
Dansk topstyring 
hæmmer væksten i Kina

Bureaukrati, korruption og kopister får ofte skylden, når danske virk-
somheder fejler i Kina. En ny undersøgelse placerer dog ansvaret et helt 

andet sted, nemlig hos den danske ledelse, der holder på magten, nægter 
at uddelegere og savner mod til at træffe hurtige beslutninger.
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Vil tågen lette fra Beijing?
Nu er grænsen åbenbart nået. Beijing, Tianjin og den stærkt forurenende Hebei-provins har indgået et 
samarbejde, der skal begrænse luftforureningen. Læs mere på side  10.

Friis Arne Petersen, 
Dansk ambassadør 
i Kina, om danske 
investeringer i Kina
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SMV-projekt giver   
10-50 pct. vækst 

SMV’er. Den største barriere for SMV’ers 
indtrængen på det kæmpestore mellem-
marked i Kina sidder i Danmark. Ledelsen 
vil fjernstyre alle detaljer og ender med at 
hæmme virksomheden frem for at styrke 
den. Det viser det projekt, som Universe 
Fonden og Industriens Fond står bag.

Af Hugo Gaarden

Hvis mindre og mellemstore virksomheder vil klare 
sig på det kæmpestore mellemmarked i Kina, må de:

1) erkende, at de største barrierer ligger på hjemme-
fronten, nemlig i den danske ledelse, og ikke i Kina
2) bruge langt flere ressourcer og uddelegere mere 
ansvar til ledelsen i Kina, end de forventer
3) indstille sig på at ændre deres produkter og strategi, 
så de kan sælge produkterne til markant lavere priser.

Det er konklusionerne i det hidtil mest omfattende 
danske projekt for at hjælpe SMV’er ind på et uden-
landsk marked, nemlig mellemmarkedet i Kina.  
Universe Fonden og Industriens Fond er halvvejs gen-
nem projektet, der omfatter syv danske virksomhed-
er med aktivitet i Kina. Projektet går ud på at tilpasse 
og udvikle produkter til netop mellemmarkedet.

Stærk fremgang i salget

Projektet ser ud til at få mærkbare resultater. De virk-
somheder, som midt i projektet allerede har udviklet 
nye produkter eller en ny strategi, forventer et øget 
salg på mellem 10 og 50 , siger projektlederen, Peter 
Jyde Andreassen, Universe Fonden. Han har i projekt-
ets startfase siddet i Shanghai.

 Det er det første håndgribelige resultat, og det viser, 
at en tilpasning til mellemmarkedet – i et tæt sam-
arbejde med andre virksomheder om erfaringsud-
veksling – kan give pote. Om det bliver et vedvarende 
resultat er et åbent spørgsmål. Men det kraftige fald i 
salget, der har været hos en række store og veletable-
rede danske virksomheder i Kina i det seneste år, viser 
i hvert fald, at det er påkrævet med en systematisk og 

grundig tilpasning til det segment, man vil ind på. 
Det er sjældent, at virksomhederne på egen hånd kan 
klare omstillingen.  

Stærke konklusioner

Det er meget klare konklusioner, som projektet Suit-
able for Growth allerede har draget. Det mest slående 
er, at den største hindring for de mindre og mellem-
store selskaber slet ikke er de kinesiske forhold, f.eks. 
omkostninger, partnere, snyderi eller kopivirksom-
hed.

 Den største hurdle for danske SMV’er er interne 
barrierer i virksomhederne, dvs. i den danske ledelse. 
Det er den danske ledelse, der ofte har svært ved at 
forstå de kinesiske forhold, og som har svært ved at 
erkende, at der måske skal laves helt andre produkter. 
Salg og udvikling skal være langt mere dynamisk end 
normalt, og at der skal gives en betydelig dispositions-
frihed til den ledelsen af den kinesiske produktion – 
mere end virksomheden normalt giver til afdelingsle-
dere i udlandet.

 Den skal etableres en ledelsesform, så der kan 
træffes hurtige beslutninger, og der skal være en større 
dristighed, end virksomheden er vant til. Der skal 
somme tider træffes beslutninger, som bygger mere 
på fornemmelser end på detaljerede analyser.

 I en foreløbig analyse af projektet skriver Universe 
Fonden og Industriens Fond, at det kinesiske mellem-
marked er af en så ekstrem natur, at der ikke er plads 
til halv-hjertede initiativer. Der er enorme muligheder 
i Kina, men det er ikke gratis at få succes. Der er behov 
for en hel-hjertet Kina-strategi. Det siges ikke direkte, 
men det skinner igennem, at hvis virksomhederne 
ikke virkelig vil satse på Kina, skal de blive hjemme.

Fire-strenget strategi

Efter halvandet års arbejde med virksomhederne i 
projektet, har projektets ledere – sammen med virk-
somhederne – identificeret fire forudsætninger for 
succes:

1 – Ambitionerne i ledelsen i Danmark må være 
høje. At udvikle Kina skal have en højere prioritet 
end at udvikle de eksisterende marked, alene af den 
grund, at der er vækst i Kina, hvad der ikke er i Europa. 
Ledelsen skal komme af med eventuelle fejlopfattelse 
af Kina og kineserne, og den må sikre sig førstehånds 
kendskab til Kina. Den må uddelegere et større ansvar 
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til den lokale ledelse, som må have mere frihed til at 
operere.

2 – Virksomheden, og især den hjemlige ledelse, må 
gøres adræt og fleksibel. Den skal være hurtigere til at 
træffe beslutninger, og den må være parat til at lave 
organisationsændringer og til at gå nye veje. Den må 
acceptere, at forretningsdrift i Kina måske skal være 
helt anderledes end forventet.

3 – Virksomheden må sikre sig bedre informationer 
om markedet. Kundernes behov kan være helt an-
derledes end de eksisterende kunders, i f.eks. Europa, 
og derfor må virksomheden sikre sig, at den får de 
rigtige informationer – somme tider ved at ignorere 
kendte informationskanaler, også internt i virksom-
heden. Den må komme tættere på kunderne.

4 – Der er nødvendigt at sikre sig de nødvendige res-
sourcer, og det kan være både i medarbejderstaben og 
i kapital. Der skal fremmes en iværksætterånd, så der 
kan træffes hurtige og aktive beslutninger, og den ki-
nesiske ledelse må turde kræve ressourcer af ledelsen 
i Danmark.

Hvorfor mellemmarkedet?

Når projektet fokuserer på SMV’er samt det kinesiske 
mellemmarked, så skyldes det, at de store selskab-
er klarer sig rimelig godt på egen hånd, og at både 
store og små virksomheder traditionelt fokuserer på 
det øverste segment af markedet – nemlig dér hvor 
kvalitetskravene er høje, og hvor det er muligt at få en 
rimelig god indtjening.

 Men kendsgerningen er, at det øverste segment 
er temmelig overfyldt. Det er dét, alle udenlandske 
virksomheder og stadig flere kinesiske virksomheder 
jagter. Desuden overser langt de fleste virksomheder, 
at der er en kolossal vækst i mellemmarkedet, der 
udgør rundt regnet 45  af det samlede marked. Det er 
dér, mange virksomheder ser vækstrater på op mod 
50  i deres salg, selv om der langt fra er en lige så stor 
vækst i indtjeningen. I den øverste del af markedet – 
10  - er væksten langt mindre.

