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Kort nyt

- I SAMARBEJDE MED HANDELSBANKEN Redaktionen afsluttet i dag kl. 8.15

Dagens vigtigste begivenheder
Dagen i dag byder først og fremmest på den særdeles vigtige 
arbejdsmarkedsrapport fra BLS (Bureau of  Labor Statistics) for 
USA. Der var i juli tale om en lidt skuffende rapport, hvor beskæf-
tigelsesfremgangen ikke helt kunne leve op til det ventede tempo. 
Denne gang forventer vi et løft i beskæftigelsen med en fremgang 
på omkring 200.000 personer i august. Vi har fået fl ere indikatio-
ner på, at beskæftigelsen igen vil tage til, herunder fra antallet af  
nye ledige, forbrugertilliden samt fra NFIB’s indeks for mindre 
virksomheders ansættelsesplaner. Således forventer vi, at især 
servicesektor-beskæftigelsen kommer sig efter tilbagefaldet i juli. 
Derudover forventer vi at byggeriet igen vil skabe nye jobs samt at 
fremstillingsindustrien fastholder den seneste vundne fremgang. 
Endelig forventer vi, at bedringen i de offentlige fi nanser har 
stabiliseret udviklingen i den offentlige beskæftigelse. Med hensyn 
til arbejdsløshedsraten forventer vi til gengæld, at den forbliver på 
7,4%, idet det uventede fald i juli blandt andet blev understøttet af  
et fald i arbejdsstyrken, hvilket vi ikke venter gentaget i august. 

Samlet set forventer vi, at arbejdsmarkedsrapporten vil være 
tilstrækkelig positiv til at Federal Reserve vil leve op til forventnin-
gerne om at påbegynde sin QE-udfasning i forbindelse med rente-
mødet senere i september. Dog er beskæftigelsestempoet på aktuelt 
under 200.000 over de seneste tre måneder tilstrækkeligt beskedent 
til, at centralbanken sandsynligvis vil lægge forsigtigt ud.
Industriproduktionen i Danmark tog som ventet en pæn tur 
ned i juni, og vi afventer fortsat at se en større grad af  positiv 
afsmitning fra vores vigtige handelspartnere, som gennemgående 
har set et produktionsløft på det seneste (blandt andet Sverige og 
Tyskland). Ser vi på den seneste udvikling i konjunkturbarome-
teret for industrien, er der ikke meget der tyder på et mærkbart 
løft herhjemme i overskuelig fremtid. Det skyldes i henhold til 
virksomhederne selv, at den fortsat meget lave efterspørgsel be-
grænser produktionsmulighederne i tæt på historisk omfang. Skal 
man imidlertid håbe på en vis positiv afsmitning fra udlandet, ser 
vi den så småt begynder at få effekt fra juli og de efterfølgende 
måneder, men det kræver at efterspørgslen efter danske varer 
grundlæggende forbedres i forhold til tidligere. Ind til videre peger 

det hjemlige konjunkturbarometer dog ikke på, at industrien har 
udsigt til et mere varigt løft i aktiviteten. Vi venter en produktions-
stigning på omkring 0,7% m/m i juli, som dermed genvinder en 
del af  det tabte fra juni. Denne fremgang er blevet indikeret af  en 
bedring i ordrebeholdningen i henhold til industribarometeret.

Højdepunkter siden sidst
Den Europæiske Centralbank (ECB) bød som ventet ikke på væ-
sentligt nyt da den afholdt rentemøde i går. Der var en anelse mere 
optimisme at spore omkring de økonomiske udsigter suplleret 
med risici udgående fra de stigende markedsrenter. Der var ingen 
ændringer i ledende rentesatser eller i andre ukonventionelle tiltag 
og opmærksomheden var således endnu en gang henledt til det 
efterfølgende pressemøde med ECB-chef  Mario Draghi. Der var 
som ventet ikke så meget nyt, idet han gentog, at ECB forventer, at 
renterne vil forblive på nuværende lave niveauer eller lavere (sagde 
han faktisk to gange træk). Derudover var der fortsat udsigt til en 
gradvis økonomisk bedring, og den seneste bedring i de økonomi-
ske indikatorer har påpeget dette. Vækstestimatet for 2013 blev 

