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Kina 
Innledning 
Kina er i dag verdens nest største økonomi og en viktig spiller på den internasjonale arenaen, både 

økonomisk og politisk. EU og Kina forhandler frem en rekke ulike avtaler. Disse vil ha innvirkning 

på Norges forhold til Kina, og derfor bli viktige for Agder. Et eksempel som kan bli viktig for 

Norge og Agder er en investeringsavtale. Videre er Norge nå ute av “fryseboksen” etter Nobels 

fredsprisutdeling til Liu Xiaobo i 2010, noe som ble tydelig markert med statsbesøk og den største 

næringslivsdelegasjonen noensinne i oktober 2018. Dette dokumentet vil se nærmere hva slags 

muligheter Agder kan utnytte seg av i lys av både EUs og Norges avtaler med Midtens Rike.   

Oversikt over EU-Kina relasjoner 
Relasjonene mellom EU og Kina er styrt av EU-China Trade and Cooperation Agreement fra 1985. 

Siden 2007 har det vært forhandlinger om å oppgradere denne avtalen til en European Association 

Agreement, som er en avtale mellom EU, medlemslandene og et land som ikke er en del av EU, og 

vil skape et rammeverk for samhandling mellom dem. Det er allerede 24 sektorielle dialoger i gang 

som omfatter et bred spekter av temaer. Videre er EU Kinas største handelspartner, mens Kina er 

EUs nest største handelspartner etter USA. En bilateral avtale vil derfor være nyttig både for Kina 

og EU, men også Norge. 

Handel 
Da Kina ble medlem av Verdens Handelsorganisasjon (WTO) ble landet enig om å reformere og 

liberalisere viktige deler av sin økonomi. I følge EU har dette ført til store framskritt, men det 

gjenstår fortsatt problemer. Mangelen på transparens, samt industrielle rammevilkår og andre 

diskriminerende metoder som ikke innebærer tariff mot utenlandske selskaper må forbedres. 

Samtidig er det en sterk statlig innblanding i den kinesiske økonomien, noe som resulterer i at 

statlige selskaper dominerer markedet. Dette skaper ulik tilgang til subsidier og billig finansiering 

for de selskapene som ikke er eid av staten. Videre fører dårlig beskyttelse og håndhevelse av 

immaterielle rettigheter (IPR) til at europeiske selskaper som investerer i Kina får det vanskelig. 
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I 2016 implementerte EU en New Strategy on China, som skisserer EUs forhold til Kina de neste 

fem årene. Strategien promoterer gjensidighet, like spilleregler og rettferdig konkurranse på alle 

samarbeidsområder. Videre inkluderer strategien en agenda for handel med et sterkt fokus på å 

forbedre muligheter når det gjelder markedsadgang. Dette inkluderer forhandlinger om en 

investeringsavtale.  

EU-China 2020 Strategic Agenda for Cooperation setter en mulig EU-Kina investeringsavtale i 

sentrum av de to landenes bilaterale relasjon. Forhandlingene om en Investment Agreement  startet i 

2013, og har som formål å (i) forbedre investeringer for europeiske og kinesiske investorer gjennom 

investeringsrettigheter og garantere at ingen blir diskriminert, (ii) forbedre transparens-, lisens- og 

autorisasjonsprosedyrer, (iii) å øke beskyttelsesnivået for investorer og investeringer, og (iv) lage 

regler for miljø og arbeidsrelaterte aspekter ved utenlandsinvesteringer. 

EU avsluttet en konsekvensutredning før forhandlingene startet. Nå holder EU på med en 

bærekraftig konsekvensutredning for å utrede de potensielle konsekvensene av avtalen når det 

gjelder økonomi, miljø og menneskerettigheter. EU og Kina diskuterer også politikk og saker når 

det kommer til handel og investering i en rekke dialoger, som den årlige EU-China Summit, EU-

China High Level Economic and Trade Dialogue og Joint Committee on Trade, for å nevne noen. 

Immaterielle rettigheter  
Ett av de viktigste områdene i EUs forhold til Kina er immaterielle rettigheter. I 2009 signerte EU 

og Kina den første handlingsplanen angående IPR, som senere ble fulgt opp av den andre Action 

Plan concerning EU-China Customs Cooperation on IPR 2014-2017, og en tredje plan for 

2018-2020 er ferdigstilt og klar til å bli signert.  

