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finanskrise

Recession og fordoblet
arbejdsløshed bliver 
resultatet i 2009, 
forudser Dansk 
Industris førstemand,
Hans Skov Christensen. 
Gåseleverpostejen og 
de gode bøffer er første
ofre for finanskrisen.

Industrien bremses af banker

B ankernes tilbageholdenhed i køl-
vandet på finanskrisen vil være en
af årsagerne til, at det danske sam-

fund nærmer sig recession, ja måske alle-
rede er midt i den. Det fastslår Dansk In-
dustris førstemand, Hans Skov Christen-
sen. Den aktuelle krise vil i første omgang
gå ud over luksusforbruget, og han for-
venter en fordobling af arbejdsløsheds-
tallet i 2009. Men der er ingen grund til at
grave sig ned i kulkælderen, siger han. 

Hvor hårdt er dansk industri ramt lige nu?
»Vi har områder, der reducerer i aktivi-

teterne, og hvor der afskediges folk, og vi
har områder, hvor der fortsat er mangel
på arbejdskraft«. 

Hvilken beskæftigelseseffekt giver det?
»Generelt regner vi ikke længere med

nogen vækst i 2009 i forhold til i år, og for
beskæftigelsen betyder det, at vi venter
op imod 100.000 arbejdsløse i 2009. Det
er stadigvæk en historisk lav arbejdsløs-
hed, men det skal ses på baggrund af, at vi
i disse år har langt større årgange, der for-
lader arbejdsmarkedet, end der kommer
til. Vi kan altså have et ret stort fald i be-
skæftigelsen, uden at det nødvendigvis
kan aflæses i arbejdsløshedstallene«.

Men på trods af det er der risiko for en ar-
bejdsløshedsfordobling. Hvor er det værst?

»Vi mærker her og nu stærk tilbagehol-
denhed i områder knyttet til byggeriet.
Også dele af fødevaresektoren er ramt,
hvilket skyldes forsigtighed hos forbru-
gerne. Der er en klar bevægelse over mod
discountprodukterne«.

Gåseleverpostejen og de gode bøffer er
blandt krisens ofre?

»Ja, der er en tøven hos forbrugerne.
Men det er i høj grad en psykologisk ef-
fekt, for når folk bliver spurgt, om de fryg-
ter at blive arbejdsløse, ja så er svaret stort
set altid nej. Men de er bekymrede for de-
res nabo, og det giver sig altså udslag i, at
man lige nu kan mærke en stagnation og
ligefrem tilbagegang i den dyrere ende af
detailbutikkerne«. 

Der tøves alle steder
Denne psykologi, hvilken status fører den til
for dansk industri?

»Der er en generel tøven. Også i de virk-
somheder og brancher, hvor det stadig-
væk går rigtig godt, og det giver sig i før-
ste omgang udtryk i, at der er en tilbage-
holdenhed, når det gælder investeringer.
Det hænger så igen sammen med den
egentlige krise i finanssektoren, for en
række af DI’s medlemmer er jo store kun-
der i den finansielle sektor, og de mærker
lige nu en tilbageholdenhed i bankerne
med udlån. Det er simpelt hen sværere at
få lån i øjeblikket«.

En del af krisen er altså, at bankerne er
blevet forsigtige?

»Ja, det er en del af det, og forklaringen
er, at der er en række banker, som har be-
hov for at slanke deres balancer«.

Er den manglende udlånslyst ikke bare
udtryk for en erkendelse og dermed en vis
professionalisme hos bankerne?

»Det har baggrund i, at bankernes egen

situation er mere anstrengt. Derfor er de
nødt til, for at kunne overholde de sol-
venskrav, som stilles, at slanke deres ba-
lancer. Det betyder mindre udlån. Men en
anden grund til den tøven, vi mærker i in-
vesteringerne, er situationen ude i ver-
den, hvor vi i 2009 forventer en meget
svag vækst på næsten alle markeder«.

Hvor på krisekurven befinder vi os?
»Vi har i år en lille vækst. I 2009 vil vi op-

leve en svag negativ vækst, altså en egent-
lig recession. Men svingende omkring
nulpunktet. Til gengæld venter vi positiv
vækst igen i 2010, så vi er måske netop nu
på toppen af krisekurven. Men igen vil det
være meget forskelligt fra område til om-
råde. Omfanget af det, vi har oplevet i fi-
nansverdenen, er kommet bag på alle, og
det betyder, at effekten på andre dele af
samfundet er kommet bag på de fleste«.

