
S elv de, der har bygget dem, synes,
de er lidt triste. Og nu er der så flere
på vej. 

17 steder i København bygger Metrosel-
skabet i de næste år nye stationer, og arki-
tekter, borgere og lokaludvalg frygter, at
de bliver lige så ens og kedelige som dem,
der allerede findes i København. 

»Er det metroen og underverdenens sy-
stem, der skal komme op og sætte sit
præg på pladsen, eller er det det omkring-
liggende byrum, der skal gøre det? Som
det er i dag, ser det ens ud, ligegyldigt

hvor metroen kommer op. Der mangler
fuldstændig en originalitet, som er på det
sted, stationerne ligger«, siger landskabs-
arkitekt Marianne Levinsen. 

Kritikerne undrer sig også over, at Me-
troselskabet ignorerer protester fra de
københavnere, der har klaget over lokal-
planforslag.

»Det er helt afgørende, at man er i dia-
log med brugere, borgere og beboere.
Man må kunne lave noget, som er helt
fantastisk. Noget, folk er helt vilde med at
bo ved siden af, og ikke bare fordi der lig-
ger en metro, men fordi der ligger en me-
troplads«, siger arkitekt Stig L. Andersson.

De skulle være ens
Metroselskabet har i de eksisterende sta-
tionspladser arbejdet med et helt fastlagt
arkitektonisk koncept, hvor pladserne
mest indbyder til at komme hurtigt fra
sted til sted. Det koncept vil eksperterne
gerne have erstattet af mere individuelle
byrum, som borgerne kan bruge til andet
end blot transport.

Chefarkitekt Lise Lind fra Metroselska-
bet erkender, at de eksisterende stations-

pladser er noget ens. Men det er faktisk
også meningen, for metroselskabet har
hele tiden arbejdet ud fra en samlet arki-
tektonisk ide, så passagererne straks kan
se, at det er en metrostation, de står over
for. Selskabet har dog lært af erfaringerne
og vil forsøge at skabe bedre byrum om-
kring de nye stationer, siger hun:

»Jeg kan godt forstå, at borgerne, hvis
de ikke kender til vores arbejdsproces,
kan tænke, at vi bare lægger det samme
design ned over stationerne, men vi er op-
mærksomme på, hvordan metroen bliver
en del af bybilledet. De eksisterende sta-
tioner er, indrømmet, noget neutrale,
men man kan jo altid blive bedre til det,
man laver«.
andreas.thorsen@pol.dk
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Arkitektur

ANDREAS THORSEN

Metroselskabet erkender,
at stationerne ligner 
hinanden, men lover 
at gøre det bedre med 
den nye Cityring.

Hvad er det, metroselskabet
har med glaspyramider?

HELT TREKANTET. Det ser meget
ens ud, men det er altså stationerne 
Kongens Nytorv, Lergravsparken 
og Frederiksberg. Foto: Jacob Ehrbahn

Byrum Arkitekter kalder metrostationer ens og kedelige Topchefer:
For dyrt at
være dansk

D anskerne betaler så meget for va-
rerne i supermarkedet, hos tand-
lægen og telefonselskabet, at det

er svært at bede dem holde igen med løn-
kravene. 

Det kontante budskab kommer fra en
af erhvervslivets absolutte topfigurer,
koncernchef Steen Riisgaard fra den ver-
densomspændende biotekvirksomhed
Novozymes. Regeringen må i gang med
at gøre det billigere at være dansker.

»Begynder man systematisk at arbejde
med, hvorfor det er så dyrt i Danmark, og
sørger for at bringe omkostningerne ned,
så vil det være nemmere senere at tage fat
på løntilbageholdenhed«, siger Steen
Riisgaard.

Analysen bliver bakket op af flere politi-
kere, erhvervsfolk og økonomer. Priserne
i Danmark er 5 procent højere end i sam-
menlignelige lande, når der er taget høj-
de for forskelle i moms, afgifter og vel-
stand, viser en redegørelse fra Konkurren-
cestyrelsen. Priserne er sammenlignet
med gennemsnittet i EU7-landene, som
er Finland, Frankrig, Italien, Belgien, Tysk-
land og Holland. 

