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VESTERHAVSOST PÅ BEDDING

FORBRUGERE FÅR OFTE MEDHOLD I ANKENÆVN

En særlig vesterhavsost er på bedding. Thise Mejeri
har lejet sig ind i et af Arla Foods’ tidligere ostelagre
Bovbjerg Fyr, oplyser Mejeriforeningen. Efter sommerferien lægger Thise ud med en ny lokal ost, der
skal modne i den salte havluft. De første oste ventes
klar til butikkerne til jul. (deli)

Forbrugerne ﬁk helt eller delvist medhold i 74 procent af de sager,
som blev realitetsbehandlet i Byggeriets Ankenævn sidste år. Det
viser ankenævnets årsberetning for 2007, der netop er blevet offentliggjort. Nævnet behandler klager fra private forbrugere, der har fået
udført arbejde i privatboligen, det vil sige eget hus, ejerlejlighed, andelsbolig, lejelejlighed eller sommerhus. (ritzau)

ANALYSE

Aktievending
i sigte?
Obligationer
siger NEJ
D . 2. februar skrev jeg, at amerikanske

aktier kunne falde yderligere 6 – 10 procent over de næste seks uger.
Nu er vi ved at være der tidsmæssigt
og niveaumæssigt.
Så hvad nu?
Problemet omkring amerikansk økonomi er, at den er i recessionslignende
tilstande. Det viser de seneste ugers
nøgletal tydeligt.
Den finansielle krise optrappes igen,
hvilket ses ved stigende kreditspænd
(rentetillæg for de forskellige udstedere). Prissætningen af amerikanske aktier
afspejler fortsat ikke dette scenarie. Vi
forventer fortsat lavere amerikanske
aktiekurser, men det nærmer sig, at man
kan overveje at øge sin aktierisiko lidt.
Kortsigtet vil der snart opstå gode trading muligheder igen
I de seneste uger har vi set svage ame-

rikanske nøgletal omkring stort set alt
dvs. boligmarkedet, forbrugertillid og
industriaktivitet.
Samtidig bemærker vi, at inflationen
er stigende, og der snakkes lidt i krogene
om stagflation. I det finansielle marked
stoler ingen på hinanden, og det er derfor kreditspændene igen kører ud.
Kapitalfonden Kohlberg Kravis Roberts (KKR) oplyste f.eks. i forrige uge,
at de har måttet udsætte tilbagebetalinger på lån som blev optaget for at investere i boliglån. Det er anden gang, at
KKR beder om udsættelse.
Vi har oplevet, at flere storbanker har
været ude med yderligere tabsmeldinger, hvilket også har givet fokus på de
valgte regnskabsprincipper.
Torsdag meddelte den 3. største irske
bank Anglo Irish Bank, at de nu havde
afskrevet 75 procent på deres kreditinvesteringer.
Vi gentager 75 procent ….. det kan da
kaldes en fejlinvestering af en hel portefølje!!! Hvor mange andre banker har
gjort det?
Det er vor holdning, at ikke alle banker (NB: danske banker har kun mindre
kreditporteføljer så vidt vi har set) har
nedskrevet nok endnu ….der ligger
mere under gulvtæppet rundt omkring.
De samlede kredittab, der er meddelt er
opgjort til ca. 186 mia. dollars og i markedet forventer man at tallet når op over
400 mia. dollars.
Den amerikanske centralbankchef
Bernanke har været ude at sige, at han
forventer, at der vil komme ”bank failures” dvs. banker, der må overtages af
andre. Han ser heller ikke, at problemerne på boligmarkedet ændrer sig den
kommende tid.
Eftersom hele verden hænger sammen
som forbundne kar, har vi også set en
afsmitning til Europa på trods af, at den
overordnede økonomiske udvikling ser
noget bedre ud.
Herhjemme smitter det også af selvom, en afmatning er naturlig efter de
seneste års gyldne tider.
Men for meget negativ medielæsning
smitter undertiden lidt rigelig af. Forvent i den kommende tid, at centralbankerne igen vil understøtte det finansielle
system med tilførsel af likviditet. Og
mange i markedet forventer, at den
amerikanske centralbank sænker renten
med 0,75 %-point d. 18. marts, hvilket
burde hjælpe på situationen.
Omkring aktiemarkedet kan det undre,

