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Kvadrat bryder alle  
traditioner i Kina

Markedsstrategi. Tekstilvirksomheden 
Kvadrat ekspanderer i Kina uden at gå på 
kompromis med noget som helst, og or-
drerne til ekstremt høje priser strømmer 
ind. Det er et lærestykke i, hvordan man 
også kan gribe Kina an.
 
Af Hugo Gaarden

Her er en vinderstrategi for en vestlig virksomhed i 
Kina. Tekstilvirksomheden Kvadrat bryder alle tradi-
tioner og sælger produkter, der er mange gange dyrere 
end de billigste produkter fra konkurrenterne, og 
virksomheden optræder mere selvbevidst end nogen 
anden. Det kræver til gengæld et solidt forarbejde og 
en ekstrem stærk styring af hele processen. Resulta-
tet? Overskud fra år ét og meget kraftig vækst.

  Direktøren for Kvadrat i Asien med bopæl i Shang-
hai, Jørgen Lund Hansen, ligner en jægersoldat, og han 
optræder som en jægersoldat over for virksomheder, 
der vil snyde ham. Han er et eksempel på, at det for 
nogle virksomheder kan betale sig at være kompro-
misløs i Kina. 

  Kvadrat gør på mange måder det stik modsatte af, 
hvad der er det normale, og det har Harvard Business 
School også fået øjnene op for.

Alle taler om at tilpasse sig – økonomisk eller 
kulturelt.Det gør Kvadrat og Jørgen Hansen også på 
mange områder, men bestemt ikke på alle. Kvadrat 
sælger det bedste produkt til skyhøje priser og giver 
ikke rabat. Virksomheden finder sig ikke i hverken 
korruption eller kopiproduktion. Den model er ikke 
hverdagskost i Kina.

  Når der er problemer med en kunde eller en 
konkurrent, som vil lave en kopiversion af et konkret 
produkt, kan vedkommende høre denne be-
mærkning fra Jørgen Lund Hansen: »Gør det ikke. Du 
har mødt din overmand.«

  Enhver virksomhedsrådgiver og kulturforsker vil 
sige: »Det er forrykt at behandle en kineser på den 
måde – uanset hvor barsk kineseren end er.« Men 
det lykkes for Jørgen Hansen, også fordi han i sidste 
ende tør påtage sig ansvaret for en konfrontation, så 

kineseren ikke taber ansigt. »Man skal vise respekt, og 
man skal turde påtage sig ansvaret, så kineseren red-
der ansigt,« siger han. 

Fordobling af salget hvert år

Kvadrat med hjemsted i Ebeltoft tog fat på Kina i 2010 
med to ansatte. Nu er der 18, og der har været en for-
dobling af salget hvert år.

  Ekspansionen i Kina skete som led i en strategisk 
beslutning om at gå til Asien. Kvadrat har ellers sit 
største marked i Europa og er storleverandør til mø-
belfabrikker, virksomheder og offentlige institutioner, 
såsom Operaen i København, operaen i Guangzhou, 
Museum of Modern Art i New York, Nationalmuseet 
i Beijing, Guggenheim Museum i Bilbao ogRigsdagen 
i Berlin. Kvadrat beklæder stole og vægge. Senest er 
BMW og Jill Sander kommet med i kundekredsen. 

Kvadrat har en omsætning på 700 millioner kro-
ner. Omsætningen er blevet femdoblet, siden Anders 
Byriel blev direktør i 1998. Han er anden generation 
i den familieejede virksomhed. Der har været vækst i 
omsætningen på 64 procent i de seneste fire år, og in-
dtjeningen er høj – EBIT har været på mellem fem og ti 
procent i nogle år. Målet er at få en omsætning på 100 
millioner euro i 2015 – 750 millioner kroner. Kvadrat 
vil være en af de fem største tekstilvirksomheder på 
sit område i Europa. Virksomheden har taget et nyt 
skridt ind i industrialiseringen ved at købe to tekstil-
leverandører, Wooltex og Gaudium.

  Jørgen Byriel lægger vægt på en tostrenget le-
delsesfilosofi: Den hårde og den bløde. Der skal være 
en skrap økonomisk kontrol samt betydelig frihed 
til medarbejderne, så de kan udfolde deres kreative 
evner.

Kinesisk touch

Kvadrat har altid været kendetegnet af 
kvalitetsprodukter og af et meget tæt samarbejde 
med arkitekterne i de projekter, som Kvadrat lever 
tekstiler til. Kendetegnet har fået et særligt kinesisk 
touch, og det bygger på to forhold i Kina: kundernes 
glubende interesse for at få den bedste kvalitet, 
næsten uanset prisen, og nogle ekstremt barske 
konkurrenceforhold.

  Først den gode nyhed – kvaliteten og prisen: De 
kinesiske kunder er så tilfredse med den høje kvalitet 
– selv om Kvadrat ikke er et kendt brand i Kina – at 
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prisen kan være ti gange så høj som den normale pris 
på tekstiler – dvs. som kopister kan lave stofferne til. 
Efter bare tre år på det nye marked giver Kina den 
højeste indtjening i virksomheden, nemlig med en 
EBIT på 16 procent.

  Som altid bruger Kvadrat mange kræfter på kon-
takten med arkitekterne, der skal tage stilling til valg 
af stoffer og farver i indendørsdesignet. Men i Kina går 
Kvadrat mere massivt frem, end der er tradition for.

  »Vi rykker ind med en task force,« siger Jørgen 
Hansen. »Vi laver Den store Mur omkring de projek-
ter, som vi gerne vil ind i. Vi styrer processen. Vi går 
ikke på kompromis.« Den gruppe, der tage sig af en 
leverance til f.eks. et kulturhus, skal sikre sig viden om 
alle forhold og tage alle i éd, så der er enighed om hver 
eneste detalje, som vedrører Kvadrat.

  Forarbejdet gælder også prisen. Kvadrat giver 
ikke rabat, og det er virkelig et brud på traditionen i 
Kina. Tværtimod sættes prisen meget højt. Kvadrat 
vil signalere, at dets produkter hører til topklassen, at 
Kvadrat leverer til topklassen i Asien, og at produktet 
skal passe til den top-performance, der skal leveres i 
den pågældende bygning, f.eks. i en opera.