 Men priserne i mellemmarkedet er lavere – op til 
50  lavere – og kvaliteten er lavere, så derfor skal en 
virksomhed tage højde for det.

 Det er yderst sjældent, at virksomheder som det 
første tager direkte fat på mellemmarkedet. De be-
gynder som regel i toppen, men så kan det være svært 
at trænge nedad, fordi der skal laves nye produkter, 
og medarbejderstaben skal beskæftige sig med et 

marked, som der ikke er så megen prestige i. Derfor 
bør virksomheder, der vil ind på mellemmarkedet, 
lave en organisationsændring med adskilte ”vægge,” 
så det bliver prestigefyldt for f.eks. sælgere at operere i 
dette segment.

Udfordringerne i Kina

De konkrete udfordringer i Kina er blevet grundigt 
analyseret af projektet gennem såkaldte boot camps, 
som virsomhederne har holdt for at udveksle erfa-
ringer og prøve nye ideer af.

 Alle virksomheder, der har erfaring med Kina, har 
oplevet brud på aftaler og snyderi fra kinesiske part-
nere, og alle har oplevet kopieringer. Den danske lys-
producent Martin Professional har oplevet ikke bare 
kopieringer af detes produkter, men at den kinesiske 
kopivirksomhed kalder sig Color Martin. Det samme 
har flere virksomheder oplevet, f.eks. møbelvirksom-
heden Flexa og det amerikanske tøjfirma Columbia, 
der må sælge sine varer i et stormagasin ved siden af 
en kinesisk konkurrent med samme type tøj, Kolumb.

 Men det bør ifølge projektets ledere ikke få virk-
somheder til at holde sig væk. De skal bare have 100 
procents kontrol med deres virksomheder og deres 
relationer. De skal f.eks. sikre sig, at en kinesisk part-
ner ikke lægge alle opgaver til familiemedlemmer. 
Godtroenheden skal lægges væk. På tilsvarende vis 
skal ledelsen ikke stole blindt på sine ansatte. F.eks. er 
sælgere somme tider mere knyttet til virksomheds-
kunder end virksomheden, og derfor får virksomhed-
en ikke altid de rigtige oplysninger fra markedet.

 Ved at sikre et godt forhold til kinesiske partnere, 
kan en virksomhed få en ekstra fordel, nemlig ved at 
følge partneren ud på det globale marked. Bla. dette 
viser, at virksomheden må være parat til at investere 
langt mere end forventet i det marked, der bliver frem-
tidens.

 Den hjemlig ledelse skal glemme den traditionelle 
planlægning på. Tit udvikles forholdene så meget, at 
der skal tænkes i nye baner og handles hurtigt, og det 
skal ledelsen være parat til. Man skal heller ikke lave 
produkter, der kan holde i 20 år, hvis kineserne ikke 
vil bruge dem i 20 år og derfor heller ikke vil betale en 
merpris for dem. Somme tider skal der lave særskilte 
brands for de billige produkter for ikke at skade de 
eksisterende.

Tilpasning
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De tyske producenter af Audi og Porche har lært, at 
de må tilpasse deres produkter til helt specielle krav 
i Kina, der er blevet verdens største for luksusbiler. 
Bilerne er gjort længere end standardmodellerne, 
fordi en kinesisk direktør ikke selv kører, men har en 
chauffør, og han kræver limousine-plads på bagsædet.

 På tilsvarende vis har en række internationale 
tilpasset deres medicinalske produkter til landbefolk-
ningen i Kina. Healtcare-divisionerne i General 
Electric, Siemens, Philips g Toshiba har fået fremgang 
ved at lave billigere og enklere apparater til land-
befolkningen, der udgør det nette marked på over 700 
millioner. Nogle produkter kan sælges til halv pris. 
GE Health forventer, at halvdelen af dets salg i Kina vil 
komme fra landbefolkningen om fire år mod 20  for et 
år siden.

 De kinesiske lavprishoteller leverer endnu et 
eksempel på, at lavpris-produkter kan blive en suc-
ces. De har ikke én eneste stjerne, men de har oplevet 
en eksplosiv fremgang de seneste år og har nu 10.000 
hoteller, mens 2-3 stjernede har oplevet fald.

De danske deltagere

De danske deltagere i projektet er: MicroMatic, Jørgen 
Kruse, Gabriel China, Martin Professional, Desmi 
Pumping Technologies og Thrane & Thrane. En syv-
ende virksomhed vil være anonym.

Sådan laves der    
reformer i Kina

Reformer. Kineserne har en helt speciel 
måde at lave reformer på, og nu plan-
lægger de storstilede reformer, der skal 
få landbefolkningen til at flytte til stor-
byerne, så der kan skabes ny dynamik.
Af Hugo Gaarden

Kina burde være et studiemål for alle politikere, der 
vil lave reformer, for kineserne har vist en evne til at 
lave unikke reformer.

Det næste store skridt vedrører urbaniseringen og 
landbefolkningen. Dermed vil regeringen forsøge 
at skabe storstilede reformer, der løser det største, 
udestående fattigdomsproblem samtidig med, at der 

skal skabes et helt nyt, moderne, urbaniseret stor-
bysamfund med vægt på indenrigsøkonomien.

 Kernen i reformerne er meget enkel og alligevel 
fyldt med risici: Det handler om at få bønderne til at 
give slip på den jord, som de ikke ejer, men som de har 
retten til at bruge.

 En jordreform er nøglen til det næste store spring 
i den økonomiske udvikling, nemlig urbaniseringen. 
Men det kan ikke lade sig gøre, hvis ikke landbe-
folkningen får en bedre økonomisk tilværelse, og det 
er nøjagtigt dét, jordreformerne går ud på. Reformer-
ne skal føre til, at 200-300 millioner af 900 millioner 
mennesker i landdistrikterne overflyttes til bysam-
fundene. De skal  registreres som byboere med alle de 
rettigheder, som storby-befolkningen har.

 Jordreformerne skulle have været fremlagt i marts, 
men de kommer ifølge kilder først til efteråret. At 
reformerne udskydes, skyldes utvivlsomt de mange 
problemer, der er involveret. Men de kan blive de mest 
afgørende, siden Deng Xiaoping iværksatte den øko-
nomiske liberalisering for ca. 30 år siden.

Bønderne får en dividende

Offentligheden har ikke fået megen kendskab til 
detaljerne i dem. De kommer drypvis i forskellige 
kinesiske og udenlandske medier. New York Times 
havde for nylig en interessant vinkel: Reformerne skal 
give bønderne en fast, årlig indtjening, selv om de har 
forladt deres jord, så de kan leve af indtjeningen, når 
de flytter til byerne. Det svarer til en leasing-aftale. 
Bliver det realiseret, er det en genial, enkel og snusfor-
nuftig løsning.

 Jordreformerne vil fastholde statens ejendomsret, 
så derfor kan bønderne ikke sælge jorden, f.eks. til 
kommuner, der vil bygge boliger, eller til private, der 
vil lave storlandbrug eller fabrikker. Kommunerne 
(reelt staten)  kan tvinge bønderne væk og give dem 
en gratis bolig i et højhus samt et éngangsbeløb i kom-
pensation, som det sker i titusinder af tilfælde hvert 
eneste år, og som konstant fører til klager og demon-
strationer.