En redegørelse fra Konkurrencestyrel-
sen viser, at en gennemsnitsdansker
hvert år ville kunne spare 1.300 kroner,
hvis priserne falder med 1 procentpoint. 

»Der er ingen tvivl om, at når der er ren-
set for afgifter, er den pris, der er tilbage,
et udtryk for, at der er begrænset konkur-
rence i Danmark«, siger vicedirektør Car-
sten Smidt fra Konkurrencestyrelsen.

»Der, hvor danske virksomheder er i
benhård konkurrence med hinanden, er
priserne lavest. Det drejer sig ikke kun om
moms og afgifter«, siger Carsten Smidt. 

Når det gælder bøger, charterrejser og
biografbilletter, er konkurrencen hård og
priserne konkurreret ned, fremgår det af
konkurrenceredegørelsen, mens det kni-
ber med konkurrencen på fastnettelefoni
og tv-pakker. På trods af at konkurrence-
redegørelser i flere år har peget på ufor-
klarligt høje danske priser, er der ikke
sket så meget, men nu lover erhvervs- og
vækstminister Ole Sohn (SF) handling. 

»Jeg er enig med Novozymes’ direktør i,
at vi skal have styrket konkurrencen i det

her land. Det vil både gavne forbrugere,
virksomheder og konkurrenceevnen
over for udlandet. Derfor kommer rege-
ringen i løbet af efteråret med et udspil,
der netop har skærpet konkurrence som
formål«, siger Ole Sohn.

Dansk Industri er på linje med Novozy-
mes’ direktør. Her peger man på, at for-
årets lønaftaler er billige og styrker virk-
somhedernes konkurrenceevne – nu må
politikerne sørge for, at det bliver billige-
re for danskerne at købe ind.

»De nye overenskomster er indgået
med et ønske – også fra fagbevægelsens si-
de – om at gøre Danmark mere konkur-
rencedygtigt. Næste skridt er, at Christi-
ansborg bakker op«, siger underdirektør
Kent Damsgaard, DI.

Cepos’ cheføkonom, Mads Lundby
Hansen, kan sagtens følge Riisgaards ana-
lyse og har ideer, som kan få priserne ned:

»Hvis planloven blev lempet, så det blev
muligt at bygge såkaldte megabutikker.

De store butikker
har nogle stor-
driftsfordele, som
vil komme kunder-
ne til gavn i form af
lavere priser, men i
øjeblikket er det ik-
ke muligt at bygge
stort. Det kan være
en af forklaringer-
ne på, at store kæ-
der som amerikan-
ske Walmart, briti-
ske Tesco og fran-
ske Carrefour ikke

er i Danmark. Det ville forbedre konkur-
rencen, hvis de kom ind«.

Arbejdsgiverorganisationen Dansk Er-
hverv, som blandt andet repræsenterer
butikshandlen, er enig i, at det er for dyrt
at leve i Danmark. Her udpeges høje dan-
ske afgifter og moms som skurken.

»De priser, som forbrugeren møder, af-
spejler til fulde, at der er for store omkost-
ninger forbundet med at drive virksom-
heder i Danmark«, siger markedsdirektør
Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv. 

Men konkurrenceredegørelsen slår fast,
at priserne i Danmark ligger 5 procent høje-
re end i sammenlignelige lande, når der er
renset for moms og afgifter?

»Konkurrencestyrelsen tager ikke høj-
de for lønforskellene i de enkelte lande.
Tidligere år har forskellen på landene væ-
ret endnu større, men de år har styrelsen
heller ikke taget hensyn til tilbud i super-
markederne. Det har de dog gjort i sene-
ste redegørelse, og der kan vi se, at forskel-
len på de danske priser og udenlandske
blev halveret«, siger Hyltoft.
thomas.flensburg@pol.dk

Danmark er for dyrt et land
3. sektion forsiden

konkurrenceevne

SANDRA MEINECKE, THOMAS FLENSBURG
OG STIG ANDERSEN

Det er svært at kræve 
løntilbageholdenhed, når
danskerne betaler dyrt for
varerne, erkender 
erhvervslivets topfigurer. 

