
SHANGHAI

De svenska företagens investeringar i Kina 
fortsätter, så även piratkopieringen, 
 korruptionen och bristen på offentlig 
 upphandling på den kinesiska marknaden. 

I helgen diskuterades problemen på 
regeringsnivå i närvaro av flera svenska 
storbolag.

”Det finns en stor vilja från 
kinesisk sida att göra något åt 
det här”, säger Gunnar Oom, 
statssekreterare hos handels-
minister Ewa Björling.

De svenska företagens 
 klagomål stod högt på agen-
dan i samband med den 
svensk-kinesiska blandkom-
missionens möte i Kanton i 
lördags – ett möte som hållits 
sedan slutet av 1970-talet. 

Förutom Gunnar Oom och 
andra representanter från 
den svenska och kinesiska 
regeringen var flera svenska 
storbolag med Ikea, Securitas 
och AB Volvo med för att få 

chans att ventilera sina pro-
blem i Kina.

”Under mötet rapporte-
rade fyra företag problem. Jag 
tror att tre av dem får en lös-
ning ganska raskt. Det finns 
en stor vilja från den kine-
siska sidan att ge sig i kast 
med saker och ting”, säger 
Gunnar Oom.

Många undviker Kina
Precis som under tidigare år 
fortsätter problemen med 
piratkopiering.

”När jag var i Hongkong 
häromdagen och träffade ett 
tjugotal företag var det många 

som inte ens ville gå in i Kina 
just på grund av de här pro-
blemen”, säger Gunnar Oom.

”Kina har lanserat en ny 
lagstiftning mot piratkopie-
ringen, men den har ju långt 
ifrån trätt igenom.”

Att Kinas administration 
upplevs som trög och att det 
finns korruption i systemet är 
andra bekymmer som svenska 
företag upplever som obehag-
liga och jobbiga, enligt Gun-
nar Oom. Under mötet togs 
även bristen på offentlig upp-
handling upp, liksom proble-
met med otillbörligt gyn-
nande av den egna industrin.

”Det är inte vad vi menar 
med frihandel, och vi tror inte 
heller att det i längden gynnar 
vare sig kinesiska företag eller 
kinesiska konsumenter.”
Hur reagerar representan-
terna för Kinas regering när 
ni tar upp detta?

”De tar det bra. I takt med 
att kinesisk industri blir allt 
mer sofistikerad, har en egen 

utveckling och får egna 
patent kommer viljan att öka 
att få till stånd rättsskydden 
för immaterialrättigheter.”

Utbredd korruption
Men när det gäller korruptio-
nen tycker Gunnar Oom att 
utvecklingen står och stampar. 

”Där måste man jobba hår-
dare”, säger Gunnar Oom

Som Di skrev i våras ute-
sluts europeiska företag från 
en marknad värd motsva-
rande drygt 6 200 miljarder 
kronor per år på grund av 
Kinas regelverk för offentliga 
upphandlingar. 

”Frågan står på dagord-
ningen vid toppmötet mellan 
EU och Kina om en månad i 
Tianjin”, säger Gunnar Oom.

JENNY HEDELIN
jenny.hedelin@di.se

08-573 652 16

FELMÄRKT. Piratkopiering är fortfarande ett stort problem  
i Kina, men myndigheterna i landet har börjat ta frågan på 
 allvar. FOTO:  NELSON CHING

Storbolag kämpar 
mot pirater i Kina

 nDi  FAKTA
Kinahandeln

 n Handelsutbytet mellan 
Kina och Sverige växte med 
över 24 procent i fjol, då 
handelsvolymen uppgick till 
80 miljarder kronor vilket är 
rekord. 

 n Under förra året uppgick 
Sveriges export till Kina till 
36 miljarder kronor, medan 
importen från Kina uppgick 
till 53 miljarder kronor. (Di)

STORMÖTE. Gunnar Oom, 
statssekreterare hos 
 handelsminister Ewa Björ-
ling, diskuterade korruption 
och pirater i Kina.
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Catrin Fransson
Chef Svensk Bankrörelse, 

Swedbank

Väx hållbart 
tillsammans 
med oss 
I snart två hundra år har vi förverkligat
idéer tillsammans med företagare över
hela landet. Vi vet att långsiktiga sats-
ningar på hållbara lösningar är den 
bästa vägen till stabilitet och tillväxt.