 Men problemet er, at bønderne har svært ved at få 
arbejde i et bysamfund, og éngangsbetalingen for-
svinder hurtigt. Regeringen risikerer at få slumkvar-
terer med millioner af mennesker, som det ses overalt 
i verden.

 Derfor går forslaget altså ud på at give bønderne et 
årligt beløb, der svarer til den indtjening, de kunne 
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have haft hvert år, eller som står i forhold til den værdi, 
som jorden har for de nye brugere. Metoden er prøvet 
af ved Chengdu. Dermed vil regeringen også sikre, at 
fremtidens værdiforøgelse bliver mere ligeligt fordelt 
mellem deltagerne i ”den gamle” og ”den nye” økono-
mi. Der er tale om en omfordeling, der minder meget 
om den skandinaviske.

 Indtjeningen hos bønderne er ekstrem lav, fordi de 
fleste har småbrug, og de bruger forældede metoder. 
Derfor vil regeringen have overført flere hundrede 
millioner til bysamfundene, der skaber langt højere 
værdi, og landbruget skal drives mere effektivt med 
stordrift og maskiner for at få billigere, bedre og flere 
fødevarer.

Kamp mod særinteresser

At lave reformer af denne art er blot vanskelig, for 
det bryder ind i en række særinteresser. Kommu-
nerne i landdistrikterne vil gerne kunne disponere 
ligeså frit som hidtil med bøndernes jord, og de nye 
brugere bryder sig ikke om at betale en årlig ”divi-
dende” til mennesker, der dybest set ikke ejer jorden. 
I storbyerne er der modvilje mod at tage imod land-
befolkningen, der måske ikke kan få arbejde, og hvis 
indtjening under alle omstændigheder vil være lav, 
f.eks. som byggearbejdere og gadefejere. De vil ikke 
blive gode skatteydere, tværtimod vil de straks føre til 
store udgifter til skoler, hospitaler og pensioner – og 
der skal investeres kraftigt i infrastrukturen for at give 
plads til de nye borgere.

 Hvis storbyerne skal give fuld offentlig service til 
de nye byboere, betyder det udgifter, der vil vokse til 
næsten 1500 milliarder kroner om året i 2025. Det er 
en finansiel byrde, der svarer til 2,5  af BNP, og derfor 
drøfter regeringen at inddrage privat kapital i finan-
sieringen og at udvikle et kommunalt obligations-
marked.

 Men det er hér, det geniale i reformerne kommer 
ind. Hvis bønderne bare flytter ind i storbyerne uden 
arbejde, vil de være en udgift og ikke en indtægt. Men 
når de får en årlig dividende, inddrages de i forbrugs-
udviklingen. Da landbefolkningen er vant til hårdt 
arbejde, vil mange også finde beskæftigelse på f.eks. 
byggepladser eller lave egne småvirksomheder – som 
det er set med de nuværende landarbejdere i stor-
byerne.

 Storbybefolkningen er på godt 50  af hele befolk-
ningen, men reelt er den kun på 35 , da de 15  består 

af folk fra landet, der kun har midlertidig tilladelse 
til at arbejde i byerne, og de har ingen ret til offentlige 
ydelser.

 70  af befolkningen, eller op imod 900 millioner, 
bor i landdistrikterne, og det er altså ca. en tredjedel, 
der skal inddrages i urbaniseringen, og det vil efter 
økonomers opfattelse give et kolossalt løft til økono-
mien.

 Urbaniseringen kan, hvis den styres uden at 
føre til modsatrettede problemer, blive en lige så 
stor drivkraft som industrialiseringen og eksport- 
udviklingen de seneste årtier, og den vil først og frem-
mest styrke den indenlandske økonomi. Det er rege-
ringens målsætning, og det har været anbefalingen fra 
f.eks. Verdensbanken og valutafonden IMF.

Massive investeringer 
i kølvandet på    
urbanisering

Urbanisering. Historiens største folkevan-
dring finder sted fra land til by i Kina. Det 
fører til voldsomme investeringsudgifter, 
men også et løft til forbruget.
Af Hugo Gaarden

Den urbanisering, der sker i Kina, er direkte forbundet 
med jordreformerne. Urbaniseringen er den største 
i historien, hvor 15-20 millioner mennesker hvert år 
flytter fra landdistrikterne til storbyerne. 2-300 mil-
lioner ventes at være flyttet til byerne inden 2030.

By-befolkningen steg med 45 procent fra 2000 til 
2010, og det areal, som omkranser byerne, voksede i 
samme tidsum med 83,4 procent

 Tempoet i urbaniseringen bliver ikke mindre i de 
kommende år. Mange vestlige økonomer hævder, 
at Kina står over for gigantiske bobler med tomme 
boligkomplekser og tomme byer. Der er masser af 
spekulation i kinesisk byggeri, som primært forestås 
af private developere. Men eventuelle bobler handler 
mere om opskruede priser end overproduktion af 
boliger eller ”spøgelsesbyer.” Med den vandring, der er 
fra land til by, bliver boligerne fyldte – uanset om det 
bliver til developernes priser eller til lavere priser.

 ”Kina har ikke råd til at vente med at bygge dets 
nye byer, og det overser kritikerne af ”spøgelsesby-



UGEBREVET
BUSINESS KINA #04
21/06 2013

7

 Det er dog langt fra alle i landdistrikterne, som 
ønsker at flytte til storbyerne. En stor del af de 200 
millioner fra landet, der arbejder i storbyerne i dag, 
ønsker kun at spare op, så de kan købe en bolig eller 
lave en forretning på hjemegnen – langt væk fra stor-
byens skyskrabere og larm. Denne opsparing er en af 
grundene til den høje kinesiske opsparingskvote.

 Nogle økonomer vurderer, at på sigt vil mindst 
25 procent af befolkningen fortsat bo på landet og i 
landsbyer, dvs. godt 300 millioner.

erne,” siger en tidligere amerikansk bankøkonom og 
Kina-ekspert, Stephen S. Roach.

 McKinsey-rådgiverfirmaet vurderer, at Kina i 2025 
vil have over 220 byer med mindst en million indbyg-
gere. I 2010 var der 125 byer af den størrelse. Der vil 
være 23 mega-byer med befolkningstal på mindst 5 
millioner.

 Investeringerne vil være voldsomme. Der er for-
skellige vurderinger af investeringsomfanget, men 
den magtfulde Udviklings- og Reformkommission 
vurderer, at omfanget bliver på 40.000 milliarder 
yuan (37.000 milliarder kroner) over de næsten 10 
år. Det er ti gange så meget som den stimuli-pakke, 
som regeringen satte i værk i 2008-2009 for at afbøde 
virkningen af den amerikanske finanskrise, og som er 
den hidtil største enkeltstående hjælpepakke i verden.

Største investeringsprojekt

Urbaniseringen i Kina er dermed nutidens suverænt 
største investeringsprojekt, og det er mange gange 
større end de bestræbelser, der er i Europa eller USA 
på at sætte gang i økonomien.