Der er store 
omkostninger
forbundet med
at drive 
forretning 
i Danmark
Henrik Hyltoft,
Dansk Erhverv
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SF’ere er sure over, at Thor
Möger klarer de politiske 
forhandlinger selv 
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Pengemangel koster
Danmark guld ved 
paralympiske lege

Republikanerne er på 
vej længere ud i grøften.

V ælgere i hele verden kender
til værdipolitikere, der driver
symbolske kulturkampe ud i

ekstremerne. Ikke mindst i USA,
hvor den højrekristne yderfløj i årti-
er har brugt modstand mod abort,
prævention og homoseksuelle til at
opflamme sindene. Men frem mod
efterårets præsidentvalg er republi-
kanerne på vej et skridt videre: Nu
er den økonomiske politik også ble-
vet en del af en skinger kulturkamp. 

Med valget af den ideologiske ind-
pisker Paul Ryan som vicepræsi-
dentkandidat for den kemisk uka-
rismatiske businessmand, præsi-
dentkandidat Mitt Romney har re-
publikanerne forladt den kompro-
missøgende kurs, som traditionelt
kendetegnede ’The Grand Old Par-
ty’, forkortet GOP, som holder kon-
vent i Florida i disse dage. 

Slagnummeret er enkelt: Ved at
sænke skatterne for de rigeste og
virksomhederne vil USA’s astrono-
miske statsgæld forsvinde med et
trylleslag. Samtidig skal udgifterne
til ældreomsorg og medicintilskud
– ifølge Ryans kontroversielle plan –
barberes voldsomt. Men da skatte-
lettelserne er op mod tre gange så
store som besparelserne, kræver det
ikke en doktorgrad i nationaløko-
nomi fra et af USA’s mange topuni-
versiteter at gennemskue, at de of-
fentlige underskud vil vokse.

Den såkaldte Ryanomics er om
muligt den dårligste metode, hvis
man vil skabe balance i USA’s gælds-
plagede statsbudget og dermed sæt-
te skub i verdensøkonomien.

EKSPERIMENTET er blevet forsøgt
før. Under præsident Reagan forsøg-
te republikanerne sig med samme
strategi kaldet starving the beast.

Dengang som nu er logikken, at
den offentlige sektor helt automa-
tisk vil skrumpe, hvis politikerne
blot fjerner skatteindtægterne. Det
uundgåelige underskud skulle tvin-
ge politikerne til at skære ned: ’Bæ-
stet’ – som den offentlige sektor be-
skrives som – skal bare sultes.

Problemet er, at virkeligheden
fortæller en anden historie: Lige
siden Reagan har amerikanske poli-
tikere kæmpet med, at underskud-
det vokser, når der ikke er balance
mellem indtægter og udgifter. År
efter år.

I praktisk politik har det – sjovt
nok – vist sig helt utilstrækkeligt
blot at fjerne skatteindtægterne,
især når politikerne samtidig vil
føre ekstremt dyre krige i fjerne lan-
de og i øvrigt har svært ved at finde
konkrete besparelser, som vælgerne
kan overbevises om rimeligheden i.

At republikanerne satser hele bu-
tikken på blufføkonomi, er en trist
udvikling. Ikke mindst fordi præsi-
dent Obama kunne trænge til at
møde kvalificeret modstand. ltm
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VEJRET. Nogen sol.
Temperaturer mellem
19 og 22 grader. 
Let til jævn vind mellem 
sydøst og sydvest. 

Foto: Brian Rasmussen , Per Folkver
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ØKONOMI
Den brutale historie om, hvordan to
teenage-hackere smadrede en it-bloggers
liv, er en lære for os alle. Jon Lund Side 10

I samarbejde med

N
ej, krisen er ikke overstå-
et, selv om der i den sene-
ste uges halvårsresultater
fra en række af de store
danske virksomheder er

positive tal og lyspunkter. Det gælder
også den på verdensplan ledende dan-
ske biotekvirksomhed Novozymes,
men koncernchefen, Steen Riisgaard,
ånder bestemt ikke lettet op endnu. 

