ekten på Shanghai som internationalt 
børsmarked. Men da Kina er verdens største indkøber 
af råvarer, har der været forslag om, at etablere en 
råvarebørs i Shanghai som en konkurrent til London 
Metal Exchange, LME.

Beskeden erfaring med formuepleje

For udenlandske banker er formueforvaltning noget 
af det mest attraktive ved den kinesiske � nanssektor. 
Det ersvært for udenlandske banker at drive forret-
ning i Kina og især at få private som kunder. Det er 
kulturforskellene, der slår igennem.

  Men kinesiske banker og fonde har en kun yderst 
beskeden erfaring  med formuepleje – både på hjem-
memarkedet og i udlandet – og det er netop dét, som 
Nordea og investeringsforeningen Sparinvest har 
blikket rettet mod.

  Seks udenlandske hedgefonde har fået tilladelse til 
at operere i zonen. DeterCitadel, Man Group, Oaktree, 
Och-Zi� , Winton Capital og Canyon Partners. De har 
fået tildelt kvoter på 50 millioner dollar hver, som de 
kan forvalte. Det er ekstremt små beløb, men det er en 
begyndelse, og markeet er stort og he# igt voksende.

  Det kinesiske pensionsmarked er på 9.000 mil-
liarder yuan, 8.400 milliarder kroner. Kun cirka en 
halv procent forvaltes af globale formueforvaltere. 
Markedet skulle være tre gange så stort, hvis det skal 
dække pensionsbehovet, viser en nylig undersøgelse.

Men kinesernes interesse for at skyde $ ere af deres 
gigantiske opsparinger ind i pensionsordninger er 
beskeden, så længe der ikke er mange muligheder, og 
så længe markedet ikke fungerer særlig professionelt.

  Det bliver altså udenlandske � nanshuse i zonen, 
som skal være med til at e� ektivisere den kinesiske 
� nans- og pensionssektor – og markedet ventes at 
vokse med tusinder af milliarder kroner i de kom-

mende år.  Dermed bruger kineserne samme metode 
som under industrialiseringen: Det drejer sig om at 
tiltrække de bedste udenlandske virksomheder, som 
kineserne kan lære noget af.
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forskning inden for elektronik til bilindustrien. 
Udlændinge må højst eje 50 procent af aktierne 
hos kinesiske batteriproducenter.

• Investering i land-development kan kun ske 
via joint ventures, og der er begrænsninger på 
investeringer i high-end ejendomsmarkedet, 
f.eks. i hoteller og kontorbygninger.

• Investeringer i bilproduktion, produktion af 

togvogne, skibe og � y kan kun ske med lokale 
partnere, og det samme sker med investeringer 
i transportprojekter inden for veje, jernbaner, 
lu� fart og søtransport. Investeringer i infra-
struktur som s-toge kan kun ske i joint ven-
tures, hvor den kinesiske part har en dominer-
ende aktiepost. 

• Der er også begrænsninger på investeringer i 
engrosmarkeder for landbrugsprodukter.

Solopgang over � nansdistriktet på Pudong-bredden i Shanghai. I søndags udnævnte de kinesiske myndigheder 
o�  cielt området til China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone. Foto: Aly Song/Scanpix
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Industriproduktion i Kina:

Mennesker er
vigtigere end prisen

Fleksibilitet. Den danske maskinfabrik 
Ejsen, der producerer aluminiums- og 
plastvarer i Kina, formår at konkurrere 
på " eksibiliteten. Den menneskelige fak-
tor er vigtigere end en lav pris.

Af Hugo Gaarden

Fleksibilitet er nøgleordet for danske Ejsen, der er en 
familieejet maskinfabrik, der ligger i SongJiang ved 
Shanghai i Kina. Og det er årsagen til, at virksom-
heden kan klare sig i konkurrencen både inter-
nationalt og på det kinesiske marked.

Mentaliteten og � eksibiliteten hos medarbejderne 
og en � eksibel produktionen er vigtigere end de 
relativt lave lønninger og de øvrige produktionsom-
kostninger i Kina. Sti� eren af Ejsen, direktør Klaus 
Hansen, bryder dermed med den udbredte opfattelse, 
at det er de lave omkostninger, der er afgørende for 
produktionen i Kina. 

