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finanskrisen REDNINGSPAKKE TÆRER PÅ STORBANK

»Mareridtet er, at det hele går i stå«
Dansk bankvæsens førstemand, Peter Straarup, har
været påfaldende tavs i de seneste ugers alvorlige
finanskrise. Her forklarer han, hvorfor han vil
betale 12 milliarder for at redde banksektoren.
interview
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H

an har været påfaldende tavs under de seneste ugers kaos i pengeverdenen. Gennem et årti har
han været bankernes ’talsmand’ og bankkundernes garant for, at det nok ikke ’går
helt galt’. At han og hans bank bestemt ikke er uberørt af ﬁnanskrisen og tillidskrisen lægger Peter Straarup, førstemanden
i Danmarks største bank, Danske Bank
imidlertid ikke skjul på, da vi viser ham
forsiden af dagbladet Børsen fra onsdag i
denne uge: ’Dyb Mistillid til Danske Bank’,
lyder overskriften.
»Den er vi da ikke begejstrede for«, lyder Peter Straarups kommentar, da vi
spørger, hvad han synes om sådan en forside baseret på, at Danske Banks værdi i
denne uge røg ned på en tredjedel af,
hvad den var for mindre end et år siden.
Det er ikke lige, hvad man havde ventet
om Danske Bank?
»Nej, men det jo ikke os, der sætter artiklen op. Jeg kan godt se, at budskabet er
dyb mistillid til Danske Bank, men hvis
man ser udviklinger i pengeinstitutterne
generelt, også internationalt, så er Danske Bank ikke hårdere medtaget end så
mange andre banker. Og det er rigtigt, at
Danske Bank efter offentliggørelsen af
banksektorens og regeringens redningspakke er faldet noget kraftigere i værdi
end andre banker, men det samlede fald
er ikke sådan, at vi græmmer os«.

Overset ’læhegn’
Hvorfor har netop redningspakken ramt
specielt Danske Bank?
»Redningspakken omfatter, at vi ikke
må udbetale udbytte i to år. Der er nogle
aktionærer i det store udland, pensionskasser og så videre, som kun investerer i
aktier, hvor der er udbytte. De ’smider’ aktien i denne situation. Der er også nogen,
der siger, at den omkostning, som banken påtager sig med redningspakken, er
betydelig. I værste fald kan Danske Bank
komme til at betale 12 milliarder kroner
til den danske ﬁnansielle sektor«.
Men det vidste du jo, da aftalen blev indgået?
»Ja, men du kender aldrig børsmarkedets konsekvens. Offentliggørelsen af
redningspakken skete på en dag, der vel
var den mørkeste i nyere ﬁnansiel historie. Markedet valgte ikke at se på det på
den måde, at der med redningspakken
var etableret et ’læhegn’ i den internatio-

nale ﬁnansielle krise. Men det er da muligt, at man på et senere tidspunkt bliver
opmærksom på, at det er, hvad vi har etableret med redningspakken«.
Et gammelt ord siger, at hvis man har onde drømme eller mareridt, skal man fortælle
om dem, hvis man vil undgå, at de går i opfyldelse. Hvad er dit mareridt lige nu?
»Jeg mener den danske ﬁnansielle sektor nu er bragt i havn i en toårig periode,
fordi redningspakke-aftalen med sin
statsgaranti kan beskytte os. Mareridtet
er, at tilliden til den internationale ﬁnansverden ikke bliver etableret«.
Hvad sker der så?
»At bankernes mulighed for at give lån
bliver endnu ringere. Og at prisen på pengene stiger. Der kan komme det, der kaldes credit crunch, som betyder, at man
simpelt hen lader være med at låne ud.
Enten fordi man ikke tør, eller fordi man
ikke har penge. I den situation kommer
der ikke mange nybyggerier i gang, der
vil ikke være mange nye fabrikker, som
bliver bygget, og der er ikke meget forbrug, der får lov til at køre igennem«.
Altså, det hele går nærmest i stå?
»Ja. og hvis det sker, kan Danmark, selv
om man har bragt den ﬁnansielle sektor i
ly med redningspakken, ikke krybe i ly.
Det er mareridtsscenariet, og det var det,
du spurgte om. Men det er ikke mit basisscenarie. Det er, at vi på et tidspunkt må
ﬁnde en bund i den ﬁnansielle verden,
det vil sige, at der bliver skabt tillid til, at
bankernes regnskaber ikke gemmer på
tab eller katastrofer af den ene eller anden slags og på den måde får stabiliseret
markederne igen«.
Men kan man have den tillid?
»Du kan i hvert fald have den i Danmark
med det ’læhegn’, der er rejst med redningspakken. Min opfattelse er, at danske
banker er uskyldige deltagere i den krise,
der raser, selv om der kan være enkelte
banker, som har kørt lidt for stærkt. Man
kan så spørge, om man kan have samme
tillid til alle udenlandske pengeinstitutter? Ja, men udviklingen har jo vist, at der
er banker, som er knækket«.
Hvordan kan man tro på forsikringerne?
»Den redningspakke, som også den
engelske regering er kommet med, er
f.eks. rimelig markant. Opgaven lige nu er
så, at der altså er nogen, der skal tro på
det«. Det virker, som om Danske Bank har
været mere ramt end andre på det seneste.
Og at netop din bank har været mere ivrig
for at få en hjælpepakke end andre?
»Vi ﬁk et ekstra skrub her ved annonce-