som ventet revideret en smule op i år til -0,4% (tidligere -0,6%), og 
lidt ned i 2014 til 1,0% (tidligere 1,1%). Draghi så fortsat risici på 
nedsiden og supplerede denne gang med risikoen for højere råva-
repriser udgående fra geopolitisk usikkerhed (Syrien). Der var som 
ventet ikke de store ændringer til infl ationsestimaterne. I den efter-
følgende spørgsmål/svar-seance blev Draghi endnu en gang spurgt 
om en rentesænkning var blevet diskuteret på rentemødet, og han 

svarede at fl ere medlemmer af  Styrelsesrådet vurderer, at 
bedringen i økonomien fortsat er for »grøn« til ikke at overveje 
muligheden for rentesænkninger. Med hensyn til stigningen i 
markedsrenterne bekræftede Draghi desuden, at ECB vil overveje 
en rentesænkning, hvis renterne når et »uønsket« niveau. 

VALUTA

USD
JPY
GBP
NOK
SEK
PLN

KR KURS                     KURS                          +/-

 5,6802  0,38
 5,6913  0,50
 8,8654  0,38
 0,9286  -0,34
 0,85083  -0,70
 1,73313  -0,72

Kursen i dag kl. 7.02REGIONALE AKTIER

Bang & Olufsen B
Egetæpper B
Vestas Wind
BoConcept
Sv. Handelsbanken A

SELSKAB                                               KURS                             +/-        VALUTA

 54  2,9% DDK
 165  -2,9% DDK
 113,4  4,2% DDK
 89  4,7% DDK
 286,4 - 0,0% SEK

Fire lokale 
erhvervskvinder har en 
stand på HI-messen, 
hvor de udbyder 
optimering inden for 
forskellige områder

Af Heidi RømeR
hro@herningfolkeblad.dk

Messe På en mindre stand mellem 
maskiner og metal er der linet en lille 
sofa op med hyggelige puder og vin-
druer og saltstænger på bordet. Små 
bøger under en hjemmebygget sofa 
gør, at stedet kommer til at minde lidt 
om en stue. 
Navnet er »Har du tid nok?«, og stan-
den skiller sig markant ud fra de man-
ge andre stande med produkter, som 
direkte henvender sig til industrien. 
De fire kvinder, som holder til på 
standen, har ikke direkte noget med 
industri eller håndværk at gøre til dag-
lig. De arbejder dog alle sammen med 
optimering, og det er fra tre forskellige 
vinkler, som alle på hver deres måde 
kan gavne de deltagende brancher på 
HI-messen.
Erhvervskvinderne er enige om, at 
selv om de var skeptiske, da de først 
blev præsenteret for idéen, så var det 
et rigtigt valg for dem at deltage på 
HI-messen i år. 

Optimering af tid
Bente Tromborg har virksomheden 
Bente Tromborg og Co., som hjælper 
kunderne med optimere deres online 
markedsføring. 
Gitte Lützen er på messen med virk-
somheden GL Consult, som arbejder 
med optimering af  virksomheders C5-
system, som er et økonomisk redskab. 

Mette Bundgaard er sammen med 
kollegaen Jean Hausgaard-Olesen til 
messe med firmaet Time Consult, som 
arbejder med optimering af  tid ved 
hjælp af  simple redskaber.

Stort kundepotentiale
Det, som de fire erhvervskvinder har 
til fælles, er, at de holder til i et kon-
torfællesskab i Innovatorium i Birk. 
Ingen af  dem har været på HI-messen 
før, men Mette Bundgaard så alligevel 
potentiale i at deltage. 
- Jeg skal være ærlig og indrømme, 
at min første tanke var: »Hvad skal 
vi der?«, men efterfølgende kunne 
jeg godt se, at der er et stort kunde-
potentiale for os på HI-messen. Det 
er ikke kun de besøgende, som kan 
blive kunder, det kan lige så vel være 
udstillerne, og det er bestemt en af  

grundene til, at vi er herude, fortæl-
ler tidskonsulenten.