Der skal tjenes penge fra år ét

Nogle kunder vægrer sig ved den høje pris. »Men 
derved skaber jeg et brand. Vi er blevet kendt på også 
at levere et dyrt produkt. Det virker måske arrogant, 
men kunderne tænker: »De må kunne noget, siden de 
tager en høj pris.« Og det lykkes,« siger Jørgen Hansen.

  Han har mange års erfaring fra Storbritannien, 
Frankrig og Tyskland i Kvadrat. Han mener, at mange 
udenlandske virksomheder begår en fejl ved at ac-
ceptere en langsom opstart i Kina og underskud i de 
første år.

  »Jeg havde som mål, at jeg ville tjene penge straks, 
og jeg ville have betaling up-front,« siger han.

  Jørgen Hansen lægger utrolig megen vægt på 
forarbejdet, og det gjaldt også ved etableringen i Kina. 
Han kom til Kina en tidlig januardag, og de følgende 
tre-fire måneder brugte han på at besøge et bibliotek 
og læse sig ind på Kina. Hvad skal en udenlandsk virk-
somhed gøre? Han foretog ikke ét eneste kundebesøg 
i denne indlæringsperiode. Det er en usædvanlig 
fremgangsmåde.

Den dårlige nyhed: Som næsten alle udenlandske 
virksomheder har Kvadrat oplevet kopister, og det 
kunne blive et kolossalt problem for Kvadrat, efter-

som en kopivare kun koster ti procent af prisen. Når 
der skal leveres tekstiler for 1,5 millioner kroner til 
et stort projekt, og en konkurrent kan komme med 
et tilbud på 150.000 kroner, er der altså noget at tage 
stilling til for bygherren – uanset om det er en of-
fentlighed myndighed eller en privat virksomhed. 
Han har endog oplevet, at bygherren vil producere 
en kopivare for at spare penge, men så har han taget 
fat i arkitekten og de egentlig beslutningstagere bag 
projektet.

Barsk kurs mod kopister

Jørgen Hansen fortæller om et eksempel, hvor han 
kom til en by og blev hentet i lufthavnen af direktøren 
for en møbelfabrik, som skulle betrække møblerne i 
projektet. Direktøren sagde, at han kunne skaffe tek-
stiler til ti procent af prisen. Det ville Jørgen Hansen 
ikke acceptere og henholdt sig til de specifikationer, 
han og arkitekten havde fastlagt.

  I dette og andre tilfælde har der været et næsten 
fysisk slagsmål, og han har mere end én gang sagt til 
en kopist, der truer med at sortliste Jørgen Hansen og 
Kvadrat: »Du har mødt din overmand. Jeg har forbin-
delserne i orden.« 

I en sådan situation kommer forarbejdet ind som 
den afgørende faktor. Jørgen Hansen sørger for, at 
der er indgået klare aftaler med arkitekterne og alle 
relevante personer, og så sørger han for at have gode 
forbindelser til de egentlige beslutningstagere, f.eks. 
lokalpolitikere.

  Men han kender også så meget til kinesisk kultur, 
at han véd, at den kinesiske modpart ikke må tabe an-
sigt. Så hvis situationen bliver vanskelig for kineseren, 
påtager han sig gerne skylden for misforståelser, så 
kineseren ikke mister ansigt.

  »Udenlandske producenter af kvalitetsproduk-
ter er nødt til at have deres egen dagsorden, der er 
stærkere end den kinesiske, for ellers kan vi ikke klare 
os. Vi skal være hårde, men vi skal også være fair og 
ærlige,« siger han.

  Da konkurrencen i Kina kan være ekstrem hård, 
lægger Jørgen Hansen stor vægt på at give sine ansatte 
selvtillid.

  »Mange drømmer om at vinde. Men det er ikke 
nok at drømme. Man skal ville. Jeg siger til mine 
medarbejdere, at de ikke kan tabe. Det skal de sige til 
sig selv. De skal have selvtillid. For det kan være barske 
forretningsfolk, de er oppe imod,« siger han.
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Landboreform er  
en gevinst for  
dansk landbrug

Reformer. Det kinesiske landbrug skal 
moderniseres i en lynende fart ved er lade 
storlandbrug overtage millioner af små-
brug, og udenlandske firmaer inviteres 
med i processen.
 
Af Hugo Gaarden

Kina står over for en landboreform, der snarere kan 
betegnes som en landbrugsrevolution. Det er en 
konsekvens af den nye reform, der skal gælde for de 
kommende ti år. De mange millioner småbrug på hver 
et par tønder land skal afløses af moderne, effektive 

storlandbrug med svinefarme og malkekvægsfarme, 
der hver især kan få milliardomsætninger.

Det er en udvikling, som kineserne ikke kan magte 
alene, erkender både regeringen og eksperter, og 
derfor inviteres udenlandske landmænd og firmaer 
med i reformerne. Det giver danske landmænd og 
agrofirmaer større muligheder end nogen sinde, og 
der er et potentiale, der er langt større end i Østeuropa 
og Rusland, fordi det er fødevareproduktionen til 1,3 
milliarder mennesker, der handler om en moderni-
sering så hurtigt som muligt.

Under en konference for nylig om urbaniseringen 
og reformerne, sagde direktør Edward Zhu, stifteren 
af Chic Group, at det kinesiske landbrug er så til-
bagestående, at udenlandske landmænd og firmaer 
må inviteres med i en modernisering. »Der er et 
kæmpe potentiale for et effektivt landbrug,« sagde 
Edward Zhu, der er en af de kinesiske forretningsfolk, 
der er mest involveret i agro-business og udviklingen 
på landet. Han er også involveret i et projekt med 
Unesco om biologisk landbrug.

En mand bærer spande med vand på en grøntsagsmark i Hefei i Anhui-provinsen. De mange småbrug på hver et 
par tønder land skal afløses af storlandbrug. Det giver danske landmænd og agrofirmaer større muligheder end 
nogen sinde. Foto: Reuters 
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  »Det kinesiske landbrug er ineffektivt, og 
bønderne forstår sig ikke på moderne landbrugsdrift. 
Prisen på jorden er dobbelt så høj som i USA, og ud-
byttet er alt for lavt. Fødevarerne er ikke sikre,« sagde 
han på en konference på den kinesisk-europæiske 
business-skole CEIBS i Shanghai.

  Han mener, at selskaber uden for landbruget må 
inddrages i fødevareproduktionen, og det samme 
må landmænd og fødevare- og agroselskaber fra 
udlandet. Han finder det afgørende, at selskaber med 
tætte kontakt til fødevaremarkedet inddrages i land-
brugsproduktionen – f.eks. detailhandelskæder.