 Det er ikke kun en finansiel byrde, for den nye 
arbejdskraft i byerne og de nye forbrugere (2-300 mil-
lioner) vil give et løft til Kina’s økonomi. Det økono-
miske institut i Hainan, China Institute for Reform 
and Development, vurderer, at de nye byboere vil løfte 
forbruget med 90 milliarder kroner om året i 2020. 
Instituttet beskæftiger sig meget med vurderinger af 
reformer og deres effekt.

 Hvis der vil være 300 millioner nye byboere om 
godt 15 år, svarer det til USA’s befolkning og godt og 
vel halvdelen af Europas befolkning.

 Urbaniseringen er den helt store indtægtskilde 
for byernes regeringer. Skat på jordsalg var sidste år 
på godt 2.500 milliarder kroner Skat på handel med 
ejendomme var på knap 1.000 milliarder kroner Det 
var 20 gange så meget som i 2000. De to skattekilder 
udgør næsten 50 procent af de lokale regeringers 
indtægter.

 Mens bystyrerne således ønsker mest mulig 
urbanisering, så er der knap så stor interesse for at 
få de mindre velstående folk fra landdistrikterne til 
byerne, for så skal de også sikre sociale goder til dem. 
Derfor arbejder regeringen i Beijing også på skattere-
former, som skal mindste byernes indkomster fra 
ejendoms- og jordsalg, og som skal øge beskatningen 
af befolkningen generelt.

Kina søsætter støtte-
program til hjemligt  
solmarked

Statsstøtte. Efter solpanel-sagen med EU 
vil Kina støtte brugen af solenergi på 
hjemmemarkedet. Forskere kritiserer 
Kinas omfattende statsstøtte til eksportin-
dustrien.
Af Hugo Gaarden

Netop som EU-kommissionen har lagt en midlerti-
dig afgift på 11,8 procent på kinesiske solpaneler, har 
regeringen i Beijing besluttet at støtte efterspørgslen 
efter solpaneler på hjemmemarkedet.

Det skal bl.a. ske ved at yde lempelig finansiering 
til brugerne af solpaneler samt ved at hjælpe el-
selskaberne med at udvikle og udvide elnettet, så det 
uden problemer kan tage imod den svingende strøm-
forsyning, der er ved brugen af vedvarende energi. Det 
vil også hjælpe på brugen af vindenergi i nettet, fordi 
nettet er den største hæmsko for vindmølleparkernes 
vækst i dag.
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 De hævder, at det hverken er billig arbejdskraft 
eller virksomhedernes dygtighed, der er årsagen til 
den kraftige fremgang på eksportmarkederne, hvor 
hele brancher er blevet udkonkurreret på få år, men 
derimod statsstøtten. Den har gjort det muligt at 
sælge produkterne 25-30 procent billigere. De mener, 
at staten har som mål at sætte sig på markedet på 
vitale områder ved hjælp af statsstøtte.

 Også private virksomeder har fået statsstøtte, f.eks. 
bilproducenten Geely, der har købt Volvo. Den har 
ifølge analyseinstituttet Fathom China/Dragono- 
mics fået statsstøtte på 800 millioner kroner, og støt-
ten svarer til 51,3 procent af virksomhedens overskud.

 Blandt de private selskaber, der har fået mest 
statsstøtte, ligger beløbet på rundt regnet 100-250 
millioner kroner pr. virksomhed, svarende til mellem 
7 og 20 procent af deres overskud.

Overkapacitet

Skyldes statsstøtten så den overkapacitet, der er i store 
dele af kinesisk industri? Det har undersøgelserne 
ikke noget klart bevis for. Overkapaciteten er voldsom 
i mange virksomheder og brancher, og det skyldes 
ifølge kendere af Kina snarere, at kinesiske virksom-
heder ekspanderer voldsomt, og de er blevet ramt af 
den internationale nedgang i de seneste år.

 Hvis statstøtten har været på 2000 milliarder kro-
ner over 20 år, dvs. 10 milliarder kroner pr. år, er det 
forsvindende lidt i forhold til den samlede eksport, 
og det kan næppe have været dét, der har skabt over-
kapaciteten. Men overkapaciteten har været med til at 
presse priserne voldsomt. Det sætter mange virksom-
heder under pres, og regeringen har de seneste par år 
henstillet til mange brancher – f.eks. solindustrien og 
bilindustrien – om at lægge virksomheder sammen 
for at effektivisere driften. Det har mange regeringer 
på lokalt niveau dog modsat sig for ikke at miste lo-
kale virksomheder og deres beskæftigelse.

 El-selskaberne skal give fortrinsret til private bru-
gere af solpaneler. Overalt i Kina er det et problem for 
private at få afsat deres overskudsproduktion.

 Men bankerne skal også hjælpe producenterne af 
solpaneler med at skaffe kapital, efter at mange af de 
største er hårdt ramt af finansielle vanskeligheder. Det 
største selskab, Suntech, er gået i betalingsstandsning, 
mens byen Wuxi forsøger at holde hånden under sel-
skabet. De statsejede banker står for godt halvdelen af 
selskabets gæld på i alt ca. 11 milliarder kroner

 Solindustrien er belastet af overkapacitet, der igen 
har ført til voldsomme prisfald og indhug i selskab-
ernes indtjening. Sagen med EU handler netop om, 
at prisfaldet er sket i kraft af ulovlig statsstøtte, så 
europæiske konkurrenter udkonkurreres. De euro-
pæiske selskaber, der opstiller solpaneler, er derimod 
modstandere af sagsanlægget, fordi de mener, det 
hæmmer installeringen af solpaneler.

 Nu udnytter den kinesiske regering så sagen og de 
billige solpaneler til at styrke produktionen af hjemlig 
solenergi. Prisen på solpaneler er blevet så lav, at den 
er tæt ved at være konkurrencedygtig med el-prisen 
fra kraftværkerne.

 ”Mens konkurrencen på det globale marked 
størkner, har vi behov for at stimulere en effektiv 
hjemlige efterspørgsel efter solenergi og tilskynde til 
innovation og fremskridt,” hedder det i en pressemed-
delelse fra det seneste regeringsmøde.  Hvad udad 
tabes, skal indad vindes.

2000 milliarder kroner i statsstøtte

Den kinesiske regering har systematisk ydet 
statsstøtte for at hjælpe især de statsejede virksom-
heder med at få fremgang på eksportmarkederne, 
konkluderer to forskere, Usha og George Haley i deres 
bog ”Subsidies to Chinese Industri.” Deres bog har 
været meget omtalt de seneste tre måneder.

 De har analyseret eksporten fra en række virksom-
heder og set på eksportpriserne i forhold til produk-
tionspriserne, og de konkluderer f.eks., at solindustri-
ens største selskaber ville været gået ned for lang tid 
siden, hvis de ikke fik statsstøtte.

 De siger, at statsstøtten beløber sig til over 1700 
milliarder kroner i perioden 1985-2005, og når årene 
siden hen medregnes, er det en statsstøtte på over 
2000 milliarder kroner De mener, at statsstøtten i 
2000 svarede til 37 procent af værdien af den eksport, 
de har undersøgt. Den faldt dog til 14 procent i 2010.