Ikke håndgribeligt
De fleste udstillere på HI-messe har et 
meget konkret produkt at vise frem 
til de mange forbipasserende, men det 
gør sig ikke gældende for de fire kon-
sulenter. De har hverken metalringe 
eller robotter på standen, men ifølge 
dem selv betyder det ikke, at de skal 
holde sig væk fra messen. 
- Vi er her for at skabe kontakter og 
udvide netværket. Det er vigtigt at 
fortælle, hvad det egentlig er, vi laver, 
fordi vi ikke har andet end brochurer 
at vise dem. Vi har allerede mødt en 
del, som har haft et behov for det, som 
vi kan levere, fortæller Mette Bund-
gaard. 
Kvinderne har ikke oplevet problemer 

med at falde i snak med de forbipasse-
rende, og ifølge Mette Bundgaard skyl-
des det, at især Time Consult slår på 
nogle problemstillinger, som de fleste 
kan nikke genkende til, og det vækker 
automatisk en interesse for standen. 
- De fleste vil svare, at de ikke har tid 
nok i hverdagen eller på arbejdet. Det 
er noget, som alle kan genkende, og 
vi har endnu ikke været ude hos en 
virksomhed, hvor vi ikke har kunne 
skabe mere tid hos dem, fortæller 
Mette Bundgaard. 

Positiv respons
Indtil videre har de fire konsulenter 
kun oplevet positiv respons fra de be-
søgende, og mange er nysgerrigt kom-
met over for at få en snak med dem. 
Mette Bundgaard oplever generelt, at 
mange virksomheder har øget fokus 

på at optimere produktionen. Det gør 
sig også gældende hos udstillerne på 
HI-messen i år, men erhvervskvinden 
har et ønske om at sørge for, at der 
også bliver tænkt i optimering af  
administrationen og de medarbejder, 
som arbejder her. 
- Det er jo mennesker, som står bag 
det hele. Vi henvender os til dem, som 
sidder bag skrivebordet, og de bliver 
ofte glemt i optimeringsprocessen. 
Virksomheder skal være konkurren-
cedygtige, både når det kommer til 
produktion og administration, siger 
Mette Bundgaard. 
Da Folkebladets udsendte forlader 
standen, er de fire kvinder allerede 
videre for at snakke med flere af  mes-
sens udstillere og besøgende, og kon-
sulenterne har allerede givet tilbud til 
nogle af  de omkringliggende stande.  

Stort potentiale på messe

Fire HHX-elever 
fra Herning 
vandt national 
talentkonkurrence  
i forretningsudvikling

Af BRiAn KjæR AndeRSen
bri@herningfolkeblad.dk

KonKurrence De fire HHX-elever 
Anders Nygård, Frederik Mølbak, 
Kristian Dahl og Andreas Foldager 
fra Herningsholm Erhvervsskole gik 
hele vejen i konkurrencen »DM i Er-
hvervscase«, som Danske Erhvervs-
skoler står bag.
Efter først at være udpeget fra skolen 
i Herning gik de videre fra en regions-
semifinale, og i går blev de udråbt som 
vinder ved DM-finalen, som blev holdt 
i København. 
- Da de nævnte tredje- og andenplad-
sen havde vi egentlig givet op, for vi 
synes, de andre var rimeligt skarpe. 
Men da de så ved førstepladsen sagde 

Herningsholm Erhvervsskole, brød vi 
alle fire bare ud i et stort jubelråb, for-
tæller Anders Nygård, da Folkebladet 
fanger ham på telefonen et par timer 
efter kåringen.
Her har de fire 18-årige HHX-elever 
netop nået at fejre triumfen.

- Vi har lige været på Hard Rock Café 
og fået en mojito, og nu står vi så og 
skal med toget til Jylland igen, beretter 
Anders Nygård.
Selve konkurrence »DM i Erhvervs-
case« har været en konkurrence, hvor 
handels-studerende fra hele landet har 

været indbudt til at lave hver deres 
analyse af  discountkæden Rema 1000 
og give et bud på kædens udviklings-
muligheder. 

Bestil hjemmefra
Gruppen fra Herning valgte at komme 
med et forslag til at udvide brugen af  
kædens eksisterende app til mobilte-
lefoner, så man kan bestille sine varer 
hjemmefra. 
Tanken er, at det vil give en merværdi 
for kunderne.
- Vi har lavet en analyse, der viser, at 
langt flere vil begynde at købe dag-
ligvarer over internettet. Samtidig 
kunne vi forstå på Rema 1000, at det er 
vigtigt for dem, at kunderne kommer 
ned i butikken og møder den lokale 

købmand. Derfor er vores forslag, at 
Rema ikke skal bringe ud, men pakke 
varerne til forbrugeren, så de stadig 
kommer ned i butikken, men hurtigt 
kan hente deres varer, forklarer An-
ders Nygård.