Handlingsplanen inkluderer alle dimensjonene rundt grensekontroll av immaterielle rettigheter, fra 

risikoanalyse og gjenkjenning av trender, til deling av etterretning, partnerskap med den private 

sektor, utveksling av beste praksis, og samarbeid mellom tollmyndighetene og andre myndigheter 

som håndhever immaterielle rettigheter. I tillegg til The General Administration of China Customs 

og Europakommisjonens tjenester, tar tollmyndighetene del i det som skjer på det lokale plan under 
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handlingsplanen. Dette innebærer deltakelse fra ni havner og seks flyplasser i Kina, sammen med 

16 havner og 13 flyplasser over hele EU.  

EU, Kina og WTO 
I juni 2018 lanserte EU en sak mot Kina i Verdens Handelsorganisasjon (WTO). Grunnen til dette er 

at EU mener Kina driver med urettferdige teknologioverføringer som undergraver de immaterielle 

rettighetene til europeiske selskaper.  

I følge EU er europeiske selskaper som kommer til Kina tvunget til å gi eierskap eller 

bruksrettigheter av deres teknologi til kinesiske selskaper og blir fratatt muligheten til å fritt 

forhandle markedsbaserte vilkår i teknologioverføringsavtaler. Dette går imot de fundamentale 

rettighetene til selskaper som opererer etter WTOs regler og avtaler, da især The Agreement on 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). 

Saken retter seg mot spesifikke bestemmelser under den kinesiske reguleringen angående import og 

eksport av teknologier (TIER) og reguleringen av kinesiske og utenlandske “joint ventures” som 

diskriminerer mot ikke-kinesiske selskaper. Disse bestemmelsene bryter med WTO-forpliktelser 

som fastslår at utenlandske selskaper skal behandles på samme måte som nasjonale, og å beskytte 

immaterielle rettigheter som patenter og intern informasjon i selskaper.  

Forskning 
EU og Kinas forskningssamarbeid er styrt av Science & Technology Cooperation Agreement signert 

i 1998 og ble fornyet for tredje gang i 2014. Viktigheten av Kina som en nøkkelpartner ble bekreftet 

da Europakommisjonen bestemte seg for å opprette en dedikert High Level Innovation Cooperation 

Dialogue (ICD) gjennom en felles deklarasjon signert i 2012. ICD har som mål å øke nivået og 

intensiteten på forsknings- og innovasjonsrelasjoner med Kina ved å tilby et forum for diskusjon av 

rammevilkår og systemer når det gjelder innovasjon, rammeverksbetingelser og lansere nye 

forsknings- og innovasjonsinitiativer.  

På den tredje EU-China Innovation Cooperation Dialogue ble EU og Kina enige om å trappe opp 

samarbeidet med en ny pakke flaggskipsinitiativer rettet mot områder som mat, jordbruk og 
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bioteknologi, miljø og bærekraftig urbanisering, transport, trygg og grønn luftfart, samt 

bioteknologi for miljø og menneskelig helse. Disse initiativene videreføres til mange av temaene for 

samarbeid med Kina under Horisont 2020.  Kina har gjennom Horisont 2020 mulighet til å dra nytte 

av tilgang til førsteklasses kunnskap, forskningsdata og verdensledende forskningsnettverk og 

samarbeidspartnere.  

The Chinese Ministry of Science and Technology (MoST) annonserte nylig ytterligere informasjon 

om hvordan man kan søke til EU-China Co-Funding Mechanism (CFM). CFM skal støtte 

forsknings- og innovasjonsorganisasjoner fra fastlands-Kina å ta del i Horisont 2020. Her vil 200 

millioner RMB (omtrent 200 millioner kroner) gjøres tilgjengelig årlig av MoST for Kina-baserte 

forskere og selskaper som kan delta i Horisont 2020-programmet. Europakommisjonen planlegger å 

gi 100 millioner euro per år for å finansiere europeiske enheter som deltar i prosjekter sammen med 

kinesiske deltakere. 