Vi vill vara din partner och bidra till ditt
företags utveckling på alla sätt vi kan. 
Om du dessutom delar vår ambition att
verka för en hållbar samhälls utveckling
– socialt, miljö mässigt och ekonomiskt –
kommer du att känna dig särskilt hemma
hos oss. 

Vi är fortfarande den enda börs    noterade
bank i Norden som är miljö  certifierad
och vi brinner för att inspi rera fler att se
de många möjlig  heter som ett hållbart
perspektiv inbjuder till.

Varmt välkommen att diskutera hållbar
tillväxt med oss!

GASELLERNA 
SKAPAR 

TILLVÄXT!
För elfte året i rad 

utser Dagens Industri 
landets mest snabbväxande 

företag. Swedbank är en 
av våra samarbetspartner.

Gasellföretagen bidrar till att skapa nya jobb i Sverige.
För mer information om Gasellerna, se www.di.se/gasell
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”Det finns ju något som 
heter bipolär sjukdom. 
Jag är nog singelpolär. 
Jag är bara manisk.”

Percy Barnevik ställer diagnos på sig 
själv i Affärsvärlden.

rättsligt skydd för sina uppfinningar 
och varumärken. Kinesiska ansök
ningar om patent och varumärken 
ökar i väldigt snabb takt jämfört med 
västerländska ansökningar. 

Detta är en naturlig utveckling 
där landets ledning och företag in-
ser att de på sikt inte kan konkur-
rera med billig arbetskraft. Man 
måste investera i FoU för att bygga 
varumärken som står sig på en in-
ternationell marknad.

För en tid sedan väckte de två 
största kinesiska telekomföretagen 
uppmärksamhet sedan Huawei stämt 
sin något mindre konkurrent ZTE för 
patentintrång i tre europeiska länder. 
Denna tvist är en milstolpe på mer än 
ett sätt. Det var – åtminstone i väst 
– första gången som ett kinesiskt 
 telekomföretag offentligt startade en 
process mot ett annat. Tvisten bekräf
tar att de kinesiska företagen nu 
 söker skydda sina investeringar  
i forskning och utveckling med hjälp 
av det legala regelsystemet och där
med sätter sin tilltro till att regelsys
temet tillämpas. 

Samma trend har vi sett i andra 
tillväxtländer i Asien: lagar för 
 immateriella rättigheter börjar efter
levas först när intrången drabbar den 
egna industrin.

Med fler kinesiska företag på den 
internationella marknaden som inser 
att de måste skydda sina tillgångar 
närmar vi oss en tydlig brytpunkt. 
Svenska och internationella företag 
måste fortsätta att utveckla produkter 
och tjänster som möter de kinesiska 
kundernas krav, trots kopieringsris
ken. Med fortsatt stöd från politiskt 
håll och med rätt juridisk support  
i Kina ökar möjligheterna att skydda 
sina tillgångar. Det kommer dock att 
vara de kinesiska företagens interna
tionella framgångar som gradvis för
bättrar patentskyddet för våra företag 
i Kina.

I 
Dagens industri 19/10 framgår 
tydligt att piratkopieringen  
i Kina är ett problem för 
svenska företag och att rege
ringen prioriterar denna fråga.

Att patentintrång tillsammans 
med bristen på transparens i regel
verket och korruption är några av de 
huvudfrågor som svenska företag  
i Kina brottas med dagligen är ingen 
nyhet. Vad som däremot är nytt är att 
vi ser signaler på en förbättring.

Redan i dag finns bra lagstiftning 
till skydd för immateriella rättighe-
ter som patent och varumärken. 
 Lagarna skiljer sig inte nämnvärt 
från våra. Det som brister är imple-
menteringen av lagarna. 

Samtidigt lockar kopieringsgen
vägen fortfarande många kinesiska 
 företag. Den kinesiska ledningen sig
nalerar att man ser problemet och vill 
hitta lösningar. Dock är det tydligt att 
den starkaste drivkraften i den här 
processen är högre i kinesiska före
tag, som i allt större utsträckning 
 investerar stora medel på egen forsk
ning och utveckling, FoU, och söker 
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PIRATERI. I Di 
19/10 beskrevs 
attacker på 
 immateriella 
 värden i Kina. 