»Vi mærker ikke, at det bare kører
rundt om i verden«, siger Steen Riis-
gaard. »Det kunne gå bedre i en række
industrier. I Novozymes registrerer vi
det først og fremmest for bioethanolin-
dustrien i USA«.

Hvilke andre konkrete signaler er der
på, at vi fortsat har krise?

»Vi sælger enzymer til tekstilindustri-
en og læderindustrien, som begge er
konjunkturafhængige industrier. Og
noget, som folk sparer på, er nyt tøj. De
seneste måneder har været en smule
bedre, men det skal ses på baggrund af
en drastisk tilbagegang. I læderind-
ustrien, som er afhængig af udviklin-
gen i bilindustrien, har vi ikke oplevet
den samme tendens«.

Steen Riisgaards syn på krisen skal
ses i lyset af, at 99 procent af salget i No-
vozymes sker uden for Danmark. Hans
vurdering af krisen afspejler ikke situa-

tionen i Danmark. Han er imidlertid og-
så en fremtrædende erhvervsleder med
et stærkt engagement i det danske sam-
fund. 

»Herhjemme, tror jeg også, der er et
stykke vej, før vi er ude af krisen«, siger
Steen Riisgaard. »Men nogle af den se-
neste tids politiske reformer peger i
den rigtige retning. Det gælder bl.a.
skattereformen og efterlønsreformen«,
siger Steen Riisgaard.

Danmark er for dyr
»Et problem er, at Danmark stadigvæk

er for dyrt et land. Der er ganske vist
tegn på, at der outsources mindre til Ki-
na og Indien. Men det er lande som Sve-
rige, Tyskland, Spanien og Portugal, der
tager over. Det, at vi er for dyre, skyldes
naturligvis lønniveauet, men også byg-
geomkostningerne. I første omgang
behøver det dog ikke handle om løn-
ningerne, hvis man vil sænke det dan-
ske omkostningsniveau. En start kunne
være at sørge for mere konkurrence, bå-
de i den private og i den offentlige sek-
tor«, mener Steen Riisgaard.

»Den manglende konkurrence bety-

der, at vi har nogle af verdens højeste
forbrugerpriser, og at det koster 30 pro-
cent mere at gå i supermarkedet i Dan-
mark end i f.eks. Holland. Regeringen
bør tage initiativ til at gøre noget ved
det høje omkostningsniveau. Begynder
man systematisk at arbejde med, hvor-
for det er så dyrt i Danmark, og sørger
for at bringe omkostningerne ned, vil
det være nemmere senere at tage fat på
løntilbageholdenhed. Men det er ikke
der, man skal begynde, for vort lønni-

Novozymes
Interview

Krisen hærger fortsat, selv
om regeringen har stukket
fingeren i jorden, og 
halvårsresultaterne viser
lyspunkter, siger 
Novozymeschefen 
Steen Riisgaard.

LØNPRES. De
danske lønninger
er alt for høje til at
kunne konkurrere
med vores nabo-
lande, mener 
Steen Riisgaard.
Foto: Finn 
Frandsen

STIG ANDERSEN

Danmark er for dyrt et land
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veau er afledt netop af de meget høje
omkostninger«, siger Steen Riisgaard.

Altså en opfordring til politikerne.
Novozymes eget halvårsresultat kalder
Steen Riisgaard for »nogenlunde«, men
han er »ikke helt tilfreds«, og ved offent-
liggørelsen fremhævede han det svig-
tende bioethanolresultat i USA. Men
han fremhævede også, at så mange an-
dre af Novozymes produkter går fanta-
stisk godt. 

Når vi de seneste år har sagt ’krise’ i hver
anden sætning, er det så, fordi danske virk-
somheder har fokus på de dårlige resulta-
ter i stedet for at se de positive muligheder?

