
arbejdskraft

Trods snak om over-
ophedning og et glorødt 
arbejdsmarked mener
formanden for Finans-
rådet, Peter Schütze,
kun vi har to væsentlige
problemer: Lønnen og
mangelen på arbejds-
kraft. Men de kan løses,
og direktørerne kan 
bidrage med mådehold.
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De passive skal passe hus, have 
og hjem for dem, der er i arbejde 

S elv om det flyder med udtryk som
»overophedet økonomi« og »glo-
rødt arbejdsmarked«, så har vi ikke

problemer i det danske samfund, der ikke
kan løses. I hvert fald ikke hvis det står til
formanden for Finansrådet, chefen for
Nordea i Danmark, Peter Schütze.

Og problemerne kan stort set ind-
skrænkes til to. Det ene er, at der skal
»hænder og hoveder« i arbejde. Det andet
er, at lønudviklingen skal styres. Og hvad
lønudviklingen angår, så er han på det re-
ne med, at lidt mådehold hos direktører-
ne og topcheferne vil være gavnligt. 

»Det er da noget vi snakker om i er-
hvervslivet, når vi mødes«, siger han.

Når alle i øjeblikket taler om »overophe-
det økonomi«, hvad menes der så med det?

»At vi har et arbejdsmarked, der er me-
get stresset. Vi har så høj en beskæftigelse,
at vi simpelt hen mangler arbejdskraft.
Både i det private og i den offentlige sek-
tor«.

Stressen, hvordan opstår den?
»Ved at vi er kommet dertil, hvor der er

mangel på arbejdskraft inden for alle sek-
torer. Det er problemet«.

Så sent som i Jyllands-Posten lørdag i sid-
ste uge siger Pia Kjærsgaard, at hun ikke er
så sikker på, at der mangler arbejdskraft?

»Jeg vil nødig ind i partipolitik. Jeg for-
tæller bare, hvad jeg kan se rundt om-
kring. De virksomheder, jeg snakker med,

de kan bruge flere.
Min egen virksom-
hed, Nordea, kan
bruge flere, og jeg
hører det offentli-
ge sige, at de kan
bruge nogle flere
hænder. Så jeg vil
være meget overra-
sket, hvis der er no-
gen, der siger, at vi
har et arbejdsmar-
ked, hvor der ikke
er brug for flere
hænder og hove-
der«.

Hvilke konsekvenser har mangelen på
hænder og hoveder?

»At vi går glip af det, vi har nydt så godt
af de senere år, nemlig vækst i produk-
tion. Vi mister, at der bliver lavet mere,
handlet mere, bliver bedre offentlige
ydelser. Vi bliver simpelt hen nødt til at
køre med et lavere blus, først og frem-
mest på grund af arbejdskraftmangelen.
OECD siger, at vi vil være det land, der næ-
ste år får den laveste vækst. Og det er altså
ikke pga. mangel på muligheder – det er
pga. mangel på hænder og hoveder«.

Når vi nu ligger i bunden, når det gælder
vækst, kan det så ikke skyldes, at vi de senere
år har haft en helt usædvanlig høj vækst i
Danmark?

»Det kunne det godt. Men når jeg kig-
ger rundt i virksomhederne, så ser jeg ik-
ke tegn på, at de handler med noget eller
producerer noget, hvor salgsmuligheder-
ne i væsentlig grad er forringet. Jeg kan få
øje på en byggesektor, som måske har lidt
svaghedstegn. Men hos virksomheder,
der handler, producerer, skaffer aktivite-

ter, er der ikke indikationer på, at det ikke
kan fortsætte. I min egen sektor, den fi-
nansielle verden, mangler vi flere medar-
bejdere end for et år siden«.

Det, du siger, er, at der er noget, vi nu går
glip af?

»Ja, mange ting. Vores vækst bliver lave-
re. Og mangelen på hænder og hoveder
betyder, at der kommer pres på lønnin-
gerne. Det kan der være mange meninger
om, men det er meget sjældent, at det fø-
rer noget godt med sig på længere sigt«.

Lønkravene er altså det andet hovedpro-
blem, du ser?