Kina vill vara mer än kopierare

KARIN GRAUERS
Advokatfirman Vinge
FRÉDÉRIC CHO 
Handelsbanken Capital Markets
MATTIAS BERGMAN  
Springtime

V
id årsskiftet träder EU:s 
luftfartsdirektiv i kraft 
vilket innebär att även 
luftfarten kommer att 
 inkluderas i EU:s 

 utsläppshandel. Direktivet omfattar 
alla flygbolag, med några få undan
tag, som trafikerar EU. Det reglerar 
koldioxidutsläppen för hela flygning
en till eller från EU, alltså även för 
den del som genomförs utanför unio
nens luftrum.

Eftersom internationella flygning
ar passerar över såväl enskilda stater, 
där varje land har sin egen suveräni
tet, som över internationellt luftrum 
har flygets frågor  sedan 1940talet 
reglerats av Chicagokonventionen 
och inom FNorganet ICAO. Konven
tionen är grunden för det internatio
nella samarbetet  inom luftfarten och 
styr enskilda länders reglering av 
luftfarten.

Enligt direktivet kommer en flyg
ning av exempelvis ett amerikanskt 
flygbolag från San Francisco till Lon
don, där endast cirka 9 procent av 
flygningen sker inom EU:s luftrum, 
 beskattas av EU även för  utsläppen  
i internationellt luftrum, i kanaden
siskt luftrum och i amerikanskt luft
rum. EU:s förslag frångår ensidigt de 
globala regelverk som i princip samt
liga länder har anslutit sig till.

De internationella protesterna 
har varit omfattande. I december 
2009 lämnade den amerikanska 
branschorganisationen ATA och tre 

amerikanska flygbolag in en talan 
mot Storbritannien för att pröva 
lagligheten av ändringar som gjorts 
i brittisk lagstiftning som följd av 
direktivet. En brittisk förvaltnings-
domstol hänsköt frågan till EU-
domstolen i Luxemburg med begä-
ran om förhandsavgörande.

Samtidigt har det amerikanska 
 representanthuset nyligen godkänt 
ett lagförslag som förbjuder ameri
kanska flygbolag att delta i EU:s 
 utsläppshandel. Förra veckan under

tecknade 26 stater, däribland Indien, 
Kina, Japan, Ryssland och USA en 
deklaration om att utmana EU inför 
ICAO för EU:s beskattningsplaner.

EU må anse att det internationella 
arbetet inom ICAO för att begränsa 
utsläppen av växthusgaser inte går 
fort nog. Lösningen är dock inte att 
ensidigt införa en beskattning av 
flygbolag för verksamhet inom och 
utanför EU. Genom att EU agerar 
helt i strid med internationell rätt och 
ingångna konventioner riskerar flyg

branschen och närliggande bran
scher att dras in i ett omfattande han
delskrig. Detta kommer att drabba 
den europeiska industrin hårt i ett 
läge där ekonomin redan är hårt 
 ansatt.

Att Sverige har genomfört de 
ändringar som följer av direktivet, 
trots att de uppenbart strider mot 
internationella avtal, är mycket 
 anmärkningsvärt. Riksdag och 
 regering har bortsett ifrån att Sve-
rige är bundet av internationella 
åtaganden.

Lösningen är, vilket välkomnas av 
de stater, organisationer och flyg
bolag som nu kritiserar EU, ett fort
satt arbete inom ICAO för att finna ett 
globalt tillvägagångssätt för att mins
ka luftfartens inverkan på klimatet.

Även om EU:s generaladvokat 
 ansåg att direktivet inte strider mot 
internationella konventioner kom
mer det slutliga beskedet från EU
domstolen först efter den 1 januari 
2012. Om knappt tre månader ska 
luftfarten – och i slutänden passage
rarna – börja betala denna lagstridi
ga skatt till EU.

EU:s luftfartsdirektiv går  
mot internationell rätt

När EU ensidigt beslutar att flyget ska ingå i EU:s utsläppshandel, strider det mot 
 internationell rätt. Flygbranschen riskerar att dras in i ett omfattande handelskrig. 
Lösningen är att fortsätta ett samarbete inom FN-organet ICAO, skriver juristen och 
piloten Michael Forvass.   

DYRA AVGASER. En flygning från San Francisco till London, med 9 procent av flygningen inom EU, 
 beskattas av EU även för utsläppen i internationellt luftrum, i kanadensiskt luftrum och i amerikanskt 
luftrum. FOTO: LENNART PREISS

MICHAEL  
FORVASS
jurist på Bird & 
Bird Advokatbyrå. 
Tidigare pilot på 
flera internationella 
flygbolag. 
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