Oversikt over Norge-Kina relasjoner 

Felles handlingsplan på viktige samarbeidsområder 
Kina og Norge ble enige om en investeringsbeskyttelsesavtale allerede i 1984, og og var på god vei 

mot en frihandelsavtale før Norges relasjon til Kina som kjent ble dårlig etter Nobels 

fredsprisutdeling i 2010. Siden 2016 har forholdet mellom landene blitt bedre. Kina er i dag Norges 

største handelspartner i Asia og over 100 norskkontrollerte selskaper i Kina har allerede rundt 10 

000 ansatte og omsetter for om lag 15 milliarder kroner. I oktober sendte Norge ut den største 

næringslivsdelegasjonen til et annet land noensinne.  

Etter normaliseringen av den norsk-kinesiske relasjonen har Regjeringen lagt frem en felles 

handlingsplan for Norge og Kina innen forskning, teknologi og innovasjon. Noen av målene er å 

styrke samarbeidet mellom akademia og næringsliv, fremme teknologi- og kunnskapsoverføring 

mellom forskningsorganisasjoner og næringsliv, samt forbedre forsknings- og 

innovasjonskapasiteten i begge land ved å utnytte landenes ressurser på best mulig måte. 

I følge Regjeringen vil både Kina og Norge fremme forskjellige typer samarbeidsaktiviteter, blant 

annet å etablere felles laboratorier eller forskningssentre, bygge partnerskap mellom 
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forskningsorganisasjoner, universiteter og foretak gjennom forskningssamarbeid, akademiske 

utvekslinger og felles arbeid med karriereutvikling. Regjeringen er også opptatt av å fremme 

multilateralt samarbeid på dette området, blant annet innen EUs rammeprogram for forskning, 

Horisont 2020. 

Statsbesøket 2018 - en viktig døråpner 
Som nevnt tidligere sendte Norge ut en stor næringslivsdelegasjon til Kina i oktober 2018. 

Innovasjon Norge omtalte dette som en viktig døråpner, som vil føre til et tettere samarbeid mellom 

Norge og Kina innen områder som shipping, digitalisering, sjømat, luftfart og helse. De 

understreker at Kina er et potensielt stort marked for eksportbedrifter, men det er også en mulighet 

for økt samarbeid mellom de to landene.  

I alt ble 40 avtaler signert i forbindelse med statsbesøket. I Beijing signerte Kristiansand by en 

samarbeidsavtale med Qingdao City og avtalen mellom Avinor Oslo og Airport Hainan Airlines vil 

føre til en direkteflyvning mellom Oslo og Beijing allerede neste år. I Shanghai ble det inngått 11 

nye avtaler. DNV GL inngikk avtaler med Link Media Asia, 3 Hospitals og China LNG Group. Les 

mer om alle avtalene som ble inngått her.  

Forhandlingene om en frihandelsavtale er på vei, men ifølge næringsminister Torbjørn Røe Isaksen 

(H) er det fortsatt en lang vei å gå. Han nevner felles verdigrunnlag som viktig for å oppnå en slik 

avtale, og dette er et av områdene det er vanskeligst å komme til enighet om. Så langt er det bare 

Island og Sveits av de europeiske landene som har en bilateral frihandelsavtale med Kina.  

Muligheter for Agder 

Qingdao - Kristiansands samarbeidsby 
I april 2018 var Kinas ambassadør til Norge, Wang Min, på offisielt besøk i Kristiansand. Under 

besøket ble Kristiansandsregionens Kinaforum åpnet, som har i oppgave å ha oversikt over 

regionale ressurspersoner og miljøer når det kommer til Kina. Videre skal forumet markedsføre 

selskaper og aktiviteter i regionen, samt være en nettverksarena for å styrke internasjonal satsing 

med fokus på Kina. Under besøket presiserte ordfører Harald Furre at Kristiansand kommune 
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ønsker å være en tilrettelegger for økt samarbeid med Kina for bedrifter og næringsliv på Sørlandet. 

Les mer om ambassadørens besøk til Kristiansand her. 