»Kriser er bestemt også psykologisk
betingede. Og der er ting, som går godt.
Der er også mange af de store virksom-
heder i Danmark med aktiviteter ver-
den over, som er opmærksomme på
netop de positive muligheder. Det lig-
ger jo i vores gener, at forretningen skal
vokse, og at det derfor er naturligt at le-
de efter de muligheder, som findes«.

Det bæredygtige bliver vinderen
Når krisen på et tidspunkt er overstået,
hvem hænger så tilbage i dyndet?

»Jeg tror, at de virksomheder, der bru-
ger krisen til at ændre deres forretning
på alle mulige områder, kommer
stærkt ud. Det handler bl.a. om grund-

læggende at gå sine omkostningsstruk-
turer igennem, og det er der også man-
ge, som er i færd med«, siger Steen Riis-
gaard.

»Derudover er det min påstand, at
det gælder om at placere sig der, hvor

forandringer er
nødvendige, når
krisen er slut. Det
vil sige at sikre, at
det hele bliver me-
re bæredygtigt. I
Novozymes gør vi
det f.eks. ved at ar-
bejde meget med
det pres, der er på
jordens ressour-
cer, og som giver
sig udslag i høje

råvarepriser. Alle landbrugsafgrøder vil
blive dyrere og dyrere, efterhånden
som vi bliver flere og flere mennesker,
og jorden udpines mere og mere. Der-
for bliver al snak om bæredygtighed li-
ge nu oversat til noget, som markedet
er nødt til at forstå, nemlig høje råvare-
priser. Jeg er sikker på, at de virksomhe-
der, der positionerer sig rigtigt i for-
hold til bæredygtighed og den kends-
gerning, at jordens ressourcer bliver en
mangelvare, vil være vinderne i fremti-
den«.

Regeringen har vist ansvarlighed
Har det haft betydning for krisens udvik-
ling i Danmark, at vi har fået en ny rege-
ring?

»Krisens størrelse og omfang bestem-
mes jo i høj grad uden for landets græn-
ser. Men den nye regering har indført
nogle mindre reformer, som har været
fornuftige. Ganske vist har der været
talt meget om, hvad de sagde, da de
blev valgt, og hvad de så har gjort siden.
Men regeringen har stukket fingeren i
jorden og gjort en række ting, som pe-
ger i den rigtige retning«.

I det nye socialdemokratiske visionsud-
spil kan man bl.a. læse, at »visionen er at
skabe den dygtigste generation nogensin-
de«.

»Og den vision er jeg enig i. Det vil så
også være godt, hvis man rent faktisk
måler, om vi bliver de dygtigste, og at
det ikke bare er noget, vi bilder os ind.
Noget af det deprimerende, vi har ople-
vet, er jo, at vi som samfund ikke har vil-
let sammenligne os med andre. Når det

alligevel er blevet gjort, og resultatet ik-
ke har levet op til vore forestillinger, har
der været brugt en masse kræfter på at
bortforklare tingene i stedet for at lære
af andre. Vi har nægtet at se realiteterne
i øjnene. Det gælder i hospitalssekto-
ren, i undervisningssektoren og på an-
dre områder, og vi har lullet os ind i den
faste overbevisning, at vi var ’verdens
bedste samfund’«. 

Bankerne har forstærket krisen
Den krise, vi altså stadigvæk døjer med,

Danmark er for dyrt 

Regeringen 
har stukket 
fingeren i 
jorden og gjort
en række ting,
som peger i 
den rigtige 
retning

q BLÅ BOG 
q STEEN RIISGAARD 

61 år. Adm. direktør i Novozymes.
Uddannelse: Cand.scient. i biologi
fra Københavns Universitet.

Karriere: Forsker ved Serum-
instituttet og hos Foss Electric. Kom
i 1979 til Novo, hvor han fra 1982 til
1985 etablerede en udviklings-
afdeling for enzymer i Japan. 
Koncerndir. i 1986 med ansvar for
vaskemiddelenzymer og senere 
Novos samlede enzymproduktion og
-udvikling.