Klaus Hansen etablerede Ejsen i 2004 e� er at have 
ha�  et konsulent� rma i et par år i Beijing. Nu har � r-
maet 70 medarbejdere, herunder 15 ingeniører, og en 
omsætning på over 50 millioner kroner. Hovedparten 
af produkterne sælges i Kina – men det er primært til 
udenlandske koncerner, som producerer i Kina, f.eks. 
Danfoss, Cobham (der i dag ejer Thrane & Thrane) og 
Velux.

  Klaus Hansen er ingeniør og kender til praktisk 
produktion fra sin fars smedeværksted i Sønderjyl-
land, og det har han omsat til en dansk mentalitet på 
fabrikken.

  »Kinesere er � eksible – meget mere end danske 
medarbejdere. Derfor kan vi hurtigt omstille os og 
sørge for hurtige leverancer,« siger Klaus Hansen. 

Han satser meget på at kunne lave relativt små or-
drer, for det holder mange andre virksomheder sig fra. 
Han opdyrker og for� ner en niché i markedet.

Når virksomheden tilmed har lave overheads i 
forhold til mange konkurrenter, har den opnået en 
konkurrencefordel.

  Da den menneskelige faktor er så afgørende for 
Klaus Hansen, bruger han også 80 procent af sin tid 
på people management, som han udtrykker det, og 
det omfatter også kontakten med underleverandør-
erne. Her er det igen den menneskelige faktor, der er 
afgørende.

  Han har erfaret, er små familieejede underlev-
erandører, hvor ejeren er med i produktionen, som 
regel er de bedste, for de er de mest omhyggelige og 
stabile. Selv om han forsøger at få en vedvarende tilk-
nytning til underleverandørerne, så sørger han altid 
for at have to-tre underleverandører inden for hver 
kategori. 

�»Kvaliteten ligger ikke i underleverandørernes 
størrelse,« siger han.

En � eksibel produktion

Klaus Hansen er ærlig omkring sin egen rolle i den 
menneskelige faktor:

»Jeg er ingeniør og kan li’ at arbejde med et praktisk 
problem, og så glemmer jeg sommetider medarbe-
jderne. Men heldigvis har jeg nogle kvindelige mel-
lemledere, som ser det, og som tør sige det til mig,« 
siger han.

  Når han hæ� er sig så meget ved � eksibiliteten og 
medarbejdernes kvalitet, så skyldes det, at produk-
tionsmaskinerne og materialerne stort set er de 
samme på alle virksomheder i den branche, han arbe-
jder i. Dét, der adskiller virksomhederne, er kvaliteten 
i produkterne, � eksibiliteten i selve produktion-
sprocessen samt logistikken. Det sidste er blevet den 
vigtigste faktor i konkurrencen.

  For at bevare de gode medarbejdere, sørger han 
for at belønne en god indsats, ligesom medarbejderne 
får lov til at arbejde på overtid. Men er der problemer, 
sørger han for at få en hurtig udski� ning.

  Han har ha�  medarbejdere med til Danmark, så 
de kan se kvalitetskravene på en dansk virksomhed, 
og det er en træningsmetode, han vil bruge i større 
omfang. En studierejse er noget af det mest e� ertrag-
tede, man kan give en medarbejder. Mange virksom-
heder har svært ved at holde på medarbejderne, men 
Klaus Hansen bestræber sig på at skabe den sam-
hørighed, der er i mange familieejede virksomheder. 
F.eks. har de to medarbejdere, der fungerer som Klaus 
Hansens højre hånd, været syv år i virksomheden.

  Han ser dog en udfordring i den holdning, den helt 
unge generation har:
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Dansker har
udviklet en masterplan 
for fødevaresikkerhed

Samarbejde. Det schweziske rådgivnings-
" rma Malik har udarbejdet en master-
plan for fødevaresikkerheden i Kina.
Danskeren Jens Østergaard står i spidsen 
for arbejdet med planen, der også inddrag-
er industrien.

Af Hugo Gaarden

En masterplan for Kinas fødevaresikkerhed. Et pro-
jekt, der omfatter 15.000 professionelle og tre million-
er forbrugere. Et projekt, der skal få såvel landmænd 
som slagterier og forbrugere til at arbejde sammen 
med embedsmænd og politikere.

  Det er kernen i det projekt, som danskeren Jens 
Østergaard har udarbejdet for det schweiziske 
rådgivnings� rma Malik, St. Gallen. Han er Maliks 
repræsentant i Shanghai og har arbejdet hos Malik i 
mange år, herunder i Schweiz.