I en situation,
hvor pengemarkedet var
fastfrosset, ville
det have ramt
alle, og vi har
så foretaget en
vurdering
omkring redningspakken,
som selvfølgelig kan vise
sig at være
ufornuftig
Peter Straarup,
Danske Bank

ringen af hjælpepakken, men vi er ikke
værre ramt end andre. Vi er af den opfattelse, at de danske banker samlet set er
solvente, men det er også vores opfattelse, at der muligvis er nogle, som kan få udfordringer«.
»I en situation, hvor vi allerede har haft
to danske banker, som har været på forsiden af internationale ﬁnansaviser, fordi
de var drattet sammen, var udsigten til at
få 3-4 banker mere og 3-4 nye forsidehistorier på grund af solvensproblemer ikke
appetitlige«.

Danske Bank bliver den sidste
Ville det have været scenariet?
»Hvis ikke hjælpepakken var kommet,
ja. Det var i hvert fald min forventning,
alene af likviditetsmæssige årsager. I Danske Bank er det altid vores hensigt at have
likviditet til en meget lang periode, men
hvis den ﬁnansielle krise bliver meget
langvarig, vil Danske Bank også begynde
at få problemer. Men vi ville sandsynligvis
være den sidste bank i Danmark, der kunne stå oprejst«.

Hvordan kan det så være, at det virker
som om Danske Bank har været hårdest
ramt?
»Det er jo din udlægning. Jeg ved godt,
at vi har fået en negativ kursbehandling i
forbindelse med redningspakken, men
det fald er jeg ikke i stand til at forklare.
Danske Bank deltager meget i den her
pakke; vi taler om 12 milliarder, og den belastning for banken har naturligvis gjort
et vist indtryk«.
Det ligner ikke dig og Danske Bank at påtage sig så stor en forpligtelse for noget, hvor
I grundlæggende mener, at det ikke er jeres
ansvar?
»Måske, men hvis vi er i en dansk bankverden, hvor der er ﬂere pengeinstitutter,
som ikke kan ﬁnansiere sig selv, vil det have en betydelig afsmittende virkning på
hele systemet og på kreditværdigheden
generelt for danske banker. I en situation,
hvor pengemarkedet var fastfrosset, ville
det have ramt alle, og vi har så foretaget
en vurdering omkring redningspakken,
som selvfølgelig kan vise sig at være ufornuftig. Nemlig den vurdering, at den ﬁ-

GRUMT. Mit
mareridt er, at der
ikke kommer bund
i den ﬁnansielle
sektor internationalt. Det vil kunne
medføre et alvorligt tilbageslag i
den almindelige
samfundsøkonomi,
og det kan komme
til at gøre meget,
meget ondt, siger
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nansielle krise bliver langvarig«.
I Island er det staten, der er blevet redningspakken?
»Island er jo smeltet bort og får nu et af
de mest brutale krak, du næsten kan forestille dig. Sidst har vi set, at den islandske
stat også har måttet overtage den store
Kaupthing Bank. Jeg ved ikke, hvad det
ender med, men så er alle bankerne på Island væk«.
Formanden for Kaupthing Bank, Sigurdur
Einarsson, er ellers uddannet i Danske
Bank?
»Ja«, griner Peter Straarup. »Men vi tager altså ikke ansvar for, hvad medarbejdere der måtte have været i banken, efterfølgende påfører andre«.
Kan der ske det samme her som i Island?
»Nej, det kan der ikke. Vi er ikke i nogen
situation, der kan gøre, at vi i Danmark
kan få en nedsmeltning på samme måde
som islændingene. Og nedsmeltning, det
er det, der sker i Island lige nu«.
Det er ikke med i dit mareridt?
»Nej, det er det ikke«.
stig.andersen@pol.dk
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