27. juni 2018 ble det inngått en intensjonsavtale med den kinesiske havnebyen Qingdao, signert av 

viseborgermester Mrs Luan Xin og ordfører Harald Furre. I oktober 2018 dro ordføreren og 

næringslivsrepresentanter fra Sørlandet til Kina i forbindelse med kongeparets statsbesøk til 

Midtens Rike. Under en seremoni i Beijing signerte Kristiansand kommune som nevnt tidligere en 

samarbeidsavtale med Qingdao i forlengelse av intensjonsavtalen fra juni. Avtalen er gjeldende for 

perioden 2018-2023, og skal fremme gjensidige fordeler gjennom samarbeid innen handel og 

økonomi, turisme og byutvikling. Videre skal byene dele erfaringer innen områder som bærekraftig 

utvikling, smartby-utvikling, byplanlegging og teknologi.  

Næringslivsdelegasjonen fra Kristiansand dro videre til Qingdao for å besøke den viktigste byen i 

Shandong provinsen. Myndighetene i Kina er i gang med å utvikle og bygge “OceanTec Valley” rett 

nord for byen, som skal inneholde fem byer og et økosystem som vil innebære grunnforskning, 

FoU, innovasjon, patenter, samarbeid og handel innen teknologi for havrommet. Dette vil skape god 

muligheter for næringslivet på Sørlandet. Les mer om Sørlandets besøk i Kina her.  

Kristiansands avtale med Qingdao er et godt eksempel på hvor nødvendig offentlig sektor er for å 

fremme norsk næringslivs interesser i Kina. Én ting er at Norge nå får lettere tilgang til det 

kinesiske markedet, en annen ting er at bedrifter trenger hjelp. Viktigheten av norske aktører som 

står til rådighet når det gjelder økonomiske, juridiske og kulturelle aspekter ved Kina kan ikke 

understrekes nok. Kommuner, fylkeskommuner og nasjonale aktører kan være til god hjelp her. Det 

at Kristiansand kommune etablerer et forhold med en kinesisk by, skaper automatisk en viss grad av 

tillit til bedrifter fra Sørlandet som vil etablere seg i Kina. Det viser at Kristiansand ønsker et godt 

forhold med Kina og er villige til å skape viktige relasjoner for fremtiden. 

EUs avtaler med Kina - viktig for Norge og Agder 
EUs avtaler vil alltid påvirke Norge og Agder på en eller annen måte. For det første er vi en del av 

det indre markedet gjennom EØS-avtalen, og derfor knyttet tett opp til EU-samarbeidet til tross for 

mangel på medlemskap. For det andre er EU en mye større spiller på den internasjonale arena, og 
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har muligheter for større gjennomslagskraft enn Norge. Samtidig er det vanskelig for EU å 

forhandle med Kina om en investeringsavtale for eksempel, da EU har mandat til å forhandle for 

flere land hvor det kan være mange motstridende interesser. Norges investeringsbeskyttelsesavtale 

med Kina kommer derfor godt med.  

En potensiell frihandelsavtale mellom EU og Kina kan føre til at det blir lettere for Norge å gå inn i 

en slik avtale med Kina. Men som nevnt tidligere er patent-striden en viktig grunn til at en slik 

avtale ikke er aktuell enda, hverken for EU eller Norge. EUs sak mot Kina i WTO er viktig for 

Norge og Agder, og EUs kamp for styrkede patentrettigheter i Kina vil mest sannsynlig også 

komme Norge til gode.  

EU har egne organisasjoner som kan hjelpe europeiske selskaper når det gjelder patentrettigheter i 

Kina og andre land. Et slikt verktøy er det mulig for bedrifter på Agder å ta i bruk. Det finnes blant 

annet European IPR Helpdesk som er finansiert av Europakommisjonen under det pågående 

Horisont 2020-programmet som støtter små og mellomstore bedrifter og forskningsaktiviteter med 

immaterielle rettigheter. China IPR SME Helpdesk fokuserer spesielt på råd og spørsmål rettet mot 

Kina. 