Ikke grund til at gå i kulkælderen
De reaktioner, vi ser i industrien nu, med af-
skedigelser og neddroslede forventninger,
kan de også være udtryk for en alt for opti-
mistisk ’halløjsa hvor det går’-holdning i be-
styrelser og direktioner, så man bruger kri-
sen som anledning til at rette egne fejl?

»Det synes jeg ikke. Der har været en
god optimisme, og nu skal man passe på,
at den ikke afløses af det stik modsatte.
Men det er ikke min opfattelse, at det, vi
ser i industrien nu, har noget at gøre med
ledelsessvigt. Det er sværere at drive virk-
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Tusindvis af boligejere har
den seneste tid fulgt råd
om at fastlåse renten. 
Nu er renten dykket, og 
mange føler sig vildledt. 

Husejere fastlåste høj rente – nu falder renten

F ørst så det skidt ud for boligejere
med etårige flekslån. Renten steg,
og folk i tusindvis fastlåste den høje

rente efter råd fra realkreditinstitutterne. 
Siden er renten styrtdykket, og nu føler

mange boligejere med fastlåst høj rente
sig vildledt. Nogle føler sig direkte holdt
for nar af deres rådgiver, fremgår det af
debatter på nettet.

Det kan professor Peter Løchte Jørgen-
sen godt forstå. Han advarer mod at tage
alle anbefalinger for gode varer.

»Man skal huske på, at realkreditinsti-
tutterne er sælgere. De er interesseret i, at
kunderne lægger deres lån om, for det tje-
ner de penge på«, siger Peter Løchte Jør-
gensen, professor ved Handelshøjskolen i
Århus. 

Nykredit anbefaler eksempelvis fortsat,
at flekslånere fastlåser renten:

»Der er (...) en risiko for, at renterne på
tilpasningslån vil kunne stige ekstraordi-
nært meget ved auktionerne i december
måned og dermed give store ydelsesstig-
ninger på de lån, der skal rentetilpasses.
Har du et tilpasningslån, der skal refinan-
sieres pr. 31.12.2008, anbefaler Nykredit, at
du låser renten på dit lån fast allerede
nu«, skriver Nykredit til sine kunder.

Noget tyder på, at kunderne lytter til
anbefalingerne. Hos Nykredit har 14 pro-
cent fastlåst kursen på deres flekslån de
seneste måneder. 

Men den type anbefalinger bør man ta-

ge med et gran salt, vurderer professor Pe-
ter Løchte Jørgensen.

»Realkreditinstitutterne kan ikke give
generelle råd, som passer til alle. Man bør
som boligejer overveje fra start, hvilken
risiko man vil løbe. Hvis der ikke er plads
til rentestigninger i budgettet, skal man
vælge fastforrentet lån fra begyndelsen
og ikke vælge om, når renten stiger. De
her anbefalinger er et led i realkreditinsti-
tutternes salgsarbejde. Jo flere omlæg-
ninger og jo mere omsætning – des bedre
for dem«, siger Peter Løchte Jørgensen.

I Nykredit afviser man ikke, at der tages
hensyn til indtjeningen.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at vi
er i markedet for at tjene penge – vi er jo
en forretning«, siger afdelingschef Micha-
el Ager Carlsen fra Nykredit.

»Men når det er sagt, så prøver vi at yde
en rådgivning, så kunden får det lån, der
passer bedst«, siger Michael Ager Carlsen. 

Han er enig i, at man normalt ikke bør
ændre anbefalingerne, blot fordi renten
stiger. Situationen er bare ikke normal,
mener han. 

»Normalt ved flekslånere godt, at ydel-
sen kan hoppe op og ned. Men der har væ-
ret en ekstrem situation, som har præget
markederne, og så vurderer vi, at der er
behov for en supplerende anbefaling om
at fastlåse renten. Man skal huske på, at
renten sagtens kan stige igen«.

Mange er blevet vrede, fordi de fulgte jeres
råd og låste renten, da den var højere end
nu. Stoler folk for meget på rådgivningen?

»Al rådgivning finder sted på et usik-
kert grundlag. Folk må gøre op med sig
selv, hvad de kan tåle. Men det er også vig-
tigt at have med, at vi godt kan komme
med andre anbefalinger, når vi rådgiver
folk personligt, end når vi kommunikerer
bredt ud«, siger Michael Ager Carlsen.
per.thiemann@pol.dk
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somhed lige nu, men der er ikke grund til
at bevæge sig ned i kulkælderen«. 