UGEBREVET
BUSINESS KINA #04
21/06 2013

9

Nu bliver det for alvor 
svært i Kina

Analyse. Kinesisk statsstøtte og overka-
pacitet giver problemer for vestlige virk-
somheder, men det er småting i forhold til, 
at det bliver endnu sværere at konkurrere 
med kineserne, fordi de faktisk er knald-
dygtige og de er konstant voksende på 
volumen. 

Af Hugo Gaarden

En gruppe danske erhvervsfolk fra et MBA-hold 
mødtes for nogen tid siden med nogle kinesere i 
Shanghai fra et MBA-hold. Kineserne var i snit 15 år 
yngre end danskerne, der var i aldersgruppen 40+. 
De yngre danske ledere, syntes kineserne var noget 
uerfarne, men de ældste så potentialet i kineserne: De 
er kvikke og 15 år foran danske ledere, og erfaringerne 
kommer helt naturligt, når de tager fat på at erobre 
verden.

 Mange vestlige erhvervsledere har svært ved at 
erkende, at kineserne ofte handler helt anderledes, og 
at de i mange tilfælde er langt dygtigere, og at deres 
virksomheder har en enorm volumen og slagkraft.

 I de seneste par måneder har der i international 
presse været en del omtale af to forskeres undersøgels-
er af kinesisk statsstøtte. Forskerne Usha og George 
Haley konkluderer, at statsstøtten gennem 20 år indtil 
2005 svarede til op imod 2.000 milliarder kroner, og at 
det er hovedårsagen til lavere priser på 25-30 procent, 
som gjorde det muligt for kineserne at udkonkurrere 
mange udenlandske virksomheder og brancher.

 Men sæt tingene i perspektiv: 2.000 milliarder 
kroner over 20 år svarer til en statsstøtte på 100 mil-
liarder kroner om året, og sidste år var eksporten på 
11.500 milliarder kroner Hvordan kan nogen tro, at 
en statsstøtte, der svarer til 1 procent af den årlige 
eksport, eller 2-3 procent, kan føre til prisfald på 25-30 
procent? Hvordan kan statsstøtte på nogle hundrede 
millioner kroner pr. virksomhed påvirke det globale 
erhvervsliv?

 Overkapacitet er ved at blive det onde dyr i åben-
baringen, med påstand om, at den er fremprovokeret 
for at udkonkurrere Vestens virksomheder. Dermed 
overser man, at kinesiske erhvervsfolk er hæmning-

sløse i deres ekspansion. Sol-industrien har næsten 
produceret og konkurreret sig ihjel. Til gengæld har 
forbrugerne verden over oplevet enorme prisfald – 
mere end i computerbranchen.

En helt ny dagsorden

Konkurrencen er ubeskrivelig hård i Kina, og derfor 
sker der også en massiv styrkelse af kvaliteten, for 
ellers taber de kinesiske virksomheder. De er lynende 
hurtige til at omstille sig. De har været bedre til det 
end selv mange store danske virksomheder med lang 
tids Kina-erfaring. Kina står midt i en omfattende 
strukturændring, og det er ikke alle, der har fulgt med 
i omstillingen.

 Desuden har Kina sat en helt anden dagsorden: På 
en lang række områder bliver produkterne billigere 
og bedre. Det sker som følge af automatiseret stor-
produktion med mest moderne teknologi.

Det har fået mange internationale koncerner til 
at satse på konstant lavere priser, eventuelt med  
simplere produkter, men fortsat med høj kvalitet.

 Kinesiske underleverandører inddrages i stigende 
omfang i de internationale koncerners produkt-
udvikling. I dette spil bliver det endnu sværere at være 
en lille eller mellemstor dansk virksomhed. I mange 
tilfælde bliver de nødt til at gå sammen i konsortier, 
ellers presses de ud af markedet. De kunne også blive 
væk, men så siger de nej til vækst, og de rammes allige-
vel af  kineserne på hjemmemarkedet. Der er ingen 
vej uden om Kina. Omvendt bliver det sværere end 
nogensinde at begå sig.

 Det projekt for en gruppe mindre og mellemstore 
danske virksomheder, som Universe Fonden og 
Industriens Fond står bag, og som omtales i dette uge-
brev, tager den helt rigtige indfaldsvinkel: Virksom-
hederne skal omstille sig til mellemmarkedet med 
lavere priser og stor vækst, og det er en udfordring 
for tænkningen i den hjemlige ledelse. En række små 
virksomheder laver også nytænkning i et samspil 
med Udenrigsministeriets Vitus-program: De bruger 
forholdsvis megen tid på at undersøge markedet. Den 
tid, hvor man kastede sig over Kina, er slut. Kina er 
blevet et superprofessionelt marked.

 Kina har en enorm finansiel slagkraft. Valutakas-
sen er på ca. 3.300 milliarder dollar, knap 19.000 
milliarder kroner Hvis kineserne ville, kunne de feje 
udenlandske virksomheder af banen på stribe – eller 
løse Europas gældsproblemer! De har langt flere 
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Kinesiske statsselskaber 
skal afmonopoliseres

Statsselskaber. Regeringen har lagt op 
til reformer af statsselskaber, især ved at 
skabe mere konkurrence og ved at fjerne 
dårlige, lokale statsejede selskaber.

Af Hugo Gaarden

De kæmpestore kinesiske statsselskaber skal 
gennemgå betydelige reformer, men det er dog ikke 
ensbetydende med, at de generelt skal privatiseres. 
Derimod skal de effektiviseres. Markedet skal gøres 
mere gennemsigtigt, og der skal især ruskes op i lokale 
statsselskaber.

Statsselskaberne vejer tungt i kinesisk økonomi, 
men de private selskaber og kooperative selskaber har 
dog en større omsætning og indtjening.

 Der skal især være reformer i jernbane- og post-
væsenet samt i el-selskaberne, kraftværkerne, tele-
kommunikationen, olieindustrien og den petroke-
miske industri.

 Nogle selskaber skal på markedet som børs-
noterede selskaber.

 Reformerne tager primært sigte på at undgå mono-
poler og på at sikre mere konkurrence, ikke mindst 
i forbrugersektoren. Men reformerne skal også gøre 
selskaberne mere effektive, og de enorme indtjening-
er, som nogle har i kraft af monopolerne, skal ind-
drages i samfundsøkonomien, dvs. spredes til de dele 
af økonomien, der ikke har fordele af monopolerne.

 Jernbane- og postvæsenet skal drives mere som 
forretning ved at lægge driften i driftsselskaber, mens 
den overordnede styring af de to sektorer fortsat skal 
ligge hos staten.

 Reformerne går dermed ikke ud på at privatisere 
alle statsselskaber, men på at gøre dem – og marked-
et – mere effektivt, selv om en del selskaber vil blive 

privatiseret.
De statsselsaber, der styres fra Beijing, tjener bety-

deligt mere end de lokalt baserede statsselskaber. I 
årets første fire måneder havde de centralt styrede sel-
skaber en stigning i indtjeningen på 12,8 procent mod 
et fald på 14,7 procent i de lokalt styrede selskaber.

 Den udvikling kan få to konsekvenser: At de 
centralt styrede selskaber skal have en større rolle på 
lokalt plan, eller at de lokale selskaber skal omdannes 
til aktieselskaber i en hel eller delvis privatisering.