at det amerikanske aktiemarked stadig
ligger så stærkt i forhold til hvordan situationen er på kreditmarkedet.
Og en recession i USA betyder historisk set faldende indtjening, hvad de øjeblikkelige indtjeningsestimater endnu
ikke afspejler. Her er der selvfølgelig
en forskel på de finansielle selskaber
og industriselskaber som helhed. Men
indtjeningsestimaterne er ikke dæmpet
nok endnu, og derfor har vi fortsat en
skeptisk holdning til aktiemarkederne.
Forvent en fortsat spændende periode
med store udsving på aktiemarkedet.
Det vigtigste er fortsat den overordnede
risikoprofil.
Her er der ingen grund til at være optimistisk endnu uanset mange tilfredsstillende regnskaber herhjemme.
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LARS JØRGEN RASMUSSEN
ljr@ﬁoniabank.dk, erhverv@fyens.dk
Aktiestrateg

Den sikre vej til Kina
To fynboer er med i nyt projekt, der skal gøre det let og overskueligt at etablere sig i Kina
FAKTA
INVESTORERNE

Mange små og mellemstore
danske virksomheder overvejer i øjeblikket seriøst at
flytte produktion til Østen.
Konkurrencesituationen gør
måske, at de skal nedbringe
omkostningerne for at være
konkurrencedygtige. Andre
har svært ved at skaffe arbejdskraft i Danmark.
- Men for mange handler
det også om en vis nervøsitet.
Hvad finder konkurrenterne
på, og bliver vi lige pludselig
presset ud af markedet? Mange små og mellemstore virksomheder hverken tør eller
tør lade være med at snakke
Østen i øjeblikket, fortæller
Claus Tolstrup Nielsen.
Han er direktør og medejer
af projektet B2B Link China,
der som de første herhjemme
kan tilbyde grydeklare forretningspakker til udflytningsklare danske virksomheder.
Claus Tolstrup og de tre andre investorer ejer simpelthen
en industripark, der er under
etablerering i Kina. Projektet har de døbt ”Den sikre vej
til Kina”, fordi det indebærer
maksimal hjælp og sikkerhed
for virksomheder, der er klar
til at tage springet.

Nøglefærdig fabrik
I princippet tilbydes to forskellige modeller. En outsourcingmodel, hvor en delproduktion bestilles hos B2B
Link China, der så sørger for
produktion og kvalitetssikring af ordren.
Den anden model indebærer en decideret etablering i
Kina. Den danske virksomhed lejer sig ind hos B2B Link
China, der til gengæld sørger
for alle tilladelser og godkendelser. I praksis kan producenten faktisk købe sig til en
nøgleklar kinesisk fabrik med
ledelse, ansatte og administration i et område, hvor industrialiseringen kun lige er
begyndt.

To af projektets ﬁre investorer
er fynboer.
Anders Borring, der ejer
Scangrip i Svendborg og Borring Plast, samt odenseaneren
Claus Tolstrup Nielsen, der har
en baggrund som direktør i et
større headhunterbureau. I dag
driver han sit eget bureau.
Claus Tolstrup skal med sit
store danske netværk sælge
ideen til i første omgang danske virksomheder.
Initiativtager og primus motor er Henrik Hovmark Eriksen,
der har boet og arbejdet i Kina
siden 1999.
I dag er han direktør og daglig
leder for den kinesiske del af
B2B Link China. Med sit kendskab til det kinesiske marked er
han den, der kan rådgive danske virksomheder i forbindelse
med en udﬂytning.
Fjerde investor er kineseren
Steven, der har en baggrund
som fabrikschef.
Læs eventuelt mere om projektet på hjemmesiden
www.b2b-link-china.dk

rygtede kinesiske bureaukrati, som kan gøre en virksomhedsudflytning til Riget
i Midten frustrerende langsommelig og kostbar.

For at gøre det endnu mere
overskueligt, følger sammen
med nøglen et budget over,
hvad de tre første års produktion vil koste med de præmis-

ser, der er lagt til grund.
- Mange kan med fordel
flytte produktion, men de kan
ikke gøre det alene. Kompleksiteten er overvældende ved

at etablere sig i Kina, og det
er der, vi har en berettigelse,
siger Claus Tolstrup.
Virksomhederne slipper
bl.a. for at slås med det be-

Claus Tolstrup
Nielsen skal bruge sit netværk til
at sælge ideen til
virksomhederne.