Minister var med
Med til kåringen var blandt andre ud-
dannelsesminister Morten Østergaard 
(R) og Rema 1000-logistikdirektør Lars 
Retoft. Førstepladsen udløste en iPad 
og et gavekort på 1000 kroner til Rema 
1000 til hver af  de fire herningensere.
Sideløbende med »DM i Erhvervscase« 
blev også vinderen af  DM i Teknologi 
fundet. Her faldt valget på fem piger, 
der til dagligt går på HHX på EUC-
Nord i Hjørring. 

dm-titel blev fejret med mojitos
 | - Det er netop sådan nogle innovative ideer, vi skal leve af  

i fremtiden, lyder de rosende ord fra uddannelsesminister  
Morten Østergaard (R), som tog del i »DM i Erhvervscase«,  
hvor fire elever fra Herning løb med førstepladsen. PR-foto

 | Mette Bundgaard er på 
Hi-messe med kollegaen Jean 
Hausgaard-Olesen. PRivAtfoto

 | Bente Tromborg (t.v), Jean 
Hausgaard-Olesen (i.m), Gitte 
Lützen (t.h) og Mette Bundgaard 
har valgt at kalde standen »har du 
tid nok?« i stedet for et af deres 
virksomhedsnavne.  

foto: flemming HAnSen

 | Give Stålspær flyttede i 2007 sit hovedkontor 
fra Give til Brande. foto: give StålSPæR 

satsning Den danske stålspærsproducent Give 
Stålspær, som har hovedkontor i Brande, har 
åbnet endnu et salgskontor i Tyskland. 
Det nye kontor i den midttyske by Gera skyldes 
et ønske om at være tættere på de tyske kunder 
og vækst gennem lokal tilstedeværelse.
Give Stålspær har allerede et kontor i Neumün-
ster 100 kilometer syd for den danske grænse, og 
virksomheden satser på at kunne agere hurtigere 
og mere progressivt på det voksende marked. 
- Vi har med åbningen af  vores nye kontor 
udvidet vores kapacitet i Tyskland, som er et af  
vores primære fokusmarkeder. Med to afdelinger 
i Tyskland kan vi udnytte synergier, som bringer 
os tættere på vore nuværende og potentielle 
kunder, siger Teil Beckman, salgsdirektør  
og medejer af  Give Stålspær.

Give Stålspær åbner  
ny afdeling i tyskland

JobsKifte Efter seks år som filialdirektør for 
Sydbanks afdeling i Hamborg, vender Henrik 
Brandt tilbage til det midtjyske, hvor han 1. 
august er tiltrådt som ny erhvervsdirektør hos 
Sydbank i Midtjylland. 
- Jeg ser frem til, at arbejde i et af  de mest 
dynamiske erhvervsområder i Danmark med 
et fagområde, som i høj grad har min interesse, 
siger Henrik Brandt, der har mere end 20 års 
erfaring som erhvervsrådgiver.

Sydbank Midtjylland får  
ny erhvervsdirektør

rapport Danmark er for dyrt at drive virksom-
hed i, og 54 procent af  internationale virksom-
heder i Danmark overvejer at flytte investeringer 
og arbejdspladser ud af  landet.
Sådan lyder dommen i det årlige Business 
Barometer fra det amerikanske handelskammer 
i Danmark (AmCham Denmark), hvor virk-
somhederne i rapporten samlet konkluderer, at 
Danmark ikke er konkurrencedygtigt nok.
Administrerende direktør i handelskammeret 
Stephen Brugger siger, at det er afgørende, at 
Danmark tager fat på det høje omkostnings-
niveau, hvis Danmark skal kunne tiltrække 
investeringer.
- Her spiller høje skatter og afgifter en stor rolle, 
og derfor er det også et skridt på vejen, at man 
sænker selskabsskatten. Men det er et meget 
lille skridt, og det er kun interessant for nogle 
virksomheder. Der er behov for mere grundlæg-
gende tiltag, hvis Danmark for alvor skal være 
et attraktivt sted at investere, siger Stephen 
Brugger.
Undersøgelsen er gennemført i sommer. 103 
virksomheder har svaret, og de repræsenterer 
tilsammen 64.000 arbejdspladser. 25 procent af  
dem har hovedsæde i Danmark, 67 procent af  
dem i USA og 9 procent har deres hovedsæde i 
andre lande. /ritzau/ 

Internationale selskaber 
overvejer at forlade landet