Horisont 2020 
I følge Forskningsrådets Veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Kina 2018-2020 er 

det mange potensielle samarbeidsområder når det gjelder forskning for Norge og Agder. Samarbeid 

med relevante partnere i Kina kan gjøre norsk næringsliv mer innovativt og konkurransedyktig, og 

derfor er det viktig å skape allianser med kinesiske kunnskapsinstitusjoner nå. Forskningsrådet 

anbefaler flere temaer for forskningssamarbeid mellom Norge og Kina. De mest relevante for 

Sørlandet kan være bærekraftig havbruk, miljøvennlig energi, digitalisering, helseinnovasjon og 

maritim sektor. 

EUs forskningssamarbeid med Kina er, som nevnt tidligere, i stor grad basert på finansiering fra 

både Horisont 2020 og Kina. Forskningsrådet oppfordrer derfor norske forskningsinstitusjoner til å 

delta i EUs samarbeid med Kina, hvor det vil være gode muligheter for læring og utveksling av 

kunnskap. Det har vært en kraftig økning i sampubliseringer de siste 15 årene, men Norge 
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publiserer fortsatt mest sammen med vestlige land. Per oktober 2017 har Norge og Kina 28 felles 

innstilte søknader i Horisont 2020. De nyeste utlysningene fra Horisont 2020s samarbeid med Kina 

kan det leses mer om her. 

Bærekraftig havbruk: Akvakultur 
Bærekraftig havbruk er et av områdene Forskningsrådet mener Norge og Kina kan samarbeide på, 

og er relevant for Agder. I forbindelse med havbruk, kan akvakultur være et potensielt 

samarbeidsområde gjennom Horisont 2020. Norge og Kina deler bekymringene om hvordan man 

kan utvikle løsninger for bærekraftig forvaltning av akvakultur. Derfor er det et stort potensial for 

komplementære aktiviteter for å oppnå kunnskap og utvikle matsikkerhet i fremtiden og sunne 

marine miljøer.  

Et eksempel på samordnede prosjekter er samarbeidet mellom Havforskningsinstituttet, The Yellow 

Sea Fishery Research Institute (YSFRI) i Qingdao og The Chinese Academy of Fisheries Sciences 

(CAFS) som har utviklet en plattform for samarbeid på miljø- og akvakulturforvaltning. Gjennom 

mer enn 35 års samarbeid mellom disse institusjonene har akvakulturforskning utviklet seg. Blant 

annet er Yellow Sea-modellen basert på en modell brukt på norskekysten.  

Videre har deler av samarbeidet med havnen Sanggou i Kina og Austevoll forskningsstasjon i Norge 

blitt utvidet gjennom Horisont 2020-prosjektet AquaSpace (“Ecosystem Approach to Making Space 

for Aquaculture”) ettersom både YSFRI og Havforskningsinstituttet er partnere i dette EU-

finansierte prosjektet. Norge har vært sentrale bidragsytere på akvakultur-området i mer enn et tiår, 

og det forventes at prinsippene brukt i norsk forskning kan påvirke valg som fører til utviklingen av 

bærekraftig forvaltning av havbruk i Kina. Horisont 2020 kan være en viktig bidragsyter og 

tilrettelegger på dette området. 

Utdanning 
EU har egne samarbeidsavtaler og et veikart for forskningssamarbeid med Kina. Mange av de 

temaene som er identifisert er også relevante for Norge, og sammenfaller godt med norske 

prioriteringer. Videre åpner Erasmus+ for samarbeid mellom Norge og Kina gjennom den 
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internasjonale dimensjonen. Studenter og utdanningsinstitusjoner fra Norge og Agder kan ta del i 

studentutveksling, strategiske partnerskap, kunnskapsallianser og fellesgrader. 

Universitetet i Agder har lenge samarbeidet med kinesiske universiteter og det er muligheter for 

norske studenter å reise til Kina samt å ha praksisopphold i norske bedrifter der. Fra og med høsten 

2018 kommer de første kinesiske masterstudentene på utveksling til Norge. UiA tilbyr i dag 

utveksling til Lingnan University College, som er en del av Sun Yat-Sen University, og til Shanghai 

University of Finance and Economics.  

Hvordan kan bedrifter på Agder lykkes i Kina? 

Det er viktig å påpeke at det ikke finnes noen konkret oppskrift på hvordan utenlandske bedrifter 

skal lykkes på det kinesiske markedet. Imidlertid er det noen særdeles viktige punkter å være klar 

over før en bedrift skal etablere seg i Kina, som blant annet Innovasjon Norge har nevnt.  

