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Full fart i Kina

Gestrike Magasinet reste med en delegation från Mellansvenska Handels-
kammaren (Gävleborg och Dalarna) för att titta närmare på Qingdao, 
en av Kinas största hamnstäder med 7,2 millioner innevånare som även 
är medarrangör till OS i Peking (Beijing) 2008 då alla segeltävlingar 
kommer att gå av stapeln där.

Intresserade av affärer
Vid ankomsten till Kina välkomnades vi av Pär Ahlberger, minister i 
ekonomiska frågor, vid Sveriges ambassad i Peking. Han redogjorde för 
ambassadens roll i de svensk-kinesiska affärsrelationerna och berättade 
bland annat att bara H&M och IKEA tillsammans direkt och indirekt 
sysselsätter närmare en miljon kinesiska arbetare.

Intresset för att göra affärer med västvärlden och Sverige är stort. På 
mottagningsmiddagen i Qingdao välkomnades vi av bland annat deras 

Handelskammarens ordförande, politiker och nationell TV. Mellan-
svenska Handelskammarens styrelseordförande Ove Anonsen höll den 
svenska delegationens tacktal. De följande dagarna följdes sedan av så 
kallade matchmaking då vi fick åka runt och besöka flera olika företag 
inom industriproduktion, textil, handel och hantverk och träffa deras 
representanter. Avslutningsvis anordnades en ”Trade Arena” på vårt 
hotell där ett hundratal speciellt inbjudan kinesiska affärsmän fick 
tillfälle att träffa de svenska deltagarna. De prisbilder och kostnadsförlag 
som presenterades och diskuterades var genomgående mycket attraktiva. 
Av sekretesskäl anger vi inte några prisexempel här men utan överdrift 
kan vi bara konstatera att om inget radikalt görs för att förbättra 
villkoren för svensk företagsamhet på hemmaplan kommer sannolikt 
merparten vår produktion och även andra tjänster bokstavligen att 
fortsätta spruta ut ur vårt land i en rasande takt.

Fantastiska priser och en otrolig konkurrenskraft
Varför lönar det sig då att göra affärer så långt bort som i Kina kan 
man fråga sig? Det enkla svaret är naturligtvis att det är billigt – riktigt 
billigt. Kineserna jobbar mycket och det för en mycket låg ersättning. 
Allting produceras följaktligen till en mycket låg kostnad och varorna 
och tjänsterna framstår som rena fynden jämfört med det som presteras 
i till exempel västeuropa. Ekonomiska experter hävdar att den kinesiska 
valutan är för lågt värderad men det är inget som verkar påverka 
makthavarna i Peking i någon större utsträckning.

I Qingdao ligger genomsnittslönen på 500 svenska kronor för en industri-
arbetare och man behöver inte vara matematiker för att räkna ut varför 
en så stor del av världens investeringar går hit. En direkt skrämmande 
jämförelse är att för en svensk månadslön på 20 000 kronor, vilket kostar 
företaget mer än 30 000 inklusive sociala avgifter, kan man alltså få hela 
60 stycken kineser att utföra samma arbete under en månad.

Nationalekonomen Kurt Wickman från Högskolan Gävle konstaterade 
pessimistiskt:

Kina är stort. Hur stort är det nog svårt att bilda sig en 
omfattning om utan att ha varit där. Allt fler svenska 
företag, stora som små, har börjat göra affärer med Kina 
som sedan flera år har världens högsta tillväxttakt.

Resa och Trade Arena arrangerades föredömligt av Jun Zhang och Tommy 

Eriksson, här tillsammans med Ye Sen från Qingdaos Handelskammare.

Del av OS-staden Qingdaos 

stadsvy sett från vattnet. 

Notera alla drakar i luften.
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– Tyvärr har väl nästan all produktion hunnit försvinna ur Sverige innan 
det politiska etablissemanget vaknar upp och inser (eller erkänner) den 
omvärldsförändring som sker.

Det Kinesiska samhället
Som gäster och konsumenter i detta stora land kunde vi glädja oss åt 
att möta ett fantastiskt trevligt och tillmötesgående folk. Kunskaperna 
i det engelska språket är dåliga men viljan och ambitionerna att lära sig 
är stor hos många. Prisbilden varierar men är generellt sett mycket låg. 
På inhemska restauranger serveras en rejäl middag för två personer för 
50-100 kronor. Kostnaden för en stor öl är då i de flesta fall under fem 
svenska kronor. Med taxi kommer man flera kilometer för en svensk 
tia, inklusive dricksen. I de nya varuhusen och galleriorna börjar dock 
priserna närma sig europeisk nivå.

