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Sig ’Guten Tag’ til det store tyske marked

FRA
VIDEN
TIL
VÆRKSTED

Sproget er af afgørende betydning for mindre industrivirksomheders succes med eksport til Tyskland

Af Christian Eskelund-Hansen,
cand.scient.pol.

VIDEN: Hvordan er det nu
med kasserollebøjningen
og aus, bei, mit, nach…?
Angsten for at ens ringe
skoletysk fører til krøllede
tæer, afholder især mindre virksomheder fra at
give sig i kast med det tyske marked. Den barriere
må og skal overvindes.
For potentialet for større

samhandel mellem Danmark og Tyskland er nemlig stort.
Et nyt initiativ fra Industriens Fond bakket op af
Dansk Tysk handelskammer løfter erhvervslivets
tyskkompetencer, så det
bliver lettere for almindelige fremstillingsvirksomheder at få eksportintentioner gjort til eksportrealiteter.
Mit English kommt man
durch. Mit Deutsch kommt
man weiter.
Vores store nabo mod
syd er Europas stærkeste
motor. Landet udgør Danmarks samtidig så absolut
største samhandelspartner, uanset om det er import eller eksport, vi taler
om, og ligegyldigt om vi
måler i procenter eller faste tal. Der er på alle måder tale om en stærk posi-

tion, som har været gældende i en lang og stabil
årrække.
Stabilität, praktisch, gut
I løbet af de seneste 10 år
har salget af varer fra Danmark til Tyskland nemlig
ligget på mellem 14 og 17
procent af den samlede
eksport. Knap hver sjette
eksportkrone
stammer
altså fra Tyskland.
Tilsvarende har tyske
varer og tjenesteydelsers
andel af den samlede danske import længe befundet sig mellem 19 og 21
procent. For tiden er samhandlen mestendel i tysk
favør: Hansen køber i disse år mere af Herr Müller,
end vice versa.
Baggrunden for den historisk store samhandel
er, at i modsætning til flere europæiske lande er bå-

de den tyske og den danske økonomi meget sund.
Her er ingen optræk til
yderfløjsdominans, devalueringer, risiko for EUudtræden, politiske eksperimenter eller ditto reformfobi.
Maskiner fylder mest
Deri ligger årsagen til, at
hverken Tyskland eller
Danmark mønstrer noget,
der minder om keltiske tigerspring, spanske ledighedstal, græsk drama, engelsk farvel eller italienske underskud. Der er
derimod udbredt politisk
og økonomisk konsensus,
ro og stabilitet, og det er
lige nøjagtig den vitale
cocktail, der afspejler sig i
de kontinuerligt høje samhandelstal de to lande
imellem: focus on steady
growth, som en englæn-

der nok ville sige.
Vender vi blikket væk
fra procenter og måler i
stedet på absolutte tal, så
viser tal fra Danmarks Statistik, at i 2016 krydsede
varer og tjenesteydelser
de dansk-tyske grænsebomme for over 310 milliarder kroner. Dansk eksport udgør årligt omkring
145 milliarder kroner, og
dansk import fra tyske
virksomheder andrager
cirka 165 milliarder kroner.
Som sagt køber Hansen
for tiden en smule mere af
Herr Müller end omvendt.
De tidligere års danske
eksportvækst som især
blev trukket af vindmøller, har de senere år været
stagnerende, og i 2016
indtog
maskinværdien
førstepladsen såvel på den
dansk-tyske eksport- som

importlisten. Beskæftigelsesmæssigt er det omtrent
92.000 danske arbejdspladser, som er koblet op
på Tysklandseksporten.
Mange af dem har metal,
som omdrejningsmateriale, og heller ikke her er der
tale om større udsving.
Antalsmæssig er der også
stabilitet.
Men et er rammer – noget andet er indhold, og
selv om den dansk tyske
samhandel altså er både
metaltungt, stabilt og
godt, er det ikke nødvendigvis godt nok.
For ofte foregår salget
på tysk frem for engelsk,
og det er langt fra alle
mindre og mellemstore
danske virksomheder der
indleder samtaler på tysk.
Og den barriere koster i
form af ordrer, der gik
danskerne forbi.

Få viden til at virke
VIDENSDELING: Der findes
talrige tykke rapporter og
afhandlinger med viden,
der sjældent når bredt ud
til de mennesker og virksomheder, der kan høste
gevinsterne af rapporternes indhold i hverdagen.
Det er baggrunden for
artikelserien ’Fra Viden til
Værksted’, hvor Jern &
Maskinindustrien i samspil med Industriens Fond
her i avisen sætter fokus
på en række projekter og
rapporter, der er relevante for metal- og maskinindustrien.
Denne artikel tager ud-

Virksomheder: Der er behov for bedre tyskkompetencer
Sproget er en væsentligt faktor på det tyske marked, lyder det fra to danske industrivirksomheder

SPROG: Det kræver forstå-

else for tysk kultur og tysk
sprog at begå sig på det tyske marked.
I den danske aluminiumsvirksomhed Secure
A/S, der har forsøgt sig
med tyske kunder, siger
administrerende
Kim
Brincker:
- De fleste mindre og
mellemstore virksomhed
har begrænsede salgsressourcer. Derfor har mange
kun få skud i bøssen, når
de står over for en mulig
tysk kunde. Famler og
hakker man sig gennem
basale gloser for derpå at
opgive samtalen, så er
kunden forståeligt nok
hurtigt på vej videre, siger
Kim Brincker og uddyber:
- Hvis konkurrenten
bedre er i stand til at forklare produktet, pris og
betingelserne end man
selv er, så får man næppe
en ordre fra den mulige
kunde. Men viser man, at
man kan gebærde sig på
tysk og mestrer man tilmed erhvervskulturen, så
er det min erfaring, at det
er en døråbner, som styr-

”

Den joviale
du-tone og de
slidte cowboybukser
signalerer
måske kort
og uformel
magtdistance
herhjemme,
men i Tyskland indikerer
det manglende seriøsitet
og tankeløs
disrespekt

Af Christian Eskelund-Hansen,
cand.scient.pol

Der er kun få skud i bøssen, når, man står overfor en tysk kunde, påpeger administrerende direktør Kim Brincker fra aluminiumsvirksomhed Secure A/S.
ker mulighederne for et
godt samarbejde betragteligt, siger Kim Brincker.
Henrik Svendsen, som
er HR Director i den danske
maskinvirksomhed
Aasted ApS, der sælger

maskiner og produktionsløsninger indenfor chokolade-, bageri- og konfektureindustrien til hele verden, påpeger også vigtigheden af den fælles forståelse.

- Ingen ønsker at handle
med en elefant i en glasbutik. Har man begrænsede
sprogkundskaber,
manglende kulturforståelse og er blottet for kendskab og respekt for natio-

nale traditioner og normer, kommer man let til
kort, siger Henrik Svendsen.
- Den joviale du-tone og
de slidte cowboybukser
signalerer måske kort og

gangspunkt i projektet
’Praktik i Tyskland’, som
giver studerende mulighed for at styrke både
sprog- og kulturforståelsen med Tyskland.
Det er cand.scient.pol.
Christian Eskelund, som
skriver artiklerne til Jern
& Maskinindustrien. Han
har i en årrække arbejdet
som chefkonsulent og
projektleder i Dansk Industri og havde blandt andet
ansvaret for udarbejdelse
og formidling af brancheanalyser på det metal- og
maskinindustrielle område.

Projekt skal
styrke den tyske
forbindelse
Projektet Praktik i Tyskland skal styrke de
mindre og mellemstore danske virksomheders samhandel med tyske virksomheder
Af Christian Eskelund-Hansen,
cand.scient.pol

SPROG: Mange danske

Henrik Svendsen, HR
Director, Aasted ApS

uformel
magtdistance
herhjemme, men i Tyskland indikerer det manglende seriøsitet og tankeløs disrespekt. Og hvis
man tilmed ikke engang
forsøger sig på tysk, så er
man hurtigt bagud på point i et marked hvor konkurrencen er benhård. Vi
hilser sådan et initiativ
velkommen, siger Henrik
Svendsen.
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Maskinspecialisten Aasted, der fremstiller maskiner til bageri- og konfekturefremstilling, deltager på stribevis af messer i
specielt Tyskland. HR Director Henrik Svendsen vurderer, at man som dansker hurtigt kan gå galt i byen med den joviale
danske tone og et dårligt tysk. Foto: Jasper Simonsen Fotografi

fremstillingsvirksomheder rummer et uforløst
import- og eksportpotentiale, og derfor skal de
kommende medarbejderes indsigt i tysk forretningssprog og kultur forbedres.
Det er det baggrunden
for det nye initiativ, som
Det Dansk-Tyske Handelskammer og Industriens
Fond står bag. Projektet
giver nemlig mulighed
for, at 110 studerende de
næste år kan komme på
spændende erhvervsrettede praktikophold i Tyskland.
Projektets primære målgruppe er danske universitets- og professionsbachelorstuderende. Dermed retter initiativet sig
mod de nøglemedarbej-

dere, der er knaphed på i
Danmark, nemlig studerende med kompetencer
inden for international
handel, markedsføring,
økonomi og IT, samt diplomingeniører.
Skal styrke handlen
Målet med projektet Praktik i Tyskland er, at de
danske studerende styrker deres tyskkundskaber,
opnår bedre fagkompetencer og får så stærkt indblik i tysk kultur, at det
skaber konkurrencemæssige fordele for de danske
virksomheder, som efterfølgende ansætter de studerende, fordi de har ambitioner om at styrke
handlen med de tyske
sprogområder.
Men det skal ikke foregå
på et AMU-center eller på
en skolebænk efter fyraften – men gennem praksislæring i Tyskland.