  Direktør Jens Østergaard har udarbejdet en mas-
terplan på basis af lederredskabet syntegration, som 
Malik har udviklet, og som er i brug i talrige virksom-
heder og institutioner verden over.

  Ordet syntegration er en sammentrækning af syn-
ergi og integration.

»Det tager netop sigte på at integrere alle synergi-
e� ekter i en stor organisation, f.eks. hvor der sker 
mange forandringer, som e� er en fusion, eller hvor 
der sker store politiske forandringer, f.eks. e� er en 
lovændring,« forklarer Jens Østergaard.

  Det er netop den kinesiske lov om fødevaresikker-

»De har høje ambitioner. De vil ikke stå på gulvet, 
men vil være ledere. Derfor kan vi få et problem med 
rekrutteringen om ti år.«

Grundige kontroller og få fejl

Fleksibiliteten gælder også over for kunderne. Em-
ballagen må selvfølgelig være i orden,og kunderne 
skal have varerne til tiden. 

Men Ejsen skal også kunne reagere hurtigt på et 
kundeønske. Tre medarbejdere – kvinder – arbejder 
udelukkende med at styre logistikken, selv om der 
kun sendes én 40 fods-container med varer afsted 
hver uge. Styringen af logistikken betyder så meget, at 
der skal være tjek på hvert eneste led i logistikken. Der 
er ikke plads til fejl.

På tilsvarende måde er kvalitetkontrollen skrap. 
Et produkt bliver kontrolleret seks gange i processen. 
Konkurrencen er i dag så hård, at selv en ridse på pan-
elet til et produkt, der ikke ses, betragtes som en fejl.

Klaus Hansen investerer også i de bedste
bearbejdningsmaskiner samt i dyre målemaskiner.  
Sidstnævnte koster 250.000 kroner pr. styk, og han 
har investeret ti millioner kroner i fabrikken. De 
største konkurrenter investerer adskillige gange mere 
og får dermed en langt større volumen. Når Ejsen ikke 
kan opnå samme volumen, skal virksomheden derfor 
konkurrere på " eksibilitet og kvalitet.

  »Det er svært at � nde kinesiske producenter, der 
er villige til at producere med en lav volumen, og det 
giver os en chance,« siger Klaus Hansen. 

Til gengæld kan han få et højere dækningsbidrag på 
en lavere volumen. Fleksibiliteten betyder, at han kan 
levere en prototype til en kunde i Danmark på fem-
otte  dage mod normalt 15 dage.

Flere robotter på vej ind i produktionen

Produktionen bliver i stigende grad automatiseret. 
Der er syv robotter på fabrikken, og Klaus Hansen 
har planer om betydeligt " ere, så produktionen kan 
udvides uden at udvide medarbejderstaben. Han har 
planer om at udvide produktionen til en nabobyg-
ning og bygge en overdækning mellem bygningerne.

  Med automatiseringen vil han følge med i den 
voldsomme fremgang, der sker i produktiviteten i 
kinesisk erhvervsliv. Selv om Ejsens styrke ligger i 
" eksibiliteten, så vokser konkurrencen.

  I den forbindelse mener han, at EUs konkurrence-

sager er forfejlede, senest mod kinesiske producenter 
af solpaneler. 

»Det er ikke statsstøtte, der er årsag til, at euro-
pæiske producenter bliver udkonkurreret. Kineserne 
er bare bedre,« siger han. 

  Konstant faldende priser skyldes en voksende 
e� ektivitet. Det er dén situation, de udenlandske virk-
somheder skal forholde sig til, mener direktøren.
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hed fra 2008, som har inspireret ham til at lave mas-
terplanen, som han vil præsentere for den kinesiske 
regering, men også for f.eks. danske virksomheder og 
udenrigsministeriet, der vil hjælpe kineserne med at 
gennemføre lovgivningen i praksis.

  Jens Østergaard har fra samtaler med kinesiske 
politikere og embedsmænd erfaret, at det er vanskel-
igt at få omsat lovens intentioner på lokalt plan.

  Han har erfaring fra bl.a. USA med at forbedre 
fødevaresikkerheden. I et projekt samlede en global 
markedsledende producent af maskiner til fødevare-
industrienkunder til nogle dialog-runder, og hér blev 
alle aspekter af fødevaresikkerheden endevendt, og 
der kom et resultat, som placerede den initiativtagen-
de virksomhed som førende i branchen. 