Har bebudet sin afgang som 
koncernchef 1. april 2013.
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overblik

Spansk krise forværres
SPANIEN. Recessionen i Spanien blev dybere i andet
kvartal efter et stort fald i det hjemlige forbrug, alle-
rede inden regeringen fra næste måned begynder at
øge momssatserne. Landets statistiske kontor, INE,
udsendte i går tal for andet kvartal og 2011, og de vi-
ser, at »økonomien er meget svagere end hidtil tro-
et«, siger økonomen Tullia Bucco til Wall Street Jour-
nal. Det kan gøre det vanskeligt for regeringen at nå
sine økonomiske mål for 2012 og 2013, siger hun. Der
var negativ økonomisk vækst på 1,3 procent i andet
kvartal sammenlignet med samme periode sidste år.
Der var kun ventet en tilbagegang på 1 procent. tp

Hackere angriber Aramco
SAUDI-ARABIEN. Det statslige saudiarabiske olie-
selskab Saudi Aramco har været udsat for et hacker-
angreb, der inficerede omkring 30.000 af dets
computere med virus. Efter angrebet 15. august
meddelte selskabet, at det havde lukket hele sit in-
terne netværk af for omverdenen for at forhindre
nye angreb. I søndags sagde Aramco, at alle compu-
tere var renset for virus, og at selve olie- og gaspro-
duktionen ikke har været berørt. Hjemmesiden
www.aramco.com er dog stadig ude af drift. tp

’Bobligationer’ til salg
ROYALTIES. Det amerikanske selskab Sesac, der op-
kræver royalties på vegne af musikere, hver gang de-
res musik spilles offentligt, vil rejse ny kapital ved at
udstede obligationer. Sesac repræsenterer 23.000
kunstnere, men langt den største klient er Bob
Dylan, der tegner sig for 7 procent af selskabets
omsætning på 760 millioner kroner. Obligationen,
der ventes prissat i næste uge, henvender sig især til
investorer, der ønsker at sætte penge i papirer med
lav risiko, skriver The Times. tp

Ikea fotograferer mindre
IKEA. Den svenske møbelgigant Ikea har i årtier
brugt over to tredjedele af sit marketingbudget på
at opbygge og møblere de boligmiljøer, der fotogra-
feres og bringes i det årlige katalog og på nettet. Nu
satser Ikea på at erstatte de dyre fotoopstillinger
med computergrafik. I år er 12 procent af Ikeas bil-
ledmateriale til nettet, kataloger og brochurer skabt
virtuelt – uden brug af kameraer, men med avance-
ret 3D-grafik. Næste år stiger andelen til 25 procent,
skriver Wall Street Journal. Ikea udsender i år sit ka-
talog i 208 millioner eksemplarer og i 62 versioner
til 43 lande verden over. tp

Foto: AP

Foto: David Vincent/AP
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P riserne i supermarkeder og bu-
tikker ligger 5 procent højere
end gennemsnittet i EU7-lande-

ne, som foruden Danmark er Finland,
Frankrig, Italien, Belgien, Tyskland og
Holland. Det er, når der er taget højde

for forskelle i moms, afgifter og vel-
stand. Priserne på tjenesteydelser som
eksempelvis tandlægebesøg og advo-
katregninger ligger omkring 14 pro-
cent højere, viser den seneste redegø-
relse fra Konkurrencestyrelsen fra 2011,
og der peges også på en forklaring: »En
væsentlig del af prisforskellen skyldes
formentlig svagere konkurrence i Dan-
mark«.

Det koster 30 procent mere at gå i su-
permarkedet i Danmark end i for ek-
sempel Holland, forklarer Novozymes-
direktør Steen Riisgaard i et interview
her på siden. Det presser lønningerne
op, og hvis danskerne skal holde igen
med lønkravene, så skal det være billi-

gere at hive varerne ned af hylderne,
analyserer direktøren videre. Cepos’
cheføkonom, Mads Lundby Hansen, de-
ler langt hen ad vejen analysen.