 Regnskabstallene for de fire første måneder viser 
også, at den største indtjening lå inden for el-produk-
tion, elektronik, byggeri og på ejendomsmarkedet. 
Inden for telekommunikation, kul, kemikalier og i en 
del industriproduktion var det fald i indtjeningen.

 90 procent af alle statsselskaber er omdannet i sel-
skabsform. 72 procent af de selskaber, der står direkte 
under den centrale regerings kontrol, fungerer nu 
som normale selskaber, og mange af dem er aktionær-
ejede – mod 30 procent i 2003.

 Ved udgangen af sidste år var der 144.700 statsejede 
eller statskontrollerede selskaber – udover finansvirk-
somhederne – og de havde en samlet værdi på 80.000 
milliarder kroner I 2011havde de en omsætning på 
37.000 milliarder kroner, eller 34 procent af hele erh-
vervslivets omsætning. De havde et overskud på 2.400 
milliarder kroner, eller 43 procent af hele erhvervsliv-
ets overskud.

midler til rådighed til investeringer. Om 12 år vil kine-
serne stå for en fjerdedel af verdens forbrug.
 Det er den slags kendsgerninger, der betyder noget 
for den internationale konkurrence. Statsstøtte og 
chikaner spiller altid en rolle, men kun en birolle i det 
globale teater. 
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Beijing i krig mod   
forurening

Luftforurening. Nu er grænsen åbenbart 
nået. Beijing, Tianjin og den stærkt foru-
renende Hebei-provins har indgået et 
samarbejde, der skal begrænse luftforu-
reningen.
Af Hugo Gaarden

Den seneste vinter har luftforureningen i Beijing 
været så alvorlig, at byen har indledt et samarbejde 
med den nærliggende industriby Tianjin og den 
stærkt forurenende Hebei-provins, der smyger sig 
rundt om hovedstaden fra syd, vest og nord.

De små partikler PM2.5 er den største forurening-
skilde, og ifølge China Daily har undersøgelser vist, at 
25 procent af PM2.5 kommer fra nærliggende byer.

 Beijing har allerede underskrevet en aftale med 
Hebei-provinsen, der har en meget stor industri- og 
kulproduktion. Inden længer indgår hovedstaden 
også en aftale med Tianjin, der er en kystby øst for 
Beijing.

 Myndigheder og eksperter erkender dog, at det kan 
blive svært at samarbejde om at begrænse forurening-
en dramatisk, da de økonomiske betingelser er vidt 
forskellige. 76,4 procent af økonomien i Beijing består 
af serviceerhverv, mens kun 35,3 procent af økonomi-
en i Hebei består af service.

 Den økonomiske værdi i Hebei er langt større end 
i Beijing, og det skyldes bl.a. produktionen af stål, kul, 
tungt udstyr til byggesektoren. Der er ikke mange 
steder i Kina, hvor der er samlet så megen tung og 
forurenende produktion som i Hebei, hvor industrien 

udgør 52,7 procent af bruttonationalproduktet.
 Beijing kan rimelig let lave et skifte til grøn energi 

og i det hele taget gennemføre en række energi-
besparelser, uden at det går ud over den økonomiske 
vækst, måske ligefrem tværtimod. Men eksperter 
siger, at det er begrænset, hvad virkjingen bliver, så 
længe naboerne får svært ved at reducere foruening-
en. Det er en langvarig og dyr proces at få alternativer 
til den unge industriproduktion og til produktionen 
af kul. Store begrænsninger i den aktuelle produktion 
vil slå direkte igennem med lavere vækst.

 Beijing har f.eks. besluttet at begrænse kulproduk-
tionen fra 23,3 millioner tons i 2012 til 15 millioner 
tons i 2015. Det er småting i forhold til Hebei’s kulfor-
brug på 280 millioner tons. I Tianjin bruges der årligt 
50 millioner tons.

 Alene hovedstaden i Hebei, Shijiazhuang, brugte 
sidste år 61 millioner tons kul, fordi industriproduk-
tionen i byen er så voldsom. Forbruger vokser med 4 
millioner tons om året, men selv om alle energispare-
runder sættes i værk, kan stigningen kun reduceres 
til 2 millioner tons – hvis produktionen ikke samtidig 
skal reduceres.

 Der er planer om at bruge naturgas i stedet for kul i 
provinsens kraftværker, men det vil næsten fordoble 
prisen på opvarmning. Prisen på opvarmning med 
kul var sidste år på 20 kroner pr. kvadratmeter, men 
den vil være på 35 procent med naturgas.

 Byer i Hebei-provinsen hører til de mest forurene-
de byer i Kina.

 Indtil for et par år siden var myndighederne meget 
tilbageholdende med at informere om forureningens 
reelle omfang, og det var den amerikanske ambas-
sade i Beijing, der provokerede myndighederne til at 
offentliggøre målingerne af PM2.5. Men nu sker der 
målinger overalt i Beijing og i en række byer, og borg-
erne kan læse resultaterne på deres smartphones. 
Luften i Beijing betegnes som forurenet i halvdelen af 
årets dage, og adskillige dage er luften ganske enkelt 
sundhedsfarlig, og myndighederne advarer især børn, 
syge og ældre mod at færdes udendørs.

 Regeringen gav sidste bår et tilskud på en milliard 
kroner til 15 byer, som renoverer deres kulkraftværk-
er. Det har allerede reduceret forureningen mærkbart, 
viser en nylig rapport. Desuden sættes der nye stan-
darder for de forskellige dele af luftforureningen, og 
hensigten er at få en reduktion på 5-10 procent

 Flere danske virksomheder leverer udstyr til be-
grænsning af forureningen.
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Studie- og bestyrelsesrejser til Kina.

I takt med, at behovet for erhvervsmæssig viden om 
Kina vokser, har rejsebureauet China Experience stort 
set droppet de normale turistrejser og satser på et 
speciale: nemlig at hjælpe erhvervslivet og studerende 
med at skaffe sig mest mulig viden om Kina i forbin-
delse med rejser til Riget i Midten.

 Rejsebureauet har det seneste års tid arrangeret en 
række rejser for deltagerne på MBA-kurser, ikke bare 
fra Danmark, men fra Norden, og bureauet er ved at 
markedsføre sig i store dele af Europa. For nylig stod 
bureauet for et hold på 25 erhvervsledere fra CBS’s 
MBA-program, og som brugte en uge i Shanghai på at 
besøge en række virksomheder og få input fra kine-
siske og ikke-kinesiske specialister inden for supply 
chain management.

 - Vi laver skræddersyede rejser og programmer. Vi 
har kontakter, som f.eks. business-skoler ikke har, og 
vi finder de virksomheder og eksperter, som passer til 
det pågældende program, siger ejeren af China Expe-
rience, Peter Lisbygd.

 Bureauet arrangerer også rejser for f.eks. handelss-
koler og gymnasier, og et relativt nyt område er rejser 
for virksomheders bestyrelser, der gerne vil besøge 
deres egen virksomhed i Kina, men som også vil have 
input fra andre virksomheder – danske, internatio-
nale og kinesiske.