Det mest afgørende var, at projektet førte til hur-
tige forbedringer, og netop tidsfaktoren er ifølge Jens 
Østergaard et vigtigt element i syntegration.

Dobbelt så e� ektive organisationer 

De konkrete pojekter gennemføres over tre en halv 
dag. Det svarer lidt til brainstorming og workshops, 
men arbejdsmetoden er helt anderledes. Alle rel-
evante personer skal nemlig deltage i projektet, og 
der opstilles altid en meget klar målsætning i form af 
et indledende spørgsmål, f.eks. »Hvordan forbedres 
fødevaresikkerheden i Kina?«

  »Ved ændringer af en strategi og organisation er 
der altid personer, som modsætter sig forandringer. 
Derfor er det vigtigt, at alle inddrages og kan se for-
målet med ændringerne,« siger Jens Østergaard.

Derfor handler projektet også om at skabe en kul-
turforandring – i rådgiverjargon om et mindset reset. 

  Deltagerne i en syntegration kan være repræsent-
anter for landmændene, maskinleverandører, 
slagterier og mejerier, supermarkeder, eksperter, 
embedsmænd og politikere – og forbrugere. Der skal 
måske holdes talrige syntegrationer over et par år, før 
målsætningen kan virkeliggøres. Jens Østergaard ta-
ler om at bruge en helt anden kommunikationsform, 
hvor det er deltagerne, der leverer varen, og ikke f.eks. 
ledelsen eller et konsulent! rma.

  Det er Maliks erfaring, at en organisation kom-
mer til at fungere mindst 20 procent mere e" ektivt, 
ja, i nogle tilfælde 100 procent mere e" ektivt e# er en 
syntegration. I mange tilfælde udvikles der helt nye 
organisationer eller strukturer. Den masterplan, som 
Jens Østergaard har udviklet for Kina, er kun et oplæg, 

siger han, men han nævner den for at vise metoden i 
en syntegration. Den kan omfatte 15.000 professio-
nelle, der indgår i 1.000 hold med 15 personer på hvert 
hold. De $ este vil være mikrobiologer, fødevarein-
geniører og eksperter i fødevareprocesser.

  Det er Maliks erfaring, at det ikke er tilstrækkeligt 
at forbedre processen på f.eks. en fødevarevirksom-
hed. Skal der være en vedvarende virkning, skal 
det omgivende miljø inddrages, f.eks. må underlev-
erandører af maskiner eller landmænde involveres i 
projektet, ligesom embedsmænd på lokalt niveau må 
involveres. 

Derfor går masterplanen ud på at træne 100.000 
unge ledere over hele landet, som på en eller anden 
måde arbejder med fødevarer og fødevaresikkerhed. 
Det er dem, der skal omsætte de konklusioner, som 
kerneprojektet når frem til.

  Endelig omfatter projektet tre millioner unge, som 
deltager i en million hold på tre personer hver. De skal 
drø# e den samme målsætning. De tre millioner fun-
gerer som et borgerprojekt, og det tager netop sigte på 
at skabe en holdningsændring i befolkningen, så der 
skabes interesse for sunde fødevarer, og så der bliver 
mere forståelse for fødevaresikkerheden.

  Når det er unge og ikke repræsentanter for hele 
befolkningen, der inddrages i projektet, skyldes det, at 
forandringer kun bliver gennemgribende og vedvar-
ende, hvis de unge er med. Det er Maliks erfaring.

  Mens de enkelte projekter kan omsættes i forbed-
ringer i løbet af ! re til otte uger, kan hele projektet  om 
fødevaresikkerheden vare ! re år. Dette tidsforløb byg-
ger på Maliks erfaringer.

Svag fremgang i den
kinesiske økonomi

Nøgletal. De økonomiske nøgletal viser 
fortsat svag fremgang for tredje måned i 
træk, og industrivirksomhederne har en 
god indtjening. Det kniber dog for de små 
og mellemstore virksomheder. 

Af Hugo Gaarden

Den kinesiske industri viser ganske svage tegn på fort-
sat fremgang for tredje måned i træk, viser indekstal-
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lene for industriproduktionen, og de bekræ� es af tal 
for industriens indtjening i år.