Hjælpepakker er jo blevet moderne. Har
industrien også brug for sådan nogle?

»Vi har brug for nogle vilkår, så vi øko-
nomisk og politisk får nogle handlemu-
ligheder. Industrien har ikke brug for til-
skud af nogen art. Det ville have hjulpet,
hvis arbejdsmarkedsreformen havde ført
til noget, og det vil hjælpe, hvis vi får en
skattereform næste forår, der sænker
skatten på den sidst tjente krone«.

Nu blev arbejdsmarkedsreformen jo ikke
til noget, man kan vel komme ud for det
samme med en skattereform?

»Jeg har den største tiltro til, at den bli-
ver gennemført. Bl.a. fordi det jo klart
fremgår af regeringsprogrammet«.

Det gjorde arbejdsmarkedsreformen og-
så?

»Jo ... men ikke med samme styrke. På
samme måde håber jeg, der kommer no-
get ud af infrastrukturreformen. Du kan
ikke have vækst uden at være mobil. Og vi
har forsømt udbygningen af både jernba-
ner og veje. Lige nu har vi et stort behov
for udbygning i f.eks. Trekantsområdet
og i hovedstadsområdet. Noget, jeg hå-
ber, en infrastrukturreform for alvor kan
gøre noget ved, er indførelsen af det, der
kaldes intelligent trafik, altså at man får
flere vejbaner mod byerne om morge-
nen, og omvendt om eftermiddagen«. 
økonomi@pol.dk
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Forretningsliv

politiken.dk/abonnement

Er avisen ikke kommet? Tilmeld til sms-service på

En trappe ned kan De under kyndig vejledning 
prøve kræfter med årstidernes herlige råvarer i vores 

200 m2 store velindrettet madatelier 
– vi byder både private og virksomheder velkommen.

Hilsen Erwin Lauterbach

Restaurant  Saison ApS . Strandvejen  203 . 2900 Hel lerup . Telefon  39  62  21 40 . www.saison.dk
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RESTAURANT    MØDE- OG FESTLOKALER    MADATELIER    TRANSPORTABLEMilano 595,-one way

Bagagen er altid inkluderet i prisen. 

Book din rejse på sas.dk, ring til SAS Travel Center på 70 10 20 00, eller kontakt dit rejsebureau
Prisen gælder fra København og er inkl. skatter og afgifter. Børn 2-11 år får 25 % rabat på billetprisen (ekskl. skatter og afgifter). Ved telefonisk booking
hos SAS Travel Center tillægges et salgsgebyr pr. billet på 225 kr. Priserne hos andre rejsebureauer kan variere. Begrænset antal pladser.

Næstformand

Dansk Metal markerer Bo Stenør Larsens
fratræden ved en reception
torsdag den 20. november 2008
kl. 10.00 - 12.00
i forbundshuset,
Nyropsgade 38, København

Bo Stenør Larsen
fylder 62 år og fratræder dermed
som næstformand for Dansk Metal

6 2 Å R O G F R A T R Æ D E N

mange flere juleshopping destinationer...

Læs mere på www.dsb.dk/juleshopping

DSB Rejsebureau
70 13 14 18
dsb.dk/rejsebureau

CELLE - tog & 1 nat hotel fra kr. 1.120
Ekstra nat fra kr. 320. Ekskl. pladsbilletter

BREMEN - tog & 1 nat hotel fra kr. 1.175
Ekstra nat fra kr. 375. Ekskl. pladsbilletter

Pris pr. pers v/2 pers/ specielle regler / begrænset plads

JULESHOPPING
OPLEV 
EUROPA

*

VELKOMMEN HOS  
DANMARKS ENESTE  
CERTIFICEREDE  
OPTIKER SYNSPRØVE CERTIFICERET AF DANSK STANDARD
BESTIL TID PÅ SYNOPTIK.DK 
ELLER SMS ”SYN” TIL 1928*.

*  Du modtager sms med link til bestilling af syns - 
prøve. Alm. sms-takst. Udbyder: Synoptik A/S, 
Egegårdsvej 66, 2610 Rødovre, tlf. 70 27 05 57

Direktør 
Peder Esben Bilde fylder 60 år

I den anledning holder vi reception for forretningsforbindelser, 
samarbejdspartnere og venner fredag den 21. november 2008

kl. 13.00 – 15.00 i fondens lokaler Holmegårdsvej 28, 2920 Charlottenlund.


