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Positivt företagsklimat

Här bor drygt 90 miljoner

- Shandongprovinsen en av Kinas rikaste
Shandong – bergen i öster – är Kinas ledande område när det
gäller tillverkning av bomull och vete samt utvinning av guld
och diamanter. Företagsmässigt är det stora företag med
välkända varumärken som dominerar Shandongprovinsen.

I varje stad finns alltid ett pampigt hus – det lokala kommunisthögkvarteret
Kanske har du hört talas om vitvarutillverkaren Haier eller
elektronikmärket Hisense. Båda har sin hemvist i Qingdao, i
Shandongprovinsens östra delar.
”It is factory that manufacture products and soul that creates brands”, står det
vid ingången till Haiers huvudkontor. Så sant. Även om Kina är ett
kommunistland så börjar dock kapitalismen frodas. De lokala
myndigheterna gör allt för att locka utländska, framförallt
Taiwanesiska, investerare. Man lockar med låga löner, bra geografiskt
läge och framförallt – en god samarbetsvilja med staten. För att
lyckas i Kina är det viktigt att vara god vän med dem som
bestämmer, alltså de lokala företrädarna i Partiet. Utan deras
välsignelse, ingen framgång – det har historien tydligt påvisat.

Ölfabriken politiskt byte
- Tsingtao Beer spelat viktig historisk roll
Bryggeriet i Qingdao grundades 1903 av tyska bosättare, och
är idag Kinas största bryggeri. Historisk sett har ölfabriken
spelat en stor roll i det politiska spelet i regionen.

När tyskarna kom till staden Qingdao för drygt hundra år sedan,
tog man med sig diverse sedvänjor och bruk. Bland annat startades
ett bryggeri, vilket senare kom att ockuperas av Japanerna. Till sist
blev bryggeriet kinesiskt, och stod för ett antal år sedan för i
princip all (98%) av Kinas ölexport. Dess politiska roll är
förvånansvärt stor, men kan delvis förklaras av ölens viktighet för
såväl tyskar och japaner som kineser.

Shandongprovinsen är Kinas näst
folkrikaste, med över 90 miljoner
invånare. De två största städerna är Jinan
och Qingdao, där den sistnämnda flera
gånger blivit vald till bästa kinesiska
staden att leva i.
Övrig fakta om folkrepubliken Kina:
9,6 milj. km2, 1 280 milj. inv. (2002), inkl.
Hongkong. Kina är världens folkrikaste
stat och den till ytan tredje största.
•
•
•
•
•
•

Statsöverhuvud: Hu Jintao
Yta: Skog (14 %), jordbruksmark
(10 %), övrig (76 %)
Högsta berg: Mount Everest
Medellivslängd (2001):
män 69 år, kvinnor 73 år
Järnvägsnät (2000): 67 524 km
Vägnät (2000): 1,4 milj. km
(Källa: Nationalencyklopedin)

Bulleförsäljning på tre hjul

Vad gör man om man inte har råd eller
lust att skaffa en affär, men ändå vill tjäna
sig en hacka på att sälja risbullar till
förbipasserande? Tja, man monterar fast
ugnen på cykeln, hänger på en gastub och
placerar sig på strategiskt utvalt ställe:

Affärsstrateg med integrerad logistisk utrustning

Fler artiklar på nätet

OS ger träning åt folket

”Sedan sist” har jag knåpat ihop två artiklar, som den
intresserade kan ta del av. Den ena handlar om medietekniker i öst (jag är ju civ.ing i medieteknik) och den andra
om Unihoc (eller innebandy som det heter hemma i Sverige).
Den förstnämnda kommer att bli publicerad i teknologtidningen
Lithanian och den sistnämnda håller just nu på att översättas, för
att bli en pressrelease som sedan skickas ut av universitetet NCTU.
Om medietekniker i öst:
http://www.frick.nu/news/lithanian.pdf
Om innebandy:
http://www.frick.nu/unihoc/unihoc.pdf

Lokala nyheter

Om drygt tre år är det dags för de
Olympiska Spelen, med Kina som värd.
Det uppmärksammar man bl.a. genom att
bygga träningsplatser för ”vanligt folk”.
Sådana finns utplacerade på strategiskt
valda ställen, och hjälper till att marknadsföra de viktiga spelens ankomst.

.

Våldsamma anti-japanska demonstrationer

Relationerna mellan Kina och Japan försämrades nyligen
ytterligare sedan den japanska regeringen kraftigt protesterat
mot att de kinesiska myndigheterna inte ingripit mot de allt
våldsammare antijapanska demonstrationerna i flera städer i
Kina.
I Shanghai angrep demonstranter det japanska konsulatet med
stenar och flaskor och förstörde också japanska restauranger, även
om de var ägda av kineser. Den kinesiska ledningen ville släppa
fram anti-japanska stämningar till viss grad, men inte där det var
som känsligast. Entydiga rapporter från Shanghai säger att de
kravallutrustade poliserna inte på något sätt ingrep när
demonstranterna kastade stenar, flaskor och färg mot det japanska
konsulatet.
Det kinesiska hatet bottnar i att Japan inte erkänner sitt brutala
förflutna under ockupationen av Kina 1931-45. Det har vuxit i
styrka när den japanske premiärministern Koizumi hedrar fällda
krigsförbrytare vid en årlig ceremoni vid en helgedom. Många
kineser växer upp med att tycka illa om Japan. Japans anspråk på
en permanent plats i FN:s säkerhetsråd, när detta ska utvidgas, är
också en väsentlig källa till oenighet mellan de två giganterna i
Fjärran Östern. Kina vill inte se Japan i den maktpositionen, hellre
själv utöka sitt inflytande i nordöstra Asien.
– Om Japan vill bli en permanent medlem i rådet måste man först
göra mer för att vinna politiskt förtroende bland folk i
omkringliggande länder, sa Tang Jiaxuan, rådgivare i det kinesiska
utrikesdepartementet, i ett uttalande som publicerades i statliga
medier.
Dagens Nyheter 2005-04-17
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Olympiska pengar satsas på motionsanläggningar

Vind i seglen i Qingdao

OS-seglingarna kommer att genomföras i
vattnen utanför Qingdao. Stället torde
vara väl valt, för enligt Hänt i östs utsände
så blåser friska vindar på havet så fort
man lämnar hamnbassängen.

Undertecknad, tillsammans med professor Hung,
avlägger ett besök vid hamnens utkikspunkt.

Husbyggen för miljarder

Var ska alla OS-deltagare, tränare, media
och besökare bo när det vankas OS? Med
denna fråga som motivering har
myndigheterna i Shangdong passat på att
rusta upp infrastruktur och bygga en
gigantisk mängd lägenheter – redo att tas i
bruk om drygt tre år.
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