  Edward Zhu lægger dermed vægt på en helt anden 
udvikling af landbruget og fødevareindustrien, end 
der er tradition for i f.eks. Danmark, hvor der typisk 
er en skarp opdeling mellem primære producenter, 
mejerier og slagterier, agrovirksomheder og detail-
handelsvirksomheder.

  Edward Zhu, der sidder i et rådgiverpanel på 
CEIBS, har taget initiativ til at etablere en agro-
forening, der skal bygge bro mellem Kina og resten af 
verden inden for agroindustrien.

Børs for handel med jord

Bøndernes jord ejes af staten, og i praksis er det de 
landsbyer, som landmændene tilhører, der tager still-
ing til afståelse af jord. Formelt kan jorden ikke sælges, 
men den kan overdrages til kommunen eller en nær-
liggende by mod en erstatning. Erstatningen er meget 
beskeden, for bønderne får kun en betaling, der svarer 
til landbrugsproduktionen. Dermed er erstatningen 
kun ca. ti procent af den værdi, som kommunen får 
ved videresalg til f.eks. udviklere.

  Den udvikling bliver med reformerne afløst af et 
handelssystem, så bønderne skal kunne sælge eller 
afstå jorden direkte til storbønder eller udviklere, og 
de skal kunne få en langt højere pris end i dag. De skal 
også kunne vælge mellem en pris her og nu eller et 
løbende afkast som ved en leasing-aftale. Systemet er 
dog ikke færdigudviklet, og der afprøves modeller ved 
f.eks. Chongqing og Chengdu. Men hovedprincippet 
er det samme i modellerne.

  Et medlem af den magtfulde centralkomité, som 
godkendte reformerne for et par uger siden, professor 
Zheng Xinli, sagde på konferencen, at det er nødven-
digt med et helt nyt koncept for landbrugsudviklin-
gen, så bønderne kan afstå jorden mod en god betal-
ing, og så de kan flytte til byerne og påtage sig andet 

arbejde. Dermed kan der banes vej for et effektivt 
landbrug, som drives af markedsprincipper, sagde 
han.

  Han sagde, at landmændenes produktivitet kun 
er en tredjedel af produktiviteten i industrien, og 
bønderne har ingen interesse i at forbedre forholdene. 
Derfor har ledelsen besluttet at gennemføre reformer, 
så bønderne kan afstå jorden, men til en langt højere 
betaling end i dag, og så de kan søge ny beskæfti-
gelse i byerne. Han mener, at landboreformerne og 
bøndernes fremtidige aktivitet i byerne vil være et 
afgørende skridt for at fordoble kinesernes indtjening 
pr. indbygger til 12.000 dollar i 2020.

De danske aktører

I dag er der kun én dansk svinefarm i Kina, Scandi-
navian Farms, og den ventes at få en årlig omsætning 
på en milliard kroner. Der er en del virksomheder i 
agroindustrien, som leverer til kinesiske landmænd 
og virksomheder. Arla Foods har været involveret i 
produktion af babymælkepulver sammen med det 
kinesiske mejeri Mengniu, men er trådt ud af partner-
skabet og eksporterer udelukkende.

Det slående ved konferencen var, at mens der blev 
henvist til eksempler på effektivt landbrug i USA, Aus-
tralien, Frankrig og Holland, så var der ikke én eneste, 
der henviste til dansk landbrug. Danmark er dermed 
ikke særlig synlig i Kina på dette område.

  Den kinesiske regering stimulerer mejerierne til at 
gå aktivt ind i malkekvægsproduktionen og etablere 
stormejerier for at styrke kvaliteten. 

  Da de kinesiske virksomheder i fødevaresektoren 
satser så kraftigt på en mere effektiv landbrug-
sproduktion og på en forbedring af fødevaresikker-
heden, giver det således store muligheder for danske 
virksomheder.

  Der er 280 millioner bønder. De 200 millioner 
ventes at drage til byerne i de kommende ti år. Kinas 
dyrkbare jord udgør ti pct. af verdens dyrkbare jord, 
men Kina udgør 20 pct. af verdens befolkning, og skal 
Kina brødføde sig selv, skal fødevareproduktionen 
dermed være særdeles effektiv.

  I de seneste par år har mange kinesiske virksom-
heder etableret landbrugsproduktion i Afrika.
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Der skal satses stort  
i de kommende år

ANALYSE. De økonomiske reformer viser, 
at udenlandske virksomheder skal satse 
stort og hurtigt, hvis de vil ind på marke-
det, f.eks. i fødevare- og energisektoren og i 
land-urbaniseringsudviklingen.
 
Af Hugo Gaarden

Efter 35 års industriudvikling i og omkring stor-
byerne, kommer der nu en tilsvarende massiv 
udvikling i landdistrikterne, og udviklingen kon-
centreres om to områder: En moderniseret fødeva-
reproduktion og en bedre relation mellem småbyer i 
landdistrikterne og urbaniseringen.

  Det kan få lige så stor betydning for udenland-
ske virksomheder som den hidtidige industriud-
vikling, men omfanget af de nye reformer viser også, 
at udenlandske virksomheder skal tænke stort og 
handle hurtigt. Når kineserne vil have en fordobling 
af levestandarden i de næste ti år, dur det ikke med 
langvarige beslutningsprocesser og vækstrater på 
nogle få procent.

  Når man hører kinesiske politikere, forretnings-
folk og eksperter fortæller om konsekvensen af de 
nye reformer, går ordet markedsøkonomi igen, og 
nu gælder det også landbruget. De kinesiske bønder 
driver urentable småbrug »på en facon som for 200 år 
siden«, sagde et medlem af centralkomiteen for nylig 
under et møde i Shanghai. 

  Det skal ændres for at skabe en ny økonomisk 
drivkraft. Det giver danske landmænd samt virksom-
heder i agroindustrien enorme muligheder. Men hvor 
bliver aktørerne af? Hvor bliver nye investeringer fra 
de eksisterende aktører af? Kinesiske virksomheder 
i f.eks. detailhandelen investerer i kvæg- og svine-
farme med milliardomsætninger, og de vil styre hele 
produktionen fra jord til bord. Er det ikke dét, dan-
skerne er eksperter i?