PROFIL

En mulighed for at vokse
Scangrip-direktør
Anders Borring
regner med at have
35 kinesere ansat
om et år
AF BENT WARNCKE
bew@fyens.dk

Anders Borring er et godt eksempel på en virksomhedsejer,
der normalt vil have svært ved
at etablere sig i Kina.
Hans to fynske produktionsvirksomheder Scangrip i
Svendborg og Borring Plast i
Tommerup beskæftiger henholdsvis 30 og 23 personer
- altså et par relativt små virksomheder.
Erfaringen viser, at det kræver pondus og et dybtliggende
kendskab til Kina og kinesisk

førende producent af specialtænger tilpasset specifikke
kunder og branchers behov.
På Borring Plast A/S foregår der sprøjtestøbning af en
lang række plastemner.

kultur at kunne etablere sig
succesfyldt i landet. Og den
har B2B Link China.
- Jeg ville aldrig kunne overskue at gøre det alene. Det er
derfor, at denne løsning er så
god, fordi den er så resultatorienteret, fortæller han.

Ren kinesisk ledelse
Anders Borring er faktisk i
fuld gang med at flytte en del
af produktionen på sine to
virksomheder til Kina.
I første gang har han lavet
en outsourcing til B2B Link
Chinas fabrik, og i løbet af
3-4 måneder regner han så
med at have sit eget Scangrip
China-selskab på plads med
en ren kinesisk ledelse. Går
alt som planlagt, vil han næste
forår have et selskab med 35
kinesere ansat.
Scangrip A/S er i dag storproducent af beskyttelsesbakker og holdetænger og

”

- Jeg ville
aldrig kunne
overskue
at gøre det
alene. Det
er derfor, at
denne løsning
er så god,
Anders Borring,

direktør i Scangrip

Danske arbejdspladser
I processen har Anders Borring naturligvis måttet orientere sine medarbejdere om,
hvad der nu sker med deres
arbejdspladser i Danmark.
Meldingen har været, at
i første omgang vil de nye
Kina-aktiviteter ikke påvirke
antallet af medarbejdere i
Danmark.
- På lidt længere sigt vil det
gøre det, men jeg håber meget, at arbejdspladserne kan
bevares i kraft af nye aktiviteter, jeg har på vej i Danmark,
siger han.
Han lægger ikke skjul på, at
det er helt afgørende, at produktionen i Kina kan foregå

til helt andre priser end i
Danmark.
Men for Anders Borring
handler det også om andre
ting.
- For mig er det også et
redsskab til at kunne vokse
noget mere, og vi kan få produkter ind i vores sortiment,
som i dag er for mandsskabstunge at lave i Danmark. Det
åbner nogle muligheder, siger
han.
Primært handler det for
ham om at blive konkurrencedygtig på det europæiske
marked. Men han satser også
på at få fodfæste på det blomstrende kinesiske marked med
sine Scangrip-produkter. Og
på plastdelen regner han med
at kunne blive underleverandør til andre aktører i Kina
- ikke mindst virksomheder
som Velfac, Velux og Electrolux, som han allerede leverer
til i Danmark.

Nu skal der stemmes om overenskomst
46 ud af
KTO's 48
organisationer har
sagt ja til
forlig med
kommuner
og regioner

Nu skal medlemmerne stemme om de nye overenskomster.
Forhandlingsfællesskabet
KTO godkendte i går aftalerne med Kommunernes
Landsforening og Danske Regioner, og nu skal de medlemmerne i de enkelte forbund så
stemme om resultatet.
KTO skal have besked 11.
april og repræsentantskabet
skal tre dage efter tage endelig stilling.