  De o�  cielle tal for indkøbschefernes indeks – fra 
Kinas Statistik – viser et indeks på 51,1 point i septem-
ber mod 51,0 i august. Indeks over 50 viser ekspansion 
i industrisektoren. 

  Banken HSBCs indekssteg også en anelse til 50,2 
mod 50,1 i august. HSBC-indekset ligger typisk lidt 
under det o�  cielle indeks, men tendensen har altså 
været den samme. Der har været en nedgang i in-
dekset indtil for tre måneder siden i takt med den 
afmatning i økonomien, der har været gældende siden 
begyndelsen af sidste år.

  I det o�  cielle indeks blev nye ordrer målt til indeks 
52,8 mod 52,4 point i august. Eksportordrene steg til 
50,7 mod 50,2 point. 

  Indekset viser dog en afmatning for de mindre og 
mellemstore industrivirksomheder. Her faldt in-
dekset til 48,8 mod 49,2 point i august. Fremgangen 
skete således hos de store selskaber.

Industrien buldrer frem

Mens omsætningen således forbedres ganske svagt, 
har virksomhederne ha�  en god indtjening i årets 
første otte måneder. Det viser tal for industrivirksom-
hedernes indtjening.

  Det samlede overskud steg med 24,2 procent i 
august i forhold til august sidste år, og det blev på 483 
milliarder yuan (449 milliarder kroner) alene i august. 
Det var en dobbelt så høj vækstrate som i juli.

  For de første otte måneder steg overskuddet med 
12,8 procent til 3.490 milliarder yuan (3.245 milliarder 
kroner).  Af 41 industrigrupper var der stigende in-
dtjening i de 25 og fald i de 14. 

  Indtjeningen i statsejede industriselskaber steg 
med otte procent, mens indtjeningen i private virk-
somheder steg med det dobbelte, 16,2 procent. Der var 
især pæne overskud i el- og varme-sektoren, bilindus-
trien og i stålsektoren. Industrisektoren står for en 
tredjedel af den samlede økonomiske produktion. 

  I august skete der en forbedring af indtjeningen 
over en bred front, og det skyldes bedre forhold 
for produktionen og salget samt besparelser. Flere 
banker har på den baggrund sat forventningerne til 
den økonomiske vækst en smule i vejret for resten af 
året til mindst 7,5 procent. Cheføkonomen i Kina for 
JP Morgan, Zhu Haibin, forventer en svag forbedring i 
resten af året e� erfulgt af en svækkelse i 2014.

Kort nyt

Kina vil etablere en
asiatisk udviklingsbank

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, foreslog under et 
statsbesøg i Indonesien at etablere en asiatisk ud-
viklingsbank med fokus på infrastrukturprojekter. Xi 
Jinping fortalte ikke, om det skulle være en ren kine-
sisk bank eller en bank med ! ere asiatiske ejere. Men 
han sagde, at banken bør arbejde sammen med eksis-
terende multilaterale udviklingsbanker, både i Asien 
og uden for regionen. Præsidenten nævnte heller ikke 
noget om bankens størrelse, men det er første gang, 
at Kina har foreslået en bank af den art. Målet er at 
styrke sammenhængen mellem de asiatiske lande. 

Kina øger sine investeringer i hele Asien, bl.a. for at 
kompensere for afmatningen i Vesten. Kina og Indo-
nesien vil etablere en industripark i Indonesien, bl.a. 
for at styrke den indonesiske industrisektor. Indone-
sien har indført et forbud mod eksport af uforarbejd-
ede mineralressourcer.

Den 45-årige Ou Mei holder en kort pause i arbejdet. 
Hun og hendes kolleger er ved at bygge endnu et højhus 
i Shanghai. 68 procent af de kinesiske kvinder over 
15 år er ude på arbejdsmarkedet. I Tyskland er det til 
sammenligning kun 53 procent. Arkivfoto: Aly Song
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Tesco smider håndklædet i ringen

Den britiske detailkæde Tesco har indgået en endelig 
a� ale med det kinesiske statsejede selskab China Re-
sources, som betyder, at Tesco betaler statsselskabet 
558 millioner dollar (godt tre milliarder kroner) for at 
overtage Tescos tabsgivende supermarkeder i Kina. 
Tescos aktivitet i Kina de seneste ti år har været en 
drønende � asko. Alle 134 supermarkeder og shopping 
malls overtages af China Resources, der er den største 
supermarkedsejer i Kina med 3.000 supermarkeder. 
Tesco får en 20 procents-andel i China Resources for at 
sælge sine aktiviteter. I det seneste regnskabsår havde 
Tesco et tab i Kina på to milliarder kroner.