Behov for udlændinge

Kineserne erkender åbent, at de ikke har landmænd, 
der selv kan skabe moderne, effektive landbrug. Der 

er 280 millioner landmænd på småbrug, og de 200 
millioner ventes at forsvinde i de kommende ti år. 
Hvem skal så drive jorden på maskinelle storfarme? 
Det er et landbrug i større omfang end hele det eu-
ropæiske, der skal gennemgå en reform som dem, vi 
var igennem på et par århundreder – og nu på ti år. 
Reformomfanget er langt større end i Østeuropa.

Hvor bliver så de danske svinebønder fra Østeu-
ropa af? Hvor er landmænd med malkekvægsfarme? 
Skulle Arla ikke ændre strategi og have egen produk-
tion i Kina som tidligere? 

  At Kina ekspanderer med andres hjælp ses ty-
deligt i bilindustrien og flyindustrien. De har viljen 
til ekspansion, og målene er store. Kineserne har 
verdens største behov på alle områder, også med fly. 
Når virksomhederne ikke har ekspertisen selv, går de 
i partnerskaber eller hyrer eksperter, f.eks. til design 
og kvalitetsstyring. Derfor ligger markedet åbent for 
danskere i fødevaresektoren.

  Kina og EU skal til at forhandle om en invester-
ingsaftale, og samhandelen skal fordobles fra 2012 til 
2020 til over 5.000 milliarder kroner. Den økonomiske 
vækst bliver snarere otte procent om året end syv pro-
cent, så der er al mulig grund til optimisme.

Foregangsmænd

Men der skal til gengæld handles hurtigt og i mas-
sivt omfang, hvis man vil med på vognen. Det har 
ikke mindst de tyske bilfabrikker blik for, også med 
produktion af elbiler. De véd, at elbilerne kommer, 
fordi det er nødvendigt for bymiljøet, og de investerer 

Suzhou i Jiangsu-provinsen er en af de økonomiske 
zoner, der har drevet industriudviklingen i Kina 
fremad. Fremover bliver der enkelte nye centre, der 
skal afprøve de nye reformer, såsom frihandelszonen i 
Shanghai. Foto: Mark Ralston/AFP
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milliarder i et ikke-eksisterende marked.
  Det er lidt som med Mærsk Mc-Kinney Møller og 

Niels Due Jensen. Da de satte henholdsvis contain-
erskibsfarten og Kina-aktiviteten i gang, var deres 
nærmeste medarbejdere imod. Men de havde ret, 
og de kunne som ejere af deres egne virksomheder 
træffe beslutninger. Mærsk og Grundfos har været helt 
i front i den kinesiske vækst, og Grundfos markeds-
fører sig i disse år massivt med at foretage energibes-
parelser via sine pumper.

  Danmark har forsøgt at markedsføre sig som 
specialist i grøn energi, og det har været en rigtig 
satsning. Men med landboreformerne, fødevareud-
vikling og urbaniseringen kan danske virksomheder 
og institutioner skabe endnu en mærkesag: Land- og 
byudviklingen skal ses i sammenhæng, og det ve-
drører også miljø og energi. Vi har været gennem hele 
processen over et par århundreder. Den kinesiske 
urbanisering hænger direkte sammen med flugten 
fra landdistrikterne, men bønder vil helst bo i andre 
bymiljøer end på 14. etage i storbyer. Hvilke job kan 
landmænd klare i byerne? Alle vil have bedre føde-
varer, så fødevarer har større prioritet end at bevare 
småbrug og landsbyer. Hvordan kombineres dét? 

  Danmark har haft nogle af de bedste landbore-
former i verden. Andelsbevægelsen og højskolerne 
hænger sammen. I nyere tid er det bybefolkningen, 
der har tvunget et grønt landbrug og naturbeskyttelse 
igennem, og alle er optaget af begreber som byens 
rum. 

  På Expo-udstillingen i Shanghai var Den Lille 
Havfrue og cykler sat i centrum. Men de er ikke en 
eksportvare, vi kan leve af. Hvordan kan en mere 
grøn livsform så gøres til et erhverv? Tyskland udfører 
forsøg sammen med den kinesiske regering på at 
integrere landsbyerne og byerne i nye bebyggelser og 
erhverv. Der er ingen tilsvarende danske initiativer.

  Der er projekter om at skabe grønne bymiljøer, og 
nogle få aktører forsøger at skabe bedre ældrepleje. 
Men der er lang vej til storstilede demonstrations-
projekter for den nye reformkurs, der er på vej.

  I de sidste 35 år var det økonomiske zoner som i 
Suzhou, der drev industriudviklingen fremad – som 
kraftcentre og inspirationskilde. Fremover bliver der 
enkelte nye centre, der skal afprøve de nye reformer, 
såsom frihandelszonen i Shanghai. 

Men ellers kommer udviklingen i de kommende 
år til at omfatte hele det kinesiske samfund fra land-
bruget til storbyerne, og fødevarer, energi og miljø, 

herunder bedre boligformer, bliver nogle af kerne-
punkterne.Hvis den udvikling skal synliggøres som 
en slags salgsprojekter, vil det formentlig kun ske i 
form af private virksomheders initiativer – og det vil 
være helt på linje med den stærkere vægt, som den 
private sektor får i det nye Kina.

  De lande eller virksomheder, som sætter sig på »de 
nye tider« får en stærk position i et land, hvor alt nyt 
vækker opmærksomhed. Danmark forsøgte at stå bag 
øko-byen i Tianjin for nogle år siden, men vi blev over-
halet af Singapore. Siden hen har begrebet øko-byer 
bredt sig i hele landet. Danmark har nu en ny chance 
for at komme i front – om landbrug, føde, energi og 
urbanisering.

Kina vil konkurrere 
med Airbus og Boeing

Konkurrencekraft. Først pressede Kina et 
gigantisk net af højhastighedstog igennem, 
og nu kommer der en voldsom satsning på 
at producere fly, der fra 2015 vil konkur-
rere med Boeing 737 og Airbus A320. 
 
Af Hugo Gaarden

Den kinesiske satsning på trafik overgår alt, hvad den 
vestlige verden har oplevet. Inden for de seneste ti år 
har Kina bygget 10.000 km højhastighedsbaner, hvor 
tog kører med mindst 300 km i timen, og nu satser det 
statslige selskab, Comac, på at blive en konkurrent til 
verdens to største flyproducenter, Boeing og Airbus. 
Fra begyndelsen af 2015 leveres de første af 400 fly, 
som primært kinesiske flyselskaber har bestilt.