Ærger sig over BUPL
KTO's formand Anders Bondo Christensen er tilfreds

med resultatet, men ærgrer
sig over, at pædagogernes
forbund BUPL og Fag og Arbejde (FOA) - der blandt andre repræsenterer social- og
sundhedsassistenterne - ikke
ville være med sammen med
de 46 andre forbund i KTO.
- Vi ville gerne have haft
FOA og BUPL med, men jeg
hæfter mig mest ved, at det
er lykkes at lave et forlig. Alle
havde på forhånd sagt, at det
var umuligt. Beskeden til de
to organisationer må være, at
de går glip af et rigtig godt forlig, hvor vi har sikret, at medarbejdere i kommuner og re-

gioner blandt andet er sikret
højere lønudvikling end på
det private område, siger Anders Bondo Christensen

Afstemningen går igang
Han understreger, at enkelte
organisationer stadig mangler at forhandle nogle ting på
plad.
Men afstemningerne går
nu i gang.
Ud over de fælles aftaler
mellem KTO og KL og Regionerne er der flere hundrede
overenskomster, der fastsætter arbejdsvilkår for blandt
andre lærere, kontoransatte,

15 fodboldbaner
Projektets industripark ligger cirka 300 kilometer vest
for Shanghai i provinsen Anhui tæt på millionbyen Xuancheng. En fabrikshal på 2400
kvadratmeter er allerede
etableret, og en hal på 6000
kvadratmeter er under opførelse.
Når industriparken om 34 år er fuldt udbygget, vil der
være investeret 65 mio. kroner, og der vil være 80.000
kvadratmeter under tag.
Det svarer til cirka 15 fodboldbaner.

akademikere og socialrådgivere.
KTO's 48 organisationer
repræsenterer i alt 527.000
medlemmer. FOA har 202.000
medlemmer, mens der er lidt
over 60.000 i BUPL. FOA og
BUPL skal nu fortsætte forhandlingerne med arbejdsgiverne i Forligsinstitutionen.
Sundhedskartellets 11 forbund skal også have hjælp af
forligsmanden.
Der er varslet konflikt fra 1.
april, men forligsmanden kan
udsætte en strejke i op til to
gange 14 dage. (ritzau)

Den ”danske” industripark
er den første vestlige virksomhed i området, der industrielt
er knapt så udviklet som for
eksempel Shanghai-området.
I Kina er det ensbetydende
med meget lave lønninger, og
det er cirka 30 procent billigere at drive sin virksomhed i
dette område, sammenlignet
med Shanghai-området.
En kinesisk arbejder skal i
dette område blot have 110
dollars om måneden - svarende til små 600 kroner.

18-20 procent billigere
Arbejdskraften er dog dårligt
uddannet, så det er primært
de meget simple produktioner af metal- og plastemner,
der med fordel kan flyttes til
den B2B’s industripark.
- Jo mere mandskabskrævende en produktion er, jo
mere er der at hente. Produktioner, hvor materialeomkostningerne er relativt store,
er knap så lønsomme, forklarer Claus Tolstrup.
Som minimum stiller B2B
Link China i udsigt, at en
egnet produktion kan gøres
18-20 procent billigere end i
Danmark.
Selv om området er tilbagestående, så er infrastrukturen
dog i orden. Der er motorvej
direkte til Shanghai, hvorfra
varerne kan udskibes.
I de kommende uger vil Fyens
Stiftstidende bringe en række
artikler med fokus på industrirevolutionen i Kina.

AF BENT WARNCKE
FOTO: JØRGEN HANSEN
bew@fyens.dk, jha@fyens.dk

Ønsker De at indrykke en proﬁlannonce, kontakt:
Birgit Stasiak Tlf. 65 45 53 12 Fax. 66 15 47 54
e-mail: bs@fynskemedier.dk

Indbydelse
Viceforstander
Kay Lauridsen fylder 60 år
Derfor vil det glæde os at se:
kollegaer, samarbejdspartnere,
familie og venner til

RECEPTION
onsdag, den 12. marts kl. 13.00 - 16.00
på Ungdomshjemmet Seden Enggaard,
Mindelundsvej 112, 5240 Odense NØ

Jubilæum
Leif Henriksen har
25 års jubilæum
som bestyrelsesmedlem
hos Energi Fyn
den 15. marts 2008.

Reception
I den anledning afholdes
der reception

fredag den 14. marts 2008 fra kl. 12-15
hos Energi Fyn
Sanderumvej 16, 5250 Odense SV
Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