»Vi har helt klart et problem med løn-
konkurrencen. Vi har de fjerdehøjeste
lønninger i verden. Timelønsomkost-
ningen er 40 kroner højere i Danmark
end i vores nærmeste nabolande Sveri-
ge og Tyskland. Lavere priser ville gøre
det lettere at acceptere at holde igen
med lønnen«, siger Mads Lundby Han-
sen, der også mener, at de danske afgif-
ter ville have godt at blive sænket.

»Hvis afgifterne blev reguleret ned,
ville det betyde lavere priser i super-
markederne for kunderne, og vi kunne

SANDRA MEINECKE OG
THOMAS FLENSBURG

Regeringen vil i løbet 
af efteråret fremlægge nye
forslag, der skal skærpe
konkurrencen.

Toppris: Danske forbrugere b

37
kinesere blev forleden
sendt hjem fra Angola,
hvor de var anholdt for
forbrydelser mod andre 
kinesere. De er mistænkt
for blandt andet bortførel-

se, røveri, afpresning og rufferi. Den slags kriminalitet
er et stigende problem for Kina, der er Afrikas største
handelspartner. Siden juli har udsendte kinesiske 
politifolk optrevlet 12 kinesiske bander i Angola.



hvor meget hænger den sammen med, at
bankerne i 2008-2009 blev ’knockoutet’?

»De store selskaber i C20-indekset har
selv haft kapital. Men jeg tror, det er rig-
tigt, at mindre virksomheder kan have
haft svært ved at skaffe kapital de sene-
ste år«. 

Så bankernes sårbarhed har forstærket
krisen?

»Det har den uden tvivl i perioder. Vi
har brug for et stærkt og velfungerende
banksystem, så vi kan låne hinanden
penge, og det har i perioder været et

problem for bankerne. Men jeg vil sige
til bankernes forsvar, at når de nogle
gange blive kritiseret, så er det jo, fordi
de nu kører langt mere forsigtigt, fordi
der er blevet efterlyst en mere ansvarlig
udlånspolitik efter nogle år på et alt for
højt niveau, hvor folk gjorde rigtig
mange dumme ting«. 

Socialdemokraterne siger i deres nye vi-
sion, at vi aldrig får vækstlaget af dygtige
små og mellemstore virksomheder ud på
verdensmarkedet, med mindre vi finder ny,
risikovillig kapital i en tid, hvor bankerne

trimmer balancer frem for at investere i ny
vækst?

»Bankerne er blevet kritiseret for at
have været for aggressive i deres ud-
lånspolitik. Nu er de så forsigtige. Sam-
tidig med denne forsigtighed bliver de
bedt om at styrke deres balancer. Det
betyder selvfølgelig, at de har endnu
større grund til at være forsigtige. Men
de skal jo drive deres forretning ansvar-
ligt i forhold til deres aktionærer, så
derfor er det ikke et helt fair udsagn«.
okon@pol.dk

...

TOPCHEF. Steen
Riisgaard har få
måneder tilbage 
af sin tid som 
koncernchef i 
Novozymes. Han
går af 1. april 2013. 
Foto: Miriam 
Dalsgaard

...
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begynde med afgifterne på de grænse-
handelsfølsomme varer,« siger Mads
Lundby Hansen.

Også politikerne har noteret sig de
høje priser.

»Der er en pointe i, at konkurrencen
ikke er hård nok i den danske detail-
handel. Den stramme planlov kan nok
delvis forklare, hvorfor udenlandske
varehuskæder ikke har fundet det ren-
tabelt at etablere sig i Danmark«, siger
forbrugerordfører Mette Hjermind
Dencker (DF).

Regeringen lover initiativer i løbet af
efteråret, der øger konkurrencen.

»Der er noget, der tyder på, at den ik-
ke fungerer godt nok, når det handler

om priserne på basale fødevarer – og
det handler altså ikke om moms, løn-
ninger og afgifter det hele. Jeg tror, at
hele området kunne have godt af at bli-
ve efterset, så vi kan finde ud af, hvor-
dan vi kan hjælpe forbrugerne til mere
fair priser«, siger forbrugerordfører Ka-
rina Lorentzen Dehnhardt (SF).