»Det er jo naturligt, at når der er pres på
arbejdsmarkedet, så kommer der pres på
lønnen. Men får vi højere pres på lønnin-
gerne end landene omkring os, så kan vi
bare sætte os og vente på, hvornår tilbage-
slaget kommer«.

Gøre det sorte hvidt
Hvad skal vi gøre ved mangelen på hænder
og hoveder?

»Der kan være flere ting. Én ting er, at vi
har gjort 600.000-800.000 mennesker
passive. Nogle af dem får vi aldrig ud på
arbejdsmarkedet. Men en del af dem kun-
ne være med til at skabe noget positivt på
arbejdsmarkedet«.

Taler du om f.eks. efterlønsmodtagere?
»Ja, men også mange førtidspensioni-

ster. Arbejdsmarkedet er hårdt i dag, og
en del af dem kan ikke klare sig under
normale betingelser. Men der er mekanis-
mer, som vi har sat i stå i vores samfund,
men som vi kan se, fungerer i andre lan-
de. En af dem er hjælp i hus, have og
hjem«.

De passive skal hjælpe alle de mennesker,
der er aktive og i arbejde?

»Ja, jeg møder mange par, især unge,
hvor der er to veluddannede med børn,
og hvor den ene af dem eller begge arbej-
der på nedsat tid og i hvert fald ikke arbej-
der på overtid. Simpelt hen fordi de stres-
ser rundt for at få hverdagen til at funge-
re. Her er en mekanisme, vi i samfundet
har sat ud af kraft. Men lande omkring os
løser problemet. Enten med noget, der
kan sammenlignes med den hjemmeser-
viceordning, der blev nedlagt i Danmark,
eller ved at indføre lavere minimumsløn-
ninger. Det sidste tror jeg ikke på i Dan-
mark. Men man kan lave et system, f.eks.
via Skats hjemmeside, hvor hjælp til hus,
have og hjem bliver registreret«.

Altså man skal gøre hjælp til hus, have og
hjem fradragsberettiget?

»Ja, måske inden for nogle bestemte
grænser. Men det kan gøres helt enkelt«.

Tror du, man kan få lavet den slags arbej-
de, hvis dem der udfører det også skal be-
skattes?

»Men min fornemmelse er, at disse ting
jo findes i den virkelige verden, men ikke i
så vid udstrækning, som det burde. Man
kunne sige, at fradraget bliver 40 procent
og også beskatningen bliver 40 procent.
At gøre dette arbejde ’hvidt’ vil i sig selv
have et formål. Oveni er jeg sikker på, at vi
kan få nogle mekanismer til at fungere
bedre og få tusindvis af passive menne-
sker gjort aktive. Og samtidig få nogle af
de veluddannede, som allerede er ude på
arbejdsmarkedet, til at arbejde nogle fle-
re timer«.

Mange mener at vores problem også er, at
kvalificerede udefra ikke vil til Danmark? 

»Det er den anden del af problemet. Og
det er pga. vores skattesystem, og der har
jeg som andre fokuseret på topskatten.

Hvis det er svært at fjerne den direkte, så
kunne man i hvert fald prøve at sammen-
sætte beskatningen på en bedre måde«.

Hvordan?
»Man kan fokusere på andre elementer

i skattesystemet. Det kunne være boligen,
det kunne være rentefradrag eller pen-
sionsordninger. Jeg tror man kunne fast-
sætte det mere hensigtsmæssigt. For bo-
ligbeskatningen kunne man f.eks. indfø-
re boligavancebeskatning, som man har i
Sverige. Så bliver man beskattet af værds-
tigningerne den dag man ikke længere er
boligejer, og hvor en gevinst tages hjem«.

Så der bliver mindre til dem, der skal arve?
»Det kan du sige. Men en marginalskat

på 63 procent, som vi har i Danmark, er
altså lammende. Ikke mindst de unge,
som jo i dag er globale og rejser ud, opfat-
ter det danske skattesystem som absurd i
forhold til landene omkring os«.

Dine synspunkter vil vel straks føre til en
diskussion om, hvorvidt det kun er de velha-
vende og de vellønnede, der skal slippe billi-
gere?