  - Vi bestræber os på at finde erhvervsledere, som 
tør give en ufiltreret beskrivelse af vilkårene i Kina, 
og vi har kontakt til de store kinesiske virksomheder 
som Huawei og SAIC, så vi kan sikre ledere på højt 
niveau som sparringspartnere for f.eks. et MBA-hold, 
siger Peter Lisbygd.

 - For mig handler vores aktivitet slet ikke længer 
kun om rejser, men om at være formidler, så vi kan 
hjælpe f.eks. virksomhedsledere med at få langt større 
viden om Kina ved at hente erfaringsudveksling un-
der disse rejser. Det sker også ved at holde møder med 
kinesiske MBA’er, der er langt yngre end de danske. 
Danske ledere skal opleve, at det er knalddygtige 
konkurrenter, der er på vej frem i Kina, siger han.

Kort Nyt DCBF: Brug detaljerede oplysninger 

Kineserne sætter pris på detaljerede oplysninger. Det 
er vigtigt, at udsagn kan dokumenteres, og du skal 
derfor ikke bare fremvise overfladiske oversigter. 
Kineserne er meget detalje-orienterede, og under 
forhandlinger undersøger de nøje hver en detalje. De 
be’r modparten forklare sammenhængen igen, sam-
menligner informationer og tjekker og dobbelttjek-
ker.

Endnu et olieselskab går nordpå 
Kina’s næststørste olieselskab Sinopec, vil også bore i 
det arktiske område i Nordatlanten. Ifølge China Dai-
ly har selskabet haft foreløbige samtaler med Islands 
regering om olieefterforskning i et havområde, som 
Island råder over – mellem øen Jan Mayen og Norge. 
Sinopec underskrev i 2012 en samarbejdsaftale med 
det islandske selskab Orka Energy Holding, også om 
udnyttelse af energi fra varme kilder i undergrunden. 
For nylig indgik det kinesiske olieselskab CNOOC en 
aftale med det islandske selskab Eykon Energy om at 
deltage i en koncessionsrunde ved Jan Mayen.

Mengniu vil købe mejeri 
Kinas største mejeri, Mengniu, som Arla har inter-
esser i, har tilbudt at købe mejeriet Yashili, som laver 
mælkepulver til babyer. Mengniu har tilbudt at betale 
9 milliarder kr. Det vil i givet fald blive den største 
virksomhedshandel i mejerisektoren. Formålet er at 
kunne få en stærkere position over for konkurrenter 
på dette felt. Markedet for mælkepulver til babyer 
skønnes at være på 50 milliarder kr. Arla har valgt at 
eksportere mælkepulver til børn fremfor at producere 
det i Kina.

Flere udenlandske investeringer 
Udenlandske investeringer strømmer ikke til Kina i 
nært så stort omfang som hidtil, men krisen i EU og 
USA har dog fået mange virksomheder til fortsat at 
fokusere på Kina. I årets første fem måneder steg de 
europæiske investeringer i Kina med 24,1 pct. til 3,4 
milliarder dollar, mens de amerikanske investeringer 
steg med 22,6 pct. til 1,6 milliarder dollar. Der var især 
en stor stigning til Vestkina, mens investeringerne i 
kystområderne faldt. De samlede investeringer fra 
udlandet steg med kun 1 pct. til 47,6 milliarder dollar. 
Kina’s investeringer i udlandet steg med 20 pct. til 34,3 
milliarder dollar.
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DHL satser på Vestkina 

Det tyske logistikfirma DHL lægger i stigende grad 
vægt på det vestlige Kina, fordi både kinesiske og 
udenlandske virksomheder rykker indad i landet 
på grund af lave lønninger og ejendomspriser. ”Hvis 
logistikken ikke rykker med fabrikationen, er det ikke 
muligt at rykke opad i værdikæden,” siger direktør 
William Meahl, DHL, til China Daily.

CO2-handel i Shenzhen 

Byen Shenzhen i det sydlige Kina, hvor de økono-
miske reformer begyndte, er blevet den første kinesis-
ke by, hvor der er lavet en handelsplatform for CO2-
handel. De første handelspriser lå på 30 yuan pr. ton 
CO2 – det er halvdelen af prisen i f.eks. Californien. 
Handelen vedrører primært meget store virksomhed-
er. Virksomheder, der udleder mindre CO2, end de har 
lov til, kan sælge deres udledningsrettigheder, mens 
firmaet, der udleder mere, kan købe sig til en udled-
ning. Hensigten er, at der skal etableres tilsvarende 
platforme i en række storbyer for derved at bidrage til 
en reduktion af CO2-udledning.

Verdensbanken skærer i væksten 

Verdensbanken har skåret i Kinas forventede væk-
strate for i år, til 7,7 pct. mod tidligere 8,3 pct. Det 
begrundes i, at regeringen ”rebalancerer vækstmodel-
len,” dvs. at der lægges mere vægt på hjemmemarke-
det, og at der ikke bliver investeret så meget som 
tidligere i f.eks. infrastrukturanlæg. Væksten blev i 
første kvartal på 7,7 pct., målt på årsbasis.

Hårdere straffe til miljøsvin 

Kina’s højesteret, anklagemyndigheden og miljømin-
isteriet er blevet enige om at slå hårdere ned påvirk-
somheder, der skaber miljøproblemer. Højesteret har 
udpeget 14 områder, hvor forurening vil blive betrag-
tet som en forbrydelse, så der kan ske en klarere – og 
hårdere – domfældelse. F.eks. vil forgiftning af mere 
end 30 mennesker og evakuering af over 5000 men-
nesker som følge af en forurening blive betragtet som 
en kriminel handling. Virksomheder, der forurener 
i nærheden af hospitaler, skoler og store beboelse-
sområder kan blive idømt op mod syv års fængsel. 
Miljøministeriet siger i en rapport, at Kina har alvor-
lige miljøproblemer, og selv om forholdene ikke blev 
værre i 2012, så er ”trenden ekstrem alvorlig.”

Lidt  færre milliardærer 

Der blev lidt færre kinesiske milliardærer i 2012, nem-
lig 251 mod 271 året før, viser en opgørelse fra Hurun 
Rich List. Antallet af milliardærer er steget kraftigt i 
de seneste seks år fra 15 i 2006. I 2002 og 2003 var der 
ingen, og i de foregående år var der skiftevis én og to. 
Det er ejendomsudviklere og industrifolk, der fylder 
godt i milliardærlisten.

Igen den hurtigste computer 

Kina har igen verdens hurtigste supercomputer, 
Tianhe-2. For nogle få år siden overhalede kineserne 
USA, men så sprang USA foran. Tianhe-2 har en ka-
pacitet på 54,9 petaflops, dvs. at den kan foretage 54,9 
billion billion beregninger pr. sekund. Det er 11 gange 
hurtigere, end forgængeren, Tianhe-1A. Supercom-
puteren er betalt og udviklet af National University of 
Defense Technology.
Unge vilde med smartphones 

Den unge generation i Kina har virkelig taget smart-
phones til sig. 92 pct. af kinesere mellem 18 og 30 år 
ejer en smartphone. Det ligger langt over verdens-
gennemsnittet på 67 pct., viser en undersøgelse, 
som det sanske teleselskab Telefonica har foretaget 
sammen med Financial Times. Der er 270 millioner 
brugere af unternettet i alderen 18-30 år. 95 pc. af alle 
nye mobiltelefoner i Kina ventes i 2017 at være smart-
phones. 