Kina vil tiltrække talenterne

Kineserne er så interesserede i at tiltrække uden-
landske talenter, at de vil lave en liste over de mest 
e� erspurgte arbejdsfærdigheder og kompetencer hos 
udlændinge. En særlig organisation for udenlandske 
eksperter foretager rundspørger og venter at have 
en liste parat næste år. Listen skal være en hjælp for 
virksomheder, der har et e� erslæb på kompetent 
arbejdskra� . 

Shanghai begyndte at lave en liste allerede i 2011. 
På den aktuelle liste er der 72 ledige job i ni statsejede 
selskaber, og lønningerne går op til 800.000 yuan 
(750.000 kroner). For at skabe interesse hos uden-
landske eksperter holder Beijing og Shanghai hvert 
år arrangementer, hvor der uddeles anerkendelser til 
værdsatte eksperter, der har arbejdet i Kina i mange 
år. 

50 udenlandske eksperter fra 20 lande har netop 
fået en anerkendelse af regeringens Friendship 
Award, og ti udenlandske eksperter har fået en anerk-
endelse i Shanghai, kaldet Shanghai Magnolia Gold 
Award. I alt arbejder der 550.000 udlændinge i Kina. 

Velhavere ser på 
udenlandske investeringer

Velhavende kinesere med private formuer på over en 
million dollar leder i stigende grad e� er investering-
sobjekter i udlandet, og det får såvel udenlandske som 
kinesiske banker til at fokusere mere på o! shore-in-
vesteringer, viser en undersøgelse fra rådgiver� rmaet 
PricewaterhouseCoopers. 

88 procent af de 200 � nanshuse i undersøgelsen 
sagde, at kinesiske klienter betragter investeringer 
i udlandet som deres første mål. Men bankerne 
erkender også, at der er mange forhindringer for 
udenlandske investeringer. Undersøgelsen viser, at 
investeringsrådgivere i højere grad end hidtil skal 
skræddersy deres tilbud, fordi de velhavende kine-
serne er blevet so� stikerede og krævende. De vil ikke 
nøjes med standardløsninger. Det samme mærker 
udenlandske banker. Deutsche Bank og Royal Bank of 
Scotland har nedlagt deres � lialer for privatkunder i 
Kina.

Jack Ma vil bevare kontrollen

Går internetvirksomheden Alibaba på børsen i 
Hongkong eller New York? Det er fortsat et ua" laret 
spørgsmål, men Alibabas ledelse har gjort det klart, 
at Hongkong-børsen må ændre sine krav, hvis børsen 
vil have Alibaba noteret. En børsnoteering vil være 
på ca. 15 milliarder dollar, og det vil være den største 
introduktion siden Facebook hentede 16 milliarder 
dollar i USA i 2012. 

Alibabas grundlægger, Jack Ma, kræver, at ledelsen 
på 28 partnere skal bevare magten i selskabet, selv 
om den ikke ejer aktiemajoriteten, men det vil Hong-
kong ikke aceptere. Det kan imidlertidig accepteres i 
USA, og især hvis der etableres et særskilt selskab – et 
såkaldt Up-C selskab – som børsnoteres. Men også 
Facebook og Google har en dual-aktionærstruktur, 
så ledelsen kan undgå, at et aktionær# ertal går imod 
ledelsen. 

Alibabas ledelse mener, at internetselskaber står 
over for så hurtige og så mange innovationer, at de 
skal kunne træ! e beslutninger uden at høre aktion-
ærerne. Alibaba har to storaktionærer: Den japanske 
So� bank og Yahoo med henholdsvis 35 og 24 procent 
af aktierne. Yahoo vil dog halvere sin aktiepost ved 
børsintroduktionen.

Tag en loyal kineser med til forhandling

Et godt råd fra Danish-Chinese Business Forum:

Kina er ikke et »do-it-yourself«-marked, så du har 
brug for en højre hånd, som kan give dig indsigt i 
modpartens kropssprog, og som kan sige, hvad der 
fortælles uformelt på den anden side af forhandlings-
bordet.
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