I LO tvivler cheføkonom Jan Kæraa
Rasmussen på, at lavere priser vil få løn-
modtagerne til at holde igen på lønkra-
vene. »Det afgørende for lønnen er pro-
duktivitet – hvad kan firmaet bære at
betale i løn. Når det er sagt, vil det da
være godt for samfundet med bedre
konkurrence og dermed lavere priser.
Når det gælder for eksempel detail-

handlen, er vi i Danmark nok hæmmet
af at være et lille land i hjørne af Europa,
som måske ikke er så interessant for de
internationale detailkæder«, siger Jan
Kæraa Rasmussen, der efterlyser mere
konkurrence ikke alene på dagligvarer,
men også på medicin, tandlægebesøg
og advokatregninger.

»Det ville være rart med mere kon-
kurrence i de såkaldte liberale erhverv –
apoteker, tandlæger og advokater. De
brancher er i høj grad reguleret af dem
selv, hvilket har sine saglige grunde, at
de holder orden hos sig selv, men det
koster i form af højere priser«, siger Jan
Kæraa Rasmussen. 
thomas.flensburg@pol.dk

betaler 5 procent for meget

Det ville være
rart med mere
konkurrence i
de såkaldte li-
berale erhverv –
apoteker, tand-
læger og advo-
kater
Jan Kæraa 
Rasmussen, LO

A pples sejr i en patentretssag
mod Samsung har sendt chok-
bølger gennem handlen med it-

aktier. Den koreanske elektronikprodu-
cent mistede i løbet af mandag over 70
milliarder kroner af sin børsværdi, lige-
som Googles aktier rutsjede nedad,
mens hårdt trængte Nokia gik frem. 

Apples aktier steg mere end 2 procent
og nåede kortvarigt op på rekordprisen
680 dollar, da analytikere forudså, at
selskabets konkurrenter bliver nødt til
at ændre designet af deres produkter.
Retten pålagde Samsung at betale Ap-
ple 6 milliarder kroner i erstatning.

Googles aktier faldt på grund af be-
kymring for, at hele selskabets Android-
platform nu kan være sårbar. Googles
opkøb af Motorola Mobility for 75 milli-
arder kroner skyldtes netop et ønske
om at sikre sig bedre mod denne type
retstvister. Men Google kunne ikke for-
hindre, at Samsung, den største produ-
cent af Android-apparater, led et svien-
de nederlag. 

Kendelsen baner vej for en høring i
næste måned, hvor Samsung risikerer
et fogedforbud mod at sælge flere af si-
ne produkter i USA. 

It-analytiker Michael Walkley fra
Canaccord Genuity siger: »Vi regner
med, at andre Android-producenter,
for eksempel HTC, Sony og LG, vil gen-
nemgå denne patentdom og eventuelt
ændre og udskyde planlagte Android-
telefoner og tabletcomputere«. 

Samsung er stærkt utilfreds med
dommen og beskylder Apple for »direk-
te misbrug af patentloven«.

Endelig godt nyt for Nokia
Ifølge flere analytikere står Microsoft
og Nokia til at nyde godt af denne trus-
sel mod Android-telefonerne. Nokias
aktier steg med 10 procent og er mere
end fordoblet i værdi gennem de seks
uger, der er gået, siden kursen nåede sit
laveste niveau i 16 år. 

Den finske producent har kæmpet
hårdt for at sælge sine Lumia-telefoner
og dermed etablere Microsofts Win-
dows som et alternativ til Apples og
Googles styresystemer. Nokia ventes at
lancere nye telefoner, der skal bruge
Windows 8, i næste uge, få dage før præ-
sentationen af den nyeste iPhone. 

Nokia og Microsoft har allerede ind-
gået aftaler om patenter og gensidige
licenser med Apple. 

Hos HTC, der også laver Android-tele-
foner, faldt aktiekursen med 1,9 procent
i Taiwan. Den kinesiske telefonprodu-
cent ZTE, der er børsnoteret i Hong-
kong, oplevede et kursfald på 7 procent. 
okon@pol.dk
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Samsung og Google mister
værdi, mens Nokia stiger.

Apples
sejr ryster
it-aktier