  Nogle eksperter ryster på hovedet af, at Comac 
med flyet C919 vil konkurrere direkte med Boeings 
737 og Airbus A320, der er de mest populære langdis-
tancefly. Flyet har næsten de samme mål som A320. 
Indtil nu Kina ikke haft held med en lokal produktion 
af store fly, og produktionen af ARJ21 til regionale 
strækninger har ikke været en succes.

  Selskabets direktør, Jin Zhuanglong, erkender i et 
interview med det amerikanske magasin Fortune, at 
selskabet er ungt og med begrænsede kompetencer, 
at det har haft mange problemer de seneste år, og at 

UGEBREVET
BUSINESS KINA #21
28/11 2013

8



det tager tid at vokse. Hvordan kan det så bide skeer 
med verdens førende selskaber? Det kan det, fordi det 
har enorme ressourcer i rykken, fordi det har lært af 
andres fejltagelser, fordi det bygger på outsourcing og 
hyring af over 100 udenlandske specialister, og fordi 
regeringen satser langsigtet. 

  En stribe vestlige selskaber i Europa og USA leverer 
komponenterne fra motorer til kontrolsystemer 
og sæder. Kineserne får måske ikke det teknologisk 
allernyeste, men det gør de utvivlsomt den dag, de 
bliver den største kunde.

Den kinesiske metode

Styrken hos Comac ligger altså i ledelse, dvs. koor-
dinering af et gigantisk netværk af selskaber, un-
derleverandører og kompetencer. Noget af det mest 
afgørende i flyproduktion er kontrol med alle produk-
ter, kontrol med hele produktionsprocessen og god-
kendelse hos de relevante myndigheder. Hele dette 
kontrolapparat har selskabet måttet hente i udlandet 
i kraft af ansatte specialister.

  Comac har netop indviet sit første udenlandske 

selskab, nemlig i Californien, for at være tættere på 
sine amerikanske underleverandører, forskningsinsti-
tutter og læreanstalter og for at have tættere kontakt 
til luftfartsmyndighederne.

  Det er i virkeligheden samme metode, der er brugt 
i togproduktionen og bilproduktionen, og det er en 
af grundene til, at Kina har kunnet skabe en hæs-
blæsende udvikling, som de vestlige industrilande har 
brugt årtier på. Kineserne hopper en udviklings- og 
læringsproces over ved at købe sig til den – og ifølge 
mange vestlige virksomheder og politikere ved at 
stjæle den nødvendige viden.

  Da tyske firmaer med Siemens og Thyssen i spid-
sen byggede magnetbanen ved Shanghai, var det i 
forventning om at kunne danne tusinder af kilome-
ter højhastighedsbaner over hele Kina. Men kine-
serne skrottede teknologien og har siden hen bygget 
højhastighedstog på hjul. De kører betydeligt mere 
roligt end Maglev-toget mellem Pudong Lufthavn 
og Shanghai, og så bruges der en velkendt teknologi. 
Udenlandske selskaber har dog solgt udstyr til 
togvognene og jernbanerne, der ofte kører på 1. etage 
over veje og landbrugsjord, så livet i gulvhøjde ikke 

En gæst på flymesse i Zhuhai i det sydøstlige Kina afprøver sæderne på business class i det statslige selskab 
Comacs C919-fly. Modellen skal konkurrere med Boeings 737 og Airbus A320, der er de mest populære langdis-
tancefly. Foto: Bobby Yip/Reuters
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forstyrres. Med den metode har kineserne på ti år 
bygget verdens suverænt største netværk af højhas-
tighedsbaner. 

Den nyeste linje skærer gennem en del af Tibet og 
går gennem Gobi-ørkenen. I 2020 skal der være i alt 
16.000 km højhastighedsbaner.

  2.000 højhastighedstog er på farten hver eneste 
dag, og de transporterer 1,3 millioner passagerer 
dagligt, flere end flypassagererne. Flyselskaberne 
har nedlagt ruter af under 500 km længde, hvis der er 
højhastighedstog på strækningen. Næste år ventes der 
at være flere passagerer med højhastighedstog i Kina 
end flypassagerer i USA (i USA er det 54 millioner om 
måneden). Det viser, at højhastighedsbanerne ikke 
kun har været et prestigeprojekt, men at det er blevet 
et mærkbart alternativ til flytrafikken.

  Den længste strækning er på 2.300 km mellem Bei-
jing og Guangzhou. Det svarer til en strækning mel-
lem København og Athen eller Madrid. Turen tager 
otte timer. Med europæiske tog vil det tage mindst et 
døgn at komme til de to destinationer, og det er bes-
værligt at finde togtider og købe en DSB-billet. I Kina 
klares den slags med et par klik på skærmen. 

  Næste skridt bliver at lave en højhastighedsbane 
fra Sydkina via Bangkok til Singapore, og desuden har 
Rumænien planer om at lade Kina bygge en højhas-
tighedsbane.

  Kina er på tilsvarende vis blevet verdens største 
bilmarked, og det hele er sket siden 2002. Det er joint 
ventures med udenlandske fabrikker, der har drevet 
væksten.

Store investeringer

Kina vil ifølge Boeing overgå det amerikanske marked 
i 2032, og Boeing mener, at Kina har behov for at købe 
5.580 fly i denne periode til en værdi af 780 milliarder 
dollar. Boeing og Airbus satser kraftigt på at få en 
andel, og Airbus har en samlefabrik for A320 i Tianjin. 
Men nu er det tydeligt, at kineserne selv vil stå for en 
betydelig del af de godt 5.000 fly, hvoraf en stor andel – 
ofte med vitale elementer – dog kommer fra udlandet.

  Derfor ventes de kinesiske fly heller ikke at blive 
til lavpris. Analytikere fra storbanker vurderer, at 
C919-flyet vil koste 75 millioner dollar, og det er ca. ti 
millioner dollar mindre end 737 og A320. 