Tillväxten och framtidstron är enorm. Lyftkranar och nybyggnationer 
förekommer överallt i de stora städerna. På landsbygden är det fortfarande 
mycket primitivare och många arbetar för i princip bara mat och boende, 
utan ekonomisk ersättning det vill säga efter så kallad planekonomisk 
modell. Faktum är att att genom stenhård marknadsekonomi har man 
skapat ett klassamhälle som borde göra svenska ”jämställdhetspolitiker” 
sömnlösa många år framåt. Reklambruset är lika stort som i västvärlden. I 
TV gör Bank of China reklam för att jobbar du stenhårt från 20 års ålder 
så har du både fin bil och bostad om du är kund hos dem när du nått den 
gyllene medelåldern. Tiggande barn och hemlösa åldringar förekommer 
likaväl som lyxbilar av senaste årsmodell. Att det Kinesiska samhället enligt 
vårt sätt att definiera demokrati fortfarande är en kommunistisk diktatur 
märker man som besökare faktiskt inte alls. Den lokala polisen sköter 
den livliga trafiken och enstaka militärer på permission syns i den allt mer 
västerländsk inspirerade gatubilden.

OS i Peking och Quingdao
Att få vara med och arrangera OS 2008 är en stor sak för Qingdaos inne-
vånare. Hundratusentals människor dansade på stadens gator 2001 när det 
stod klart att de skulle få vara med och arrangera alla seglingstävlingar under 
OS i samarbete med Peking. Gestrike Magasinet träffade Quingdaos OS-
general Li Fengli som stolt berättade vad detta kommer att betyda för staden.

– Staten och Quingdao stad investerar mer än femtio miljarder svenska 
kronor inför detta projekt. Ett helt nytt hamnområde där tävlingarna 
skall hållas samt vägar, järnväg och flygplatsen byggs ut. Till detta 
kommer värdet på de internationella investeringarna i form av industri 
och hotelletableringar.

– För att förbättra luften i vår stad har vi ersatt stora delar av kol-
kraften med naturgas. Kina utvecklar även sitt kärnkraftsprogram med 
tanke på den snabbt stegrande energiförbrukningen.

– Att vi fått medarrangörskap till OS beror på våra goda förut-
sättningar då vi har haft stor segeltradition med utbildningar sedan 50-
talet samt fantastiska möjligheter för åskådarna att ta del av tävlingarna 
från stadskusten som sträcker sig 40 km runt Qingdao inklusive både 
stränder och parker.

– Vår målsättning är att med dessa tävlingar sätta Qingdao på kartan 
som en av Kinas och världens stora seglingsstäder. Vi har redan idag stor 
inhemsk turism men hoppas genom vårt deltagande här att få många 
nya internationella gäster.

– Vi har massor av människor som söker till de 2 000 frivilliga volontärs-
platser som behövs. Det ställs höga krav innan de blir uttagna men det är 
en stor merit i deras fortsatta karriärer. Undertecknad noterar här att även 
vår Drottning Silvia var OS-värdinna i München 1972. En annan mål-
sättning är att alla våra taxichaufförer skall lära sig grundläggande fraser på 
engelska. Gestrike Magasinets representanter kan intyga att efter ett antal 
resor träffade vi inte någon chaufför som kunde ett enda engelskt ord. 
Den praktiska lösningen på detta är att alltid ha sin destination skriven på 
kinesiska samt naturligtvis att alltid ha det egna hotellets visitkort med sig.

– Vi har ett mycket gott samarbete med Sverige genom Svenska 
seglingsällskapet och även Volvo som stöder seglingssporten. Li berättade 
också att senast han var i Sverige så var det bland annat på barberque 
hemma hos Sören Gyll.

Semesterips
Kina är ett intressant, spännande och prisvärt mål vi med glädje kan 
rekommendera till alla reslystna och affärsintresserade gästrikebor. 

Qingdao som är beläget cirka 90 mil sydost om Peking har med 
sina 7,2 millioner nästan lika många innevånare som Sverige medan 
huvudstaden Peking har dubbelt så många. Vid tidpunkten för denna 
tidnings pressläggning skall Gävle stad ha fått ett erbjudande om att bli 
vänort med Qingdao vilket sannolikt ytterligare skulle öka möjligheterna 
för gott affärsutbyte och kanske fler gävleborgare på plats vid kaj under 
OS-seglingarna med en iskall Tsing-Tao* under parasollen.

* Kinas populäraste och mest exporterade öl. En ljus välsmakande lager som 
produceras på plats i Qingdao.

Text: Joe Formgren och foto: Per-Erik Jäderberg

Qingdaos OS-general Li Fengli 
berättade om OS för Gestrike 
Magasinets Joe Formgren.

Internationella affärsmöjligheter då mängder av kinesiska företag ville träffa 

företagarna från Gävleborg och Dalarna.

Mellansvenska Handelskammarens delegation synar en av Kinas största 

hamnar i Qingdao.

Vilken svensk vill ha det här arbetet? 

Uppskattningsvis 500 kronor i månaden 

är ersättningen för dessa ”höjdarjobb” på 

Qingdaos nybyggda höghus.Lyftkranar och nybyggnationer förekommer överallt i de stora städerna.


