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Bankerne skal udvise agtv¾rdigt k¿bmandskab, hvor et solidt kapitalgrundlag er fundamentet,
og hvor man ogs frav¾lger forretningsomrder. Og den enkelte medarbejder b¿r v¾re klar
til at sige op, hvis ikke virksomhedens v¾rdier harmonerer med ens egne v¾rdier
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”PENGEINSTITUTTER MÅ LÆRE AT VÆLGE FRA. SKRÆKEKSEMPLET
ER ISLAND, HVOR BANKERNE HAR SPREDT SIG UD OVER GEOGRAFISKE OMRÅDER
OG PRODUKTER, SOM DE SLET IKKE KUNNE OVERSKUE“.
Bjarne Jensen, BJ Consult

Aldrig er der snakket s meget om v¾rdier i virksomhederne
som i de seneste r, og aldrig har skandalerne v¾ret st¿rre.
Det nye rtusind startede med Enron-skandalen, og siden er
det get slag i slag med kulminationen i Þnanskrisen, der har
v¾ret t¾t p at styrte verdens¿konomien i grus. De h¿jt
gagerede og h¿jt gearede drenge i Wall Street har kastet
verden ud i en krise, der har kostet den vestlige verdens
regeringer tilsammen tusinder milliarder af dollar. De ßeste
er enige om, at krisen udspringer af en usk¿n blanding af
grdighed og uforstand.
ÓGrdigheden er taget til gennem de seneste 20 r, og
der er mange steder et misforhold mellem det, man siger, og
det, man g¿r. Et misforhold, der er styret af ¿nsket om at
tjene mere og hurtigere. Den Þnansielle sektor har haft en
eminent succes og har opnet fantastiske resultater i de
senere r, men for en del virksomheder i sektoren er det sket
p bekostning af det sociale ansvar og den langsigtede, velfunderede v¾kstÓ, siger Keld Jensen, adm. direkt¿r i Marketwatch og forfatter til bogen ÓRent mel i posenÒ om etik, moral
og tillid.

Dmmxudqcdmhrs¾adrjddm
Keld Jensen till¾gger den nuv¾rende krise i den Þnansielle
sektor lige s afg¿rende betydning for verdens indretning som
faldet af Berlin-muren i 1989.
ÓJeg hber, at den er signalet om junglekapitalismens fald
og om genkomsten af virksomheder styret af etik og moral.
Tilliden skal tilbage, for en velfungerende kapitalisme bygger
p, at man kan have tillid. Har man ikke det, sluger transaktionsomkostninger og prisen p penge alt for store summer,
der kunne v¾re brugt anderledes konstruktivtÓ, siger Keld
Jensen.
Han understreger, at det ikke er virksomheder, for slet ikke
at tale om en hel sektor, der er trov¾rdige eller utrov¾rdige.
Men at det er mennesker.
ÓDet er det enkelte menneskes handlinger, der rykker.
Virksomheder og mennesker skal v¾re drevet af en passion.
En passion om at ville skabe gode, nyttige produkter, der kan

forbedre og forandre verden. Bankernes passion burde v¾re
at f virksomheders og privatkunders projekter til at lykkes til
gl¾de for hele samfundet. Men nogle bankchefer har i stedet
haft pengene som gud og har mlt deres succes i kroner. Og
man kan v¾re sikker p, at ledelsens holdning siver ned
gennem hele systemet og bliver den, der s¾tter dagsordenen
for de menige medarbejdere ogs. Mange anklager politikere
for at v¾re kortsigtede og for kun at se frem til n¾ste valg. I
realiteten har mange erhvervsledere en endnu kortere horisont. Tiden frem til n¾ste bonusudbetalingÓ, mener han.

Kxsshkl`udm
Keld Jensen efterlyser Óstomach-managementÓ, en ledelse,
der lytter efter fornemmelserne i maven.
ÓGrundl¾ggende tror jeg p, at mennesker er gode, at de
godt p bunden ved, hvad der er rigtigt og forkert. Men perverse incitamentsstrukturer og det, jeg vil kalde mikrob¿lgekapitalismen med et ideal om, at alt skal g rasende hurtigt,
har overlejret vores medf¿dte moralske fornemmelser. Vi
lever i en tid, hvor spillere p internettet og dopede sportsstjerner er feterede idolerÓ.
For igen at komme p ret kurs kunne Keld Jensen ¿nske
sig, at der fx udn¾vnes en etisk direkt¿r i alle st¿rre selskaber.
En direkt¿r, der hele tiden holder ¿je med, om virksomheden
holder sig p dydens smalle vej. Flere ider til at holde fanen
h¿jt er, at nyudn¾vnte ledere skal skrive under p en erkl¾ring om, at de vil lade sig lede af etikken, og at etikken burde
v¾re et fast punkt p bestyrelsesm¿dernes dagsorden.
Desuden mener Keld Jensen, at ÞlosoÞ, etik og moral bliver
integreret p ßere forretningsm¾ssige uddannelser.
ÓI slutningen af 1800-tallet handlede 90 procent af uddannelserne om moral, etik og religi¿s adf¾rd. I 1950Õerne var
det blevet s begr¾nset, at det ikke kunne mles. Men der
er hb forude, nr fx ingeni¿rstudiet p DTU indf¿rer faget
ÕÞlosoÞsk etikÕ, som handler om ÕhvorforÕ og ikke ÕhvordanÕÓ.