1. Nettverk er viktig for alle bedrifter som vil starte butikk i et nytt land. Dette tas ett skritt videre 

når det gjelder Kina. For kinesere betyr gode relasjoner alt - også når det gjelder forretninger. 

Derfor er tilstedeværelse og kontakt sentralt for å bygge opp «guanxi», som betyr nettverk eller 

kontakter, men også tillit, ære, innflytelse og ansikt. «Guanxi» er helt nødvendig når det gjelder 

å få til avtaler i Kina og disse relasjonene må pleies kontinuerlig. I Kina inngår man kontrakter 

med personer man har tillit til.  

2. Det å tenke langsiktig er helt nødvendig for å lykkes i Kina. Ting tar tid. Derfor er det også 

viktig å forholde seg til lokal kompetanse, som igjen er knyttet til nettverk. Knytter man kontakt  

og skaper relasjoner med de riktige lokale personene, blir alt fort mye lettere.  

3. Kulturforskjeller er også selvfølgelig noe bedrifter må ta høyde for. Kinesere er 

pliktoppfyllende og vant til å følge ordre. Dette kan fort gå på bekostning av selvstendighet. Det 

hierarkiske samfunnet kan føre til en rigid beslutningsprosess, som står i kontrast til hvordan 

bedrifter i Norge opererer. Norske bedrifter kan ta lang tid på å bestemme seg og det er viktig at 

alle stemmer blir hørt. I Kina blir beslutninger tatt mye raskere og av færre personer.  Dette kan 

føre til at norske bedrifter går glipp av markedsmuligheter. Disse forskjellene er det fint å være 

klar over, især dersom bedriften består av både norske og kinesiske ansatte.  
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4. De kinesiske myndighetene har en sentral rolle i kinesisk næringsliv. Mindre stabile vilkår. 

Politiske endringer. Dette kan føre til mye byråkrati, og mange relativt enkle prosesser kan ta 

lang tid. Igjen er det derfor viktig med nettverk og lokal kompetanse, som kan forenkle og 

forkorte prosessen betraktelig. 

Til syvende og sist er det viktig å snakke med personer og bedrifter som har erfaring fra det 

kinesiske markedet. Det er også mange aktører som står til disposisjon for å hjelpe bedrifter som vil 

inn i Kina. De viktigste aktørene er listet opp her: 

• Den norske ambassaden i Beijing 

• Generalkonsulatet i Guangzhou 

• Generalkonsulatet i Shanghai 

• Innovasjon Norge Beijing 

• Innovasjon Norge Shanghai 

• Norwegian Chinese Chamber of Commerce 

• Business Region Kristiansand 
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https://www.norway.no/en/china/norway-china/about-embassy/
https://www.norway.no/en/china/norway-china/consulate-general-in-guangzhou/
https://www.norway.no/en/china/norway-china/shanghai/
https://www.innovasjonnorge.no/no/sats-internasjonalt/regionkart/?map=no_73295&map_overlay=no_284686
https://www.innovasjonnorge.no/no/sats-internasjonalt/regionkart/?map=no_73295&map_overlay=no_284686
https://www.nccc.no/
http://www.businessregionkristiansand.no/


Sørlandets Europakontor er et regionskontor for samfunns- og næringslivet på Sørlandet. Formålet 

vårt er å bringe EU-finansiering, nettverk og kompetanse til Agder.  Vårt kontor har også 

kompetanse til å hjelpe bedrifter bedrifter på Sørlandet som vil satse i Kina gjennom EU, da spesielt 

innen Horisont 2020. Ta gjerne kontakt med en av våre medarbeidere dersom du ønsker en 

uforpliktende samtale: 

Stig Marthinsen 

Administrerende direktør ved Sørlandets Europakontor 

Telefon: +47 400 74 750 

Mail: sm@south-norway.no 

 

Karsten Aust 

EU-rådgiver ved kontoret i Kristiansand 

Telefon: +47 474 61 900 

Mail: ka@south-norway.no
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http://south-norway.no/
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