Forventninger til tiden efter Covid-19
Kina er så småt ved at være på den anden side af den sundhedskrise, som Corona epidemien har medført,
og her har livet ændret sig for mange. Der tages stadig en stor grad af forholdsregler, for at smitten ikke
bryder ud igen. Ligesom frygten for virusset stadig findes blandt befolkningen. Men samfundet og
virksomhederne er åbnet op igen i store træk. Ligesom man i skolerne stadig får fjernundervisning i
klasselokalerne, med behørig afstand. Og den online undervisning fungerer så godt, at man regner med at
den fortsætter også efter Covid-19. På den måde sparer skolerne penge og eleverne sparer rejsetid.
Peter Rasmussen fra Asia Base delte på Radio Rådhuset den 21. april, de tendenser, som han tror vi får at
se. I hans virksomhed, AsiaBase, har de foretaget en rundspørge blandt 70 udenlandske virksomheder i
Kina. Der er nogle iøjnefaldende svar.
Af de adspurgte virksomheder, forventer 50 procent vækst efter Covid-19 er en saga blot, mens 31,6
procent forventer et uændret marked. Kun de sidste 18,4 procent frygter nedgang. Det må siges at være
positive forventninger til økonomien i fremtiden. Måden man kommer til at arbejde på har dog ændret sig.
Hele 32,5 procent af de adspurgte forventer at afholde møder med eksterne interessenter online, frem for
fysiske møder. Det er en erfaring man har gjort under Covid-19; at det for det første kan lade sig gøre, men
endnu vigtigere – at det er effektivt og ressourcebesparende. Derudover forventer 25,5 procent at lade
medarbejderne arbejde hjemmefra. At procentsatsen her ikke er større, er et udtryk for, at nogle af de
adspurgte virksomheder er farme og fabrikker, hvor det rent faktisk er nødvendigt at medarbejderne
møder op på arbejdspladsen. 25,5 procent er dog stadig markant, og rationalet bag er at man forventer
færre sygedage, færre børns første sygedage, mere effektivt arbejde, og man sparer medarbejderne for
timers rejsetid. Ligeledes forventer 40,6 procent af virksomhederne i undersøgelsen, at udskifte nogle af de
fastansatte med freelancere, for at reducere de faste omkostninger og være bedre rustet til fremtidige
kriser. I bund og grund for at spare penge.
Peter Rasmussen forventer også, at flere virksomheder i Kina i højere grad vil benytte kontorhoteller, for at
spare huslejen på de faste kontorer. Det har de selv gode erfaringer med i Asia Base, og det er helt på linje
med strategien om flere hjemmearbejdende medarbejdere, samt en højere anvendelse af freelancere og
online møder.
Sådan ser perspektiverne ud i Kina i en tid, hvor Covid-19 er på tilbagetog. Og det er klart, at vi ikke får
samme procentvise udvikling i Danmark, men tendenserne peger i en retning, som måske er værd at
afsøge. Så man får noget positivt og gavnende med til fremtiden, fra en ellers ekstremt hård periode.