»Hvis det er sådan, så kunne politikerne
i hvert fald kigge på den beskatning, der
er inden for hele topskat-segmentet. Der
findes ting i værktøjskassen, som kan væ-
re med til at løse nogle af vore proble-
mer«.

Hvis vi tager lønpresset. Hvad er risikoen?
»Det vil jeg ikke gætte om. Men der er et

pres, og det vil være ærgerligt, hvis vi lige
pludselig vælger at give lønstigninger,
der er markant højere end i landene om-
kring os«.

Risikoen ved direktørlønninger
Lige nu forhandles der jo om et krav på 5 mil-
liarder til nogle grupper inden for det offent-
lige. Hvad sker der, hvis det kommer igen-
nem?

»Hvis vi får højere lønstigninger end
landene omkring os, så har vi så mange
gange set, at så ødelægger vi vores kon-
kurrenceevne«.

Hvad er logikken i, at »en ordentlig løn«
ødelægger konkurrenceevnen?

»OECD og vore egne økonomer siger jo,
at væksten næste år vil komme ned på 1-2
procent. Bevilger vi lønstigninger, der er
væsentligt højere, så kan man bare sætte
sig og vente på, at problemet kommer«.

Når lønstigninger er så risikable for sam-
fundet, hvorfor er det så ikke skadeligt, når
topchefer både inden for det offentlige og
det private får nogle kæmpe lønstigninger?

»Jamen jeg kan jo godt se, at det skaber
meget opmærksomhed. Mediemæssigt
har det en enorm effekt. Men det er jo alt-
så de få«.

50-100 mio. her og 50-100 mio. der, som
man hører om, bliver også til penge?

»Jeg kan godt forstå det fremstår sådan.
Men det er ikke noget der forslår i forhold
til mange chefer, der får nogle ganske al-
mindelige lønstigninger«. 

Hvis de ekstreme direktørlønninger, man
hører om, har den effekt at andre også gerne
vil have noget mere, skulle man så ikke op-
fordre de forgyldte chefer om at være lidt an-
svarlige?

»Det er vel også det, vi snakker om i er-
hvervslivet. At der ikke er grund til at pro-
vokere med disse cheflønninger. Det er ik-
ke lykkeligt, når vi får de provokerende
tilfælde frem«.

Hvordan snakker man om det i erhvervsli-
vet?

»Det er noget man snakker om, når
man møder hinanden«.

I er altså klar over, at det er gået for vidt?
»Jeg vil ikke kalde det for vidt. Jeg vil si-

ge , at vi er klar over, at det har givet for
meget negativ omtale. Iværksættere der
skaber virksomheder og får store gevin-
ster kan alle acceptere. Men nå vi som løn-
modtagerdirektører får ekstreme beløb,
så kan det virke provokerende«.

Lidt mådehold fra denne side ville være
godt?

»Du lægger ordene i munden på mig.
Men ja, jeg tror det er vigtigt for at få for-
ståelse både fra den ene og den anden si-
de«. 
erhverv@pol.dk

STIG ANDERSEN
interview

LØSNING. Peter
Schütze, formand
for Finansrådet,
mener, at hoved-
problemerne i det
danske samfund,
let kan løses. Foto:
Jens Dresling

Der er mekanis-
mer, som vi har
sat i stå i vores
samfund, men
som vi kan se,
fungerer i andre
lande
Peter Schütze,
fmd. for
Finansrådet
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Besøg butikken i Grønnegade og 
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 Erik Jensen, Politiken: 
’I bund og grund er ’Dykkerklokken og Sommerfuglen’ 
ligesom utallige andre film en påmindelse om, at vi 
skal leve fuldt og helt, mens man kan. Men sjældent er 
den enkle sandhed fortalt så overbevisende og smukt 
som i denne sublime skildring af menneskets livsvilje 
og trangen til at stræbe efter og finde friheden selv i 
den mest håbløse situation.’
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© PATHÉ RENN PRODUCTION,
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entertainment
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SCREENPLAY BY RONALD HARWOOD DIRECTED BY JULIAN SCHNABEL
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