  Men i en benhård flybranche er en prisforskel på 
godt ti procent særdeles vigtig, hvis kvaliteten ellers er 
den samme. Selv om nogle europæiske og amerikan-

ske selskaber måske vil foretrække fly fra hjemme-
markederne, så sker den største vækst i flybranchen i 
vækstlandene, ikke mindst i Golflandene, hvis flysel-
skaber gør sig til konkurrenter til de europæiske og 
amerikanske. De kan være mere tilbøjelige til at købe 
kinesiske fly. Også lavprisselskaber som Ryanair vil 
måske prioritere fly, der er ti procent billigere. Ryanair 
forhandler med Comac om at bygge lidt længere fly, 
så der kan blive lidt flere passagerer med den samme 
besætning.

  Det mest afgørende i den kinesiske satsning på et 
moderne og avanceret trafikvæsen er kapitalkraften. 
Staten har en valutabeholdning på 3.700 milliarder 
dollar (21.000 milliarder kr.). At købe eller bygge fly for 
under 800 milliarder dollar er altså en beskeden in-
vestering. Programmet for højhastighedstog vil i den 
nuværende femårsplan fra 2011 til 2015 koste knap 
500 milliarder dollar. Hele togprojektet vil i løbet af 
2020 komme op på godt 1.000 milliarder dollar. Det 
ambitiøse tog- og flyprojekt kan altså klares for godt 
halvdelen af valutakassen. Noget tilsvarende kan ikke 
ske i USA eller Europa.

  Projekterne finansieres dog ikke ved hjælp af valu-
takassen, og med de nye reformer lægger regeringen 
op til, at privat kapital fra ind- og udland kan investere 
i tidligere statsprojekter og statslige virksomheder.

Kina bliver slagmark 
for grønne biler

Elbiler. Kina kan slet ikke leve op til en 
ambitiøs målsætning om grønne biler, 
men tyske bilfabrikker forbereder sig på, at 
Kina bliver markedet for elbiler.
 
Af Hugo Gaarden

Der er 40.000 el- og hybridbiler i Kina, og det er langt 
under det mål, som regeringen har sat for de grønne 
bilers udvikling. De kinesiske bilfabrikker har ikke 
kunnet producere eldrevne biler, der er billige nok, 
eller som private forbrugere vil have.

  Men tyske bilfabrikker tror på, at Kina bliver frem-
tidens slagmark for grønne biler. Det fremgik klart på 
årets bilmesse i Guangzhou, hvor Volkswagen, BMW 
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og Daimler udtrykte optimisme om fremtiden. De 
tyske fabrikker vælger en anden strategi end de japan-
ske og koreanske, fordi de satser meget mere på den 
rene vare, f.eks. elbilerne, mens de japanske produ-
center foretrækker en mellemløsning, hybridbilerne, 
der kan køre på el og benzin. Desuden vil Toyota og 
Honda også levere biler, der kører på brændselsceller 
(dvs. brint) fra 2015, dog kun til små biler i storbyerne.

  BMW kommer med en elbil næste år, Zinoro, 
sammen med sin kinesiske partner, Brilliance, men 
også Daimler ventes at komme med en elbil næste år, 
Denza, der produceres i Kina, og som kun er beregnet 
til det kinesiske marked. Bilens batteri kommer fra 
den kinesiske bilproducent BYD. 

  Daimler har samtidig en eksport til Kina af en 
elektrisk smart. Den koster 220.000 kroner, og det er 
to-tre gange så meget som små biler. Men til gengæld 
er driften beskeden: 6,5 kroner pr. 100 km. 

  VW vil komme med 15 grønne modeller i 2018, og 
de er stort set alle elbiler. 

  VW-koncernens Kina-chef, Jochem Heizmann, 
sagde til journalister i Guangzhou, at han venter en 
høj volumen i dette segment.

  Nissan vil lancere sin elbil under Venucia-mærket i 
begyndelsen af det nye år.

Skal hente ekspertise i udlandet

Et par kinesiske elbiler er på gaden, især fra BYD, men 
salget sker hovedsagelig til offentlige instanser og 
taxa-firmaer. Regeringen har tidligere sat et mål om 
salget af grønne biler på 500.000 i 2015 og fem million-
er i 2020, men både bilfabrikker og eksperter erkender 
i dag, at det er et urealistisk mål.

  Der er etableret pilotprojekter med opladesta-
tioner i 25 byer, og regeringen giver op til 120.000 
kroner i støtte til køb af elbiler, men private kunder er 
meget skeptiske.

  Handelsministeriets afdeling for udenlandske 
investeringer erkender, at der et en stor kløft mellem 
kinesiske og udenlandske bilproducenter, når det dre-
jer sig om evnen til at udvikle grønne biler, og derfor 
opfordrer ministeriet de kinesiske producenter til at 
finde samarbejdspartnere i udlandet for at tiltrække 
udenlandsk kompetence.

  Det er ikke kun for at reducere olieimporten, at 
Kina satser på elbiler. Det er mindst lige så meget for 
at begrænse foureningen i storbyerne. Bilfabrikken 
BAIC i Beijing, siger, at det er bydende nødvendigt 

med elbiler for at forbedre miljøet. Fabrikken har 
en kapacitet på 40.000 elbiler om året, men sidste år 
solgte den kun 5.000.

  Miljømæssigt og energimæssigt er der ifølge nogle 
eksperter mere perspektiv i biler, der bruger brænd-
selsceller, men de er meget dyre med den nuværende 
teknologi. Toyota har produceret en concept-bil med 
brændselsceller, men den vil koste mellem 300.000 og 
600.000 kroner. Fordelen ved brændselscellerne er, at 
bilerne kan køre fem gange så langt som elbiler, dvs. 
lige så langt eller længere som biler, med en stor ben-
zintank.Men de stationer, der bruges til optankning 
med brint, er særdeles kostbare. De koster seks mil-
lioner dollar stykket. Der er ikke økonomi i at rulle 
dem ud over hele landet, og derfor får brintbiler ikke 
nogen stor udbredelse i landet som helhed.

  Som teknologien ser ud i dag, bliver grønne biler et 
storbyfænomen, men der er også dér, luftforurenin-
gen er størst.

Nye spændinger  
mellem Kina og Japan

Strid. Kinas etablering af en identifika-
tionszone i luftrummet over en ø-gruppe 
har skabt nye spændinger mellem Kina og 
Japan.
 
Af Hugo Gaarden

De japanske bilproducenter er netop ved at have 
indhentet det dramatiske fald i deres salg sidste år 
efter stridighederne om den ubeboede ø Senkaku/
Diaoyu i Det Sydkinesiske Hav. Og så kommer der nye 
spændinger mellem Kina og Japan.