Investeringsaftale EU-Kina 

Trods solpanel-sagen ventes EU og Kina at lancere 
forhandlinger om en bilateral investeringsaftale. 
Begge parter har signaleret en interesse i det. Det vil 
i givet fald ske samtidig med, at EU og USA tager de 
første skridt til en frihandelsaftale. Forhandlinger 
ventes dog at blive særdeles langvarige, bl.a. fordi Bei-
jing i givet fald ventes at kræve, at statsselskaber skal 
have samme adgang til det europæiske marked med 
investeringer som private selskaber.

Tre nye industrier i Jinqiao 

Shanghai vil udvikle tre nye kerne-industrier i Jinqiao 
Development Zone på Pudong. De tre kerne-områder 
er: bilindustri, informationsteknologi og servicein-
dustri. I zonen vil forretningsprocessen for industri-
virksomheder blive optrappet og forenklet.
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Fra “made in China” til 
“made by China”

Investeringer. Kina kan ikke længere be-
tragtes som verdens fabrik. Direkte uden-
landske investeringer (FDI) i produktion 
og lavtlønnet arbejdskraft går i stigende 
grad til de mindre asiatiske økonomier, 
mens Kina trækker midler til videnstunge 
områder som forskning og innovation.

Af Thomas Baagø-Rasmussen

De seneste to årtier har Kina oplevet et kontinuerligt 
stigende niveau af direkte udenlandske investeringer. 
Fra 1990 til 2005 steg direkte udenlandske investe-
ringer i Kina fra US$ 3,5 mia. til US$60 mia. og mange 
af investeringerne har været målrettet billig arbejds-
kraft og lave produktionsomkostninger. Siden 2011 
er direkte udenlandske investeringer i Kina aftaget, 
viser tal fra Kinas ministerium for handel. Stigende 
lønninger og højere priser på fast ejendom flytter 
investeringerne over i andre mindre vækstlandeog 
motivationen for at sende kapital ind i Kina er i højere 

60

70

80

90

100

110

120

2009 (jan-okt) 2010 2011 2012

Inflow FDI til Kina (US$ mia.)

Kilde: Kinas handelsministerium, 2013

grad innovation og forskningsmuligheder. 
Verner Worm,  Professor ved Asia Research Center 

på Københavns Handelshøjskole, forklarer at Kina 
gradvist har fået to identiteter. 

- På den ene side har vi et middelindkomst Kina, 
hvor lønniveauet er blevet markant højere, borgere 
betaler pension og forretningsudviklingen blomstrer. 
På den anden side har vi de fattigere regioner, hvor 
man stadig kan få fabriksarbejdere til 100 kroner om 
måneden og produktionskapacitet fortsat er et incita-
ment for udenlandske investeringer. Dette er endda 
meget groft gjort op for Kina har jo reelt set massevis 
af forskellige indkomst- og lønniveauer, men der kan 
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godt argumenteres for, at den seneste udvikling har 
skabt disse to roller, siger Verner Worm.

Ifølge Verner Worm er dette en positiv udvikling, 
da den bidrager til at sætte gang i de omkringliggende 
økonomier. 

- Lande som Pakistan og Bangladesh er hvor Kina 
var for 20-30 år siden. De har tårnhøj arbejdsløshed, 
som ville kunne udføre dette standardiserede arbej-
de, og det kan hjælpe til at sætte hjulene i gang, siger 
Verner Worm. 

Danmark med på vognen

Kina begynder altså at markere sig som mere end 
klodens produktionsapparat og det er danske virk-
somheder med på. Direkte danske investeringer i 
Kina er vokset siden 2008, men det er typen af de 
danske investeringsprojekter, der er det essentielle, 
understreger den danske ambassadør i Kina, Friis 
Arne Petersen.

- Danske selskaber som for eksempel Novo Nordisk 
sætter penge i innovations- og forskningsaktiviteter i 
Kina. Disse midler bidrager til forskning, udvikling og 
innovation, som er til gavn for danske selskaber, men 
det harmonerer også med det udviklingsniveau Kina 
er på i dag og den fremtidige udviklingsbane, som de 
kinesiske beslutningstagere gerne ser, at Kina kom-
mer ind på, fortæller Friis Arne Petersen.  

Med en investering på US$ 100 mio. indviede Novo 

Nordisk sidste år sit nye forskningscenter i Beijing, 
som skal alliere den danske medicinalgigant i arbej-
det med proteinforskning og diabetes. 

- Vi ser dette som en investering til gensidig gavn for 
Novo Nordisk og Kina. Vi anerkender Kinas styrke på 
forskningsområdet og vi vil gerne tiltrække de kine-
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siske forskeres innovative ideer til vores virksomhed, 
udtaler Mads Krogsgaard Thomsen, Koncern- 
forskningsdirektør i Novo Nordisk, i en pressemed-
delelse i september sidste år.

Ude godt, hjemme bedst

Kigger man på hvilke lande der investerer mest i Kina 
er det nærmarkederne der dominerer. Hong Kong, 
Japan, Taiwan og Singapore har de sidste tretten 
måneder været de økonomier der har lagt mest 
kapital i Kina efterfulgt af vestlige lande som USA, 
Frankrig og Tyskland. 

- Det er normalt at man handler mest med nær-
markeder, det samme gør sig gældende iEuropa. 
Statistikkerne på Hong Kong snyder dog lidt, da det jo 
er en del af Kina, uddyber Verner Worm. 

Kina er den største brik

Målt på destination for indgående direkte udenland-
ske investeringer ligger Kina også her langt over de 
øvrige BRIK-lande. Som den største økonomi blandt 
de fire kæmper, er Kina også modtageren af flest 
udenlandske investeringer. Interessant nok får Kina 
baghjul når man kigger på den procentvise udvikling. 
I 2008 tidoblede indgående direkte investeringer i 
Rusland og Indien, sammenlignet med 2003. Set i 
absolutte tal er der dog stadig langt til Kina.  
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FAKTA: FDI

Definitionen på direkte udenlandske investeringer eller 
foreign direct investment (FDI), er når en virksomhed 
investerer i en anden udenlandsk virksomhed , og 
således opnår et hvis ejerskab af den pågældende 
udenlandske virksomhed. Af flere årsager giver begre-
bet giver dog anledning til lidt problemer i forhold til at 
opgøre og sammenligne data. 

For det første er det forskelligt hvornår en virksomhed 
kan siges at opnå et ejerskab i et andet firma, afhæn-
gigt af hvor mange investorer den øvrige andel af 
virksomheden er fordelt på. For det andet tæller nogle 
bureauer og institutioner immaterielle investeringer 
med i deres opgørelse, fx investeringer i værdipapirer 
og obligationer, hvor andre er af den opfattelse af man 
skal eje noget rent fysisk i virksomheden, for eksempel 
fabrikker eller filialer.

Top ti nationers investeringer i Kina i jan.-dec. 2012 (kapital)*

Verdensbanken er kilden til graferne på BRIK-landene 
og de opgør FDI på en anden måde end Kinas egne 
myndigheder, hvorfor tallene afviger fra de tidligere 
grafer i FOKUS. 