Sq`oodu`rjadfxmcdqeq`nudm
ÓLedelsen er rollemodeller. Trappevask begynder fra oven.
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Men menige medarbejdere i de banker, der opererede p
kanten, burde ogs kunne sige fra. Det enkelte individ kommer
ikke uden om selv at tage stilling, og hvis virksomheden ikke
harmonerer med egne v¾rdier, b¿r man tage sit t¿j og gÓ,
lyder opfordringen fra direkt¿ren.
Her hj¾lper klagesange om huse, der skal betales, og b¿rn,
der skal fors¿rges, ikke. Hvis man gr p akkord med sin personlige integritet, har man solgt sig selv til pengene og indr¿mmer, at de rangerer h¿jere end moral. S er man ikke et
hak bedre end den ledelse, man mske i det skjulte forarges
over i Keld Jensens optik.
ÓDesuden har bankmedarbejdere jo v¾ret en knap ressource i de senere r, s de har vel ogs kunnet s¾tte nogle
betingelser ud over bare at kr¾ve mere i l¿nÓ, sp¿rger Keld
Jensen retorisk.

for sent i forhold til aktuelle kriser. Og kunderne bliver ogs
mere bevidste og kr¾vende. Det er jo hele baggrunden for
den meget omtalte v¾rdibaserede ledelseÓ.
Men skal v¾rdierne ud af skrivebordsskufferne og pvirke
den daglige adf¾rd i virksomheden, kr¾ver det, at v¾rdierne
er et dagligt tema, at man bliver konfronteret med dem, mler
nye initiativer i forhold til dem, og at man j¾vnligt tager dem
op til debat.
Og det kan endda betale sig, er Keld Jensens pstand. Han
refererer til en unders¿gelse fra det amerikanske Ethics Ressource Center, der viser, at hvis du havde investeret 180.000
kroner i et gennemsnit af Dow JonesÕ aktier i USA for 30 r
siden, ville dit afkast have v¾ret 780.000 kroner i dag. Men
hvis du havde investeret det samme bel¿b i socialt og etisk
ansvarlige virksomheder, ville v¾rdien v¾re steget til over
seks millioner kroner.

Knudjnlldqenqrdms
Keld Jensen er overbevist om, at krisen m f¿re til en selvransagelse i branchen, s den sociale og etiske bevidsthed i h¿jere
grad kommer til at styre adf¾rden.
ÓMan kan afb¿de en del med love, men udviklingen gr s
hurtigt, at man ikke kan foregribe alt ved lovgivning. Lovgivning vil altid komme som en reaktion og v¾re for lidt og
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@fsu½qchfsj¾al`mcrj`a
Ogs bankekspert Bjarne Jensen fra BJ Consult vil have fat i de
gamle dyder. For ham handler det om agtv¾rdigt k¿bmandskab, hvor det solide kapitalgrundlag er fundamentet, og hvor
man bevidst v¾lger, hvilke forretninger man vil besk¾ftige sig
med.

”BANKERNES PASSION BURDE VÆRE AT FÅ VIRKSOMHEDERS OG
PRIVATKUNDERS PROJEKTER TIL AT LYKKES TIL GLÆDE FOR HELE SAMFUNDET.
MEN NOGLE BANKCHEFER HAR I STEDET HAFT PENGENE SOM GUD OG HAR MÅLT
DERES SUCCES I KRONER. OG MAN KAN VÆRE SIKKER PÅ, AT LEDELSENS HOLDNING SIVER NED GENNEM HELE SYSTEMET OG BLIVER DEN, DER SÆTTER
DAGSORDENEN FOR DE MENIGE MEDARBEJDERE OGSÅ“.
Keld Jensen, adm. direkt¿r i Marketwatch og forfatter til bogen ÓRent mel i posenÒ

ÓDet nytter ikke bare at lne en masse penge, som man s
tjener p at lne ud igen. Det koncept holder ikke til en storm.
Man bliver n¿dt til at bygge nogle ¿konomiske ressourcer op,
s man har noget at st imod med. Og s skal man huske, at
det ikke er alt, der glimter, som er af guldÓ, siger han.
Han klandrer den Þnansielle sektor for at have kastet sig
over en masse forretningsomrder, som man ikke havde foruds¾tninger for at forst.
ÓDet, man g¿r, skal man g¿re godt. Og det kr¾ver kompetence og uddannelse. Vi kan ikke alle det hele. Pengeinstitutter
m l¾re at v¾lge fra. Skr¾keksemplet er Island, hvor ban-

kerne har spredt sig ud over geograÞske omrder og produkter, som de slet ikke kunne overskueÓ, siger Bjarne Jensen.
If¿lge Bjarne Jensen har den enkelte medarbejder ansvaret
for at videreudvikle sig og s¿rge for at have de rigtige kompetencer. Men heller ikke medarbejderne kommer uden om at
have holdninger.
ÓI det store kor lyder der ustