Kina version 3.0

– søde muligheder og sure kampe
Kina er blevet en uundgåelig del af danske virksomheders nutid og fremtid.
Ny bog giver et facetteret billede af mulighedernes land.
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se fra Beijing i Nordkina til Guangzhou i
Sydkina uden ét eneste stop. Det banebrydende er, at det stadig vil være muligt at
stige af og på toget på de 30 stationer undervejs, selv om toget end ikke bremser.
Det betyder, at passagererne skal stige på
en særlig togvogn, som står klar til at blive
opslugt af lyntoget, når det passerer. Der
er ingen tid spilde, og hvis man kan spare
fem minutter på hver station, har man vundet to en halv time på den lange rejse.

Forestil dig, at du står på en togperron i Ki-

Den tid er forbi, da Kina var Europas og

na og venter på et tog. Du kan altid være
sikker på, at det kommer til tiden, lige meget om det er myldretid eller dårligt vejr.
De nye højteknologiske kinesiske eksprestog bliver ofte brugt som et billede på Kinas rivende udvikling. Enten springer vi på
toget, når det stopper på perronen – eller
bliver stående, når det er kørt.
Erhvervsjournalist og forfatter Christina Boutrup slog sig som nyuddannet journalist ned i Kina. Hun taler kinesisk og har
nøje fulgt dansk erhvervslivs op- og nedture i Kina de seneste 10 år. Hendes bog kortlægger de forretningsmæssige og personlige konsekvenser, som mødet med Kina kan
have. Jeg læste bogen næsten som en god
thriller. Den er velskrevet og indsigtsfuld;
inspirerende og svær at lægge fra sig.
Kineserne har travlt. Så travlt, at man
endda arbejder på at udvikle et tog, der
slet ikke stopper. Toget skal angiveligt gøre
det muligt at gennemføre den lange togrej-

USA’s fabrikshal. Den synlige industrielle
udvikling og det enorme antal nyuddannede ingeniører (600.000-800.000), som Kina
hvert år udklækker, medfører, at vi snart
vil se kinesisk udviklede højteknologiske
produkter overalt i verden. 2010 blev året,
da Kina overhalede Japan og blev verdens
næststørste økonomi efter USA.
Niels Foss, grundlægger af Foss A/S og
formand for Danish-Chinese Business Forum, skriver i bogens forord, at hvad enten
vi ønsker det eller ej, må danske erhvervsledere erkende, at de skal investere i kinesiske aktiviteter eller ﬁnde en kinesisk
samarbejdspartner, hvis de vil undgå at
slås med ryggen mod muren for at forsvare
deres hjemmemarked.
Ifølge Foss er det ikke for sent at gå aktivt ind i Kina. Kina Sweet & Sour udkommer på et vigtigt tidspunkt her i 2011, fordi
en ny femårsplan skal implementeres i Kina. I den aktuelle femårsplan for 2011-2015

ULLA BECHSGAAARD, Horisont Gruppen A/S

BØGER

”Kina Sweet & Sour – erfaringer fra
danskere, der tør satse på Kina”
Christiana Boutrup
Gyldendal Business
245 sider
300 kroner

giver den kinesiske regering for første
gang miljøet topprioritet, og det åbner nye
muligheder for danske virksomheder.
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Vi hører om Bestseller, Arla, Cisco, Lenovo,
IC Company, Simens, Vestas, ØK og mange
ﬂere. Kapitlet Chinatown i Glostrup om
danske minkavlere og Kopenhagen Fur er
en perle og rummer de væsentligste dilemmaer, som danske virksomheder bliver stillet overfor, hvis de vil handle med og i Kina.
Omsætningen i Kopenhagen Fur er
større end nogensinde, og de danske minkavlere har aldrig tjent så mange penge som
nu. Ikke mindst på grund af den store
efterspørgsel fra Kina. På den korte bane
synes positionen som verdens største auktionshus for pels urokkelig. Men på længere sigt udgør stigende krav fra de danske
miljømyndigheder og konkurrencen fra avlere i Østeuropa i Kina en trussel.
Det spændende er, at Kopenhagen Fur
med direktør Torben Knudsen i spidsen
har valgt en samarbejdslinje med de fremstormende kinesere. Det er næsten som at
besøge Chinatown, når man bevæger sig
rundt i auktionshuset i Glostrup, beretter
forfatteren. Kineserne både køber og suger
danskernes ekspertise til sig. Kopenhagen
Fur har valgt den åbne linje, selvom der på
længere sigt er risiko for, at de bliver udkonkurreret af kineserne.
Hurtigtoget kører, og Kopenhagen Fur
har valgt at køre med.

Rokader
Jørn Bo Jacobsen (billedet),
tidligere salgsdirektør i Oracle, er ny Country Manager for
SAP Danmark.
Gitte Bille
Langballe er fratrådt som direktør for
Johnson & Johnson, Filial af Johnson &
Johnson AB, Sverige, hvorefter Leif Gustav Bernsmed er tiltrådt.
Kim Møller er indtrådt i bestyrelsen for
Den Erhvervsdrivende Fond Vikasu.
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Jens Otto Størup er fratrådt som direktør for Nordsøen Forskerpark (Erhvervsdrivende Fond) til fordel for Jens
Rostgaard Laursen Hjorth.
Maiken Vibe Larsen er fratrådt som
direktør for MVL-Entreprise ApS.
Claus Winther, Henrik Tycho Andreas
Meding, Frank Møller Nielsen og Pet-

ter Blondeau Rasmussen er alle udtrådt af bestyrelsen for Diba Forsikring
A/S, hvorefter Mogens Nellemann
Skov, Torben Bidstrup, Louise Foldager, Niels Meldgård Pedersen og Lone Hendriksen er indtrådt.
Nette Seier er fratrådt som direktør for
IBM Pensionsfond (Pensionskasse),
hvorefter Jens-Erik Dam er tiltrådt.
Susanne Clausen har stiftet Creditforum ApS med Henrik Seiersen som direktør.
Michael Ernst Geschke er fratrådt
som adm. direktør for Haribo Lakrids.
Al-Cem Holding ApS har stiftet Desert
Access ApS med en ledelse bestående
af Kurt Christensen, Lisettee Juliet
Zoﬁa Schaufuss og Leif Schwartz
Holbek.
Søren Vad Sørensen er indtrådt i direktionen for Kirk Kapital A/S.

Philip John Davies og Jörg Anton Boder er begge udtrådt af bestyrelsen for
Gate Gourmet Northen Europe ApS til
fordel for Jesper Bulskov og Elly Christina Hendrika Piccart.
Claus Svane Sichlau er fratrådt som
bestyrelses- og direktionsmedlem for
Toyota Material Handling Danmark A/S
til fordel for Lars Bo Larsen.
Niels Jørgen
Pedersen (billedet) er valgt
som ny formand
for Landbrug &
Fødevarer. Han
aﬂøser Michael
BrockenhuusSchack.
René Helt og Christian WintherPoulsen er begge udtrådt af direktionen for Megatherm Energi A/S, hvorefter Kim Lyngbek er indtrådt. Ole Rasmussen er fratrådt som bestyrelsesformand til fordel for Peter Thorsen.

Samtidig er Uwe Hansen udtrådt af
bestyrelsen og Christian Winther-Poulsen er indtrådt.
Christian Herbert Antero Hanke har
overtaget Philip Joseph McGuinness’
post som adm. direktør for American
Express Denmark A/S. Philip Joseph
McGuinness er samtidig udtrådt af bestyrelsen.
Harald Christian Henningsen er udtrådt af bestyrelsen for A/S Albatros
International. Finn Hoffmann og Michael Krogsgaard Graversen er herefter indtrådt.
Post Danmark A/S og Mediacenter
Danmark A/S har stiftet Spot A/S med
en bestyrelse bestående af Henrik Philip Schjerbeck, Lars Kirstein Andersen, Finn Hansen og Stig Kirk Ørskov.
Direktør er Bent Klenke Christensen.
Pressemeddelelser om udnævnelser og
rokader i virksomheder bedes sendt til
erhvervnyhed@jp.dk.