  Kina har etableret en »luftforsvarsidentifikation-
szone« i luftrummet over øen, og dermed er de inde 
over Japans zone. Kina har meddelt, at det betyder, 
at landet kan tage »forsvarsmæssige forholdsregler« 
mod fly, der trænger ind i zonen, hvis de ikke identifi-
cerer sig.

  Det har omgående fået det japanske udenrigsmin-
isterium til at protestere og sige, at det kinesiske skridt 
er »meget farligt«, og at det er »totalt uacceptabelt«. 
Japan mener, at Kina dermed forsøger at begrænse 
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flyvningerne over havet. USA holder ofte øvelser for sit 
luftforsvar i området, og i denne uge demonstrerede 
USA, at det ikke vil informere de kinesiske myn-
digheder om sine flyaktiviteter. To B-52 bombefly fløj 
gennem zonen, og Kina foretog sig intet mod flyene. 
To japanske flyselskaber meddelte i mandags, at de vil 
informere om deres overflyvninger, men regeringen 
tvang dem tre dage senere til at trække beslutningen 
tilbage.

Den amerikanske forsvarsminister, Chuck Hagel, 
har kaldt beslutningen for et »destabiliserende forsøg 
på at ændre status quo i regionen«. Den amerikanske 
udenrigsminister, John Kerry, opfordrer Kina til ikke 
at skride ind over for fly, der ikke vil identificere sig, 
eller som ikke vil følge ordrer fra Beijing.

  Udgangspunktet for striden om øen, der kaldes 
Senkaku i Japan og Diaoyu i Kina, er, at Kina hævder, 
at øen hører til Kina, men at den blev erobret af Japan 
i slutningen af 1800-tallet. USA har ikke villet tage 
stilling til, hvem der retteligt har eller bør have ejer-
skabet, men da øen formelt hører under Japan, taler 

USA om, at øen »administreres« af Japan. Da USA og 
Japan har en forsvarstraktat, vil et kinesisk angreb på 
øen eller på japanske skibe eller fly i området kunne få 
konsekvenser, som involverer USA.

Konflikt med boykot
Da Japan formelt overtog øen fra en familie sidste 
efterår, vakte det voldsomt røre i Kina med boykot 
af japanske produkter, og bilsalget faldt omkring 40 
procent, og det er først i de seneste måneder, at der har 
været en normalisering.

  Nogle eksperter i bilsektoren mener dog, at de 
japanske problemer på det kinesiske marked langtfra 
kun skyldes striden om øen. De japanske producenter 
har ganske enkelt været for forsigtige med at ekspan-
dere med egen produktion i Kina. Ikke mindst Toyota 
har undervurderet, hvor stærkt det kinesiske marked 
er vokset, mens amerikanske og tyske bilfabrikker 
derimod har været helt i front.

  I det seneste år har japanske og kinesiske skibe 
følt hinanden på tænderne i området. Men det nye 

Et japansk P-3C-militærfly overvåger luftrummet over øen Senkaku. Kina, som kalder øen Diaoyu, hævder, at 
øen hører til Kina, men at den blev erobret af Japan i slutningen af 1800-tallet. Foto: AFP
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skridt er en afgørende ny udvikling, selv om Kinas 
forsvarsministerium siger, at zonen ikke vil hindre fly 
fra andre nationer i at flyve i det pågældende luftrum. 
De skal bare identificerede sig og give meddelelse på 
forhånd om flyryuten. Zonen beskrives som »et nød-
vendigt skridt for at udøve retten til selvforsvar«.

  Sikkerhedspolitiske eksperter er ikke i tvivl om, at 
etableringen af zonen er et led i Kinas manifestation 
af sin voksende rolle over for både Japan og USA.

  Kina siger, at USA og andre lande har tilsvarende 
identifikationszoner, der rækker langt ud over deres 
territoriale grænser. Også Japan har en identifika-
tionszone, og den er ifølge Kina blevet udvidet et par 
gange, og den går forholdsvis tæt på Kina.

Siden Japans kapitulation i 1945 har Japan ikke 
måttet have et forsvar, der kan true andre lande, men 
den japanske ministerpræsident, Shinzo Abe, har 
længe arbejdet for en normalisering af den japanske 
pacifistiske forsvarspolitik. I den forbindelse er han 
ved at etablere en koordinering af forsvars- og sikker-
hedspolitikken i et nationalt sikkerhedsråd a la det 
amerikanske, og Kinas ledelse har netop besluttet at 
gøre det samme.

  I den kommende uge besøger den amerikanske 
viceforsvarsminister, Joe Biden, både Japan og Kina, 
og det vil give en indikation af, om magtforholdene 
gradvist er ved at blive ændret. Sidste efterår indtog 
USA en neutral holdning til øen og striden, efter at 
daværende forsvarsminister, Leon Panetta, havde et 
møde med Xi Jingping, der dengang ikke var blevet 
udnævnt som præsident. Xi Jingping gjorde i utvety-
dige vendinger Panetta opmærksom på, at USA skal 
holde fingrene fra Det Sydkinesiske Hav, som Kina 
betragter som et af sine »kerneområder«.

Kort Nyt

Luksusproducenter får det sværere

I Kina kommer luksusproducenter til at blive ramt på 
pengepungen. I det seneste halve år har myndigheder 
og medier slået ned på udenlandske firmaer, der tager 
høje priser for deres premiumvarer, og regeringens 
kampagne mod korruption og frådseri har fået of-
fentlige instanser til at skære hårdt ned på forbruget 
af luksusvarer. Senest har den franske virksomhed 
Remy Cointreau meldt om et kraftigt fald i salget i 

Kina. Det går ud over koncernens samlede indtjen-
ing. Også tøjproducenten Hugo Boss udtrykker be-
kymring for salget i Kina. Ifølge analytikere vil salget 
af luksusprodukter kun stige med fire procent i år 
mod normalt høje, tocifrede vækstrater. Remy Coin-
treau siger, at selskabet hellere vil leve med et lavere 
salg end sætte prisen ned. Mange luksusproducenter 
mener, at høje priser er afgørende for at fastholde de-
res image. En af verdens største producenter af chips 
til mobiltelefoner, Qualcomm, er kommet under 
pres fra de kinesiske konkurrencemyndigheder, der 
mener, at det tager uforholdsmæssigt høje priser. Dets 
omsætning steg sidste år med 54 procent, og omsæt-
ningen i Kina nåede halvdelen af selskabets samlede 
omsætning. Myndighederne vil slå ned på prispolitik-
ken på seks områder: forbrugsvarer, flysektoren, bil-
industrien, telekommunikation, medicinalindustrien 
samt hårde hvidevarer, skriver finansavisen Shanghai 
Securities News.

