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Veel grote Europese bedrijven schrappen banen in China. Ze zijn pessimistischer
geworden over de ontwikkeling van de economische groei in China en zijn ook
minder positief gestemd over de winstgevendheid van hun activiteiten daar.
Honderden Europese ondernemingen in China willen de kosten terugbrengen en
reorganisaties doorvoeren.
Dit blijkt uit een onderzoek van internationaal adviesbureau Roland Berger en de
Europese Kamer van Koophandel in het Aziatische land. De belangenvereniging
van Europese bedrijven in China ondervroeg 541 ondernemingen naar het
investeringsklimaat in dat land. Bijna 40% van deze ondernemingen gaf in het
onderzoek aan dat ze kostenbesparingen willen doorvoeren en twee derde van
deze bedrijven is van plan om werknemers te ontslaan.
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De economische groei in China vertraagt en dat heeft duidelijk zijn weerslag op
de investeringsplannen van Europese bedrijven. Zorgen over een vertraging van
de groei en bijvoorbeeld ook stijgende arbeidskosten hadden Europese bedrijven
de afgelopen jaren ook al, maar ze worden groter.
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Een jaar geleden gaf 24% van de Europese ondernemingen aan
herstructureringen te willen doorvoeren in China; nu is dat 39% Ook kondigden
toen veel minder Europese bedrijven aan banen te zullen schrappen.
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Onvrede over winstgevendheid
Uit het Business Confidence Survey 2015 blijkt ook dat meer dan de helft van de
ondervraagde Europese bedrijven nog steeds optimistisch is over de
groeivooruitzichten in China. Maar een kwart van de bedrijven is ontevreden over
de ontwikkeling van de winstgevendheid. Het aantal bedrijven dat optimistisch is,
is wel veel minder groot dan vorig jaar.
Anti-monopoliewetgeving
Europese bedrijven maken zich niet alleen zorgen over de ontwikkeling van de
Chinese economie. Ze schroeven hun investeringen ook terug uit onvrede over de
anti-monopoliewetgeving, vermeende rechtsongelijkheid, de politieke inmenging
van de Chinese overheid en de groeiende controle op internet. Zo stelt bijna twee
derde van de bedrijven dat ze geen toegang kunnen krijgen tot websites zoals die
van Google. Dat remt productiviteit en innovatie.
En innovatie moet de Chinese economie op een hoger plan brengen en voor
toegevoerde waarde zorgen. Maar twee derde deel van de Europese bedrijven
heeft volgens het onderzoek niet eens een centrum voor onderzoek en
ontwikkeling (r&d) in China. Deels heeft dat te maken met de angst voor het
weglekken van bedrijfsgeheimen en zorgen over intellectueel eigendom. Diefstal
van intellectueel eigendom is schering en inslag in China, al probeert de overheid
er de laatste jaren wel strenger tegen op te treden.
Geen gelijk speelveld
De onderzoekers stellen ook dat rechtsongelijkheid tussen westerse en Chinese
ondernemingen een groot probleem blijft. De Chinese overheid heeft weinig tot
niets gedaan om een gelijk speelveld voor westerse investeerders en Chinese
bedrijven mogelijk te maken. Onvoorspelbare wetgeving, administratieve
problemen en willekeurige handhaving van wetsregels blijven Europese bedrijven
parten spelen.
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De voorzitter van de Europese Kamer van Koophandel in China, Jörg Wuttke,
noemt de Chinese hervormingsagenda met betrekking tot het investeringsklimaat
‘teleurstellend’. Buitenlandse bedrijven die willen investeren in China, moeten
volgens hem tal van barrières overwinnen. De Europese Kamer van Koophandel
in China heeft in het verleden al eens bekendgemaakt dat Europese
ondernemingen daardoor meer dan €20 mrd aan omzet mislopen.
Vergrootglas
Grote Europese en ook Amerikaanse bedrijven hebben de afgelopen jaren meer
dan eens openlijk geklaagd over het investeringsklimaat in China. Westerse
bedrijven hebben het gevoel dat hun steeds vaker de duimschroeven wordt
aangedraaid. Veel Europese en Amerikaanse bedrijven liggen over het
vergrootglas van de autoriteiten en toezichthouders. Ze worden aangeklaagd
wegens verboden prijsafspraken of voor een te grote marktmacht of vanwege
andere vermeende overtredingen van Chinese wetten. Microsoft, Qualcomm,
BMW, Audi, Chrysler, Philips, General Electric, Siemens: allemaal hebben ze te
maken gekregen met de lange arm van de Chinese overheid.
Nationale kampioenen
Westerse experts zien er een patroon in. Anti-monopoliewetgeving tegen
buitenlandse bedrijven wordt ingezet met als doel Chinese bedrijven te
bevoordelen. China doet niets anders dan jarenlang bestaand industriebeleid
uitvoeren om nationale kampioenen te creëren, zei Usha Haley, professor
management aan de universiteit van West Virginia in de Verenigde Staten, eind
vorig jaar tegen het FD.
Buitenlandse bedrijven hebben volgens haar ‘de fout gemaakt door heel snel en op
grote schaal te investeren in een land zonder echt te begrijpen hoe de juridische
en politieke structuur daar werkt. Ik zeg niet dat bedrijven niet hadden moeten
investeren in China, maar ze hadden er beter aan gedaan om iets voorzichtiger te
zijn en om zich beter voor te bereiden.’

Door Tjabel Daling
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Heeft bij het FD de afgelopen jaren veel geschreven over de Nederlandse
industrie. Maakt nu deel uit van de nieuwstafel van Het FD en schrijft over alle
financieel relevante nieuwsontwikkelingen.
Lees alle artikelen van Tjabel Daling
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Blijkt het beloofde land toch veel minder het beloofde land te zijn dan waar
ondernemers van dromen!
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Het zogenaamde principe 'eigen volk eerst' , als uiting van een nationalistisch
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gevoel, is inderdaad ook in de meest krachtige economieën van deze wereld goed
herkenbaar.
Je daartegen wapenen als nieuwkomer op een reeds jarenlang veelbelovende
markt vergt een goede voorbereiding.
10:15 | 10-06-2015 Dhr. Lunsingh
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