GM til Singapore

Bilfabrikken General Motors flytter sit internationale 
hovedkvarter fra Shanghai til Singapore. Det nye 
hovedkontor får 120 ansatte. GM mener, at Singa-
pore har en bedre placering i forhold til de øvrige 
asiatiske, mellemøstlige og afrikanske markeder. Det 
spiller også ind, at tusinder af virksomheder har deres 
hovedkontor dér, og at der er en meget avanceret 
infrastruktur med et godt forretningsmiljø og med 
lav beskatning. Flytningen er en bét for Shanghai, der 
forsøger at blive et internationalt center. Godt 400 
multinationale selskaber har regionalt hovedkontor i 
Shanghai.

Uengagerede kinesiske medarbejdere

En Gallup-undersøgelse viser, at kinesiske medarbe-
jdere er nogle af de mest uengagerede. 68 procent af 
kineserne er ikke engagerede i deres job, og 26 pro-
cent er direkte negative og forsøger at genere deres 
kolleger. Kun seks procent er engagerede, hedder 
det i rapporten, der har undersøgt forholdene på en 
række arbejdspladser i 140 lande. Selv blandt højtud-
dannede og ledere er der en udpræget mangel på en-
gagement. På verdensplan er det i snit kun 13 procent, 
der er engagerede i arbejdet. Det højeste engagement 
findes i USA og Canada med 29 procent.
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Kinesere overhaler Vesten i Myanmar

Vestlige selskaber risikerer at miste markedet i Myan-
mar til virksomheder fra Asien, især fra Kina. Vestlige 
virksomheder har været meget forsigtige med at tage 
fat på Myanmar efter 50 års militærstyre, mens ki-
neserne er stormet frem. Langt over halvdelen af alle 
investeringer kommer fra Asien, og næsten 20 procent 
er fra Kina.  

Hårde straffe for fødevaresnyd

Straffene for at bryde fødevaresikkerheden er hård. 
For nylig blev ti personer idømt fængselsstraffe ved en 
række domstole i Shanghai, f.eks. for at bruge sund-
hedsfarlige kemikalier i fødevarer og for at drive et 
ulovligt slagteri. Straffene svingede fra tre til 13 års 
fængsel.

Disponibel indkomst i top i Shanghai

Den disponible indkomst i Shanghai er den højeste 
blandt Kinas byboere. Den er i gennemsnit på 40.000 
yuan (ca. 37.000 kroner) om året pr. indbygger, viser 
en undersøgelse fra Kinas Statistik. I Beijing er tallet 
på 36.500 yuan, i Zhejiang-provinsen (blandt by-
boere) 34.500 yuan og i Guangdong-provinsen 30.000 
yuan. I byerne i fjerne egne af landet er indkomsten 
på 20-25.000 yuan.

Solpaneler holder flyttedag

De kinesiske producenter af solpaneler fokuserer 
i stigende omfang på Japan, Indien og andre væk-
stmarkeder, f.eks. i Afrika, efter at de har haft stri-
digheder med myndighederne i Europa og USA. 
Priserne er faldet så dramatisk de seneste år, at sol-
paneler begynder at kunne konkurrere med tradi-
tionelle elproducenter i vækstlandene. Eksporten til 
Europa er faldet fra 70 procent af den samlede eksport 
til 30 procent. Japan er blevet vigtigere end USA og 
aftager 20 procent af Kinas solpaneler. Der er sket en 
dramatisk stigning i salget til Indien. 40 procent af 
salget næste år ventes at ske i Kina, der har som mål at 
have 35 gigawatt installerede solpaneler i 2015.

Udlændinge skal passe på

Udlændinge i Kina skal sørge for at rette sig efter 
afgørelserne ved domstolene, f.eks. om pengestri-
digheder. Hvis de ikke betaler det, de er dømt til at 
betale til deres modpart, og hvis de i det hele taget 
ikke retter sig efter en afgørelse, kan de blive hindret i 
at forlade landet. Det har højesteret netop fastslået. En 
ansat i en lokal domstol i Henan siger til China Daily, 
at truslen om ikke at kunne forlade landet »er en god 
afskrækkelse«. Samtidig har Huangpu-domstolen 
i Shanghai appelleret til udenlandske firmaer om 
at være mere omhyggelige med at sætte sig ind i de 
lokale retsregler. Der har været en stigning i antallet af 
retssager mellem kinesiske og udenlandske virksom-
heder, og det skyldes ofte, at de udenlandske virksom-
heder har ignoreret detaljerne i en kontrakt eller de 
lokale regler.

Innovationen lav, men vokser

Kina har i årets løb haft verdens største stigningstakt i 
forskning og udvikling, nemlig på 35 procent i forhold 
til sidste år, men til gengæld er udgifterne til innova-
tion lav. R&D i kinesiske virksomheder udgjorde i år 
kun 3,2 procent af verdens samlede innovationsud-
gifter, mens R&D-udgifterne i Nordamerika var på 39 
procent, viser en undersøgelse fra Booz & Co. Udgiften 
til R&D siger ikke noget om virksomhedernes innova-
tionsevne. Virksomhederne med de ti største R&D-
udgifter hører ikke til de ti mest innovative virksom-
heder, viser undersøgelsen.

CO2-handel i Shanghai og Beijing

Shanghai og Beijing har netop etableret hver sin børs 
for handel med CO2-certifikater. Ca. 200 selskaber 
vil deltage i handelen med certifikaterne i Shanghai. 
I Shenzhen begyndte handelen med certifikater i 
juni, og i alt skal syv byer og regioner lave CO2-handel 
på prøvebasis. Virksomheder, der ikke lever op 
til reglerne om CO2-udledning, risikerer bøder på 
100.000 kroner, og de kan ikke modtage regerings-
subsidier til energibesparelser. CO2-handelen skal 
ikke bare bidrage til at reducere CO2-udslippet, men 
den skal også bidrage til omlægninger i industrien, 
sagde Kinas chefforhandler på klimaområdet, Xie 
Zhenhua, for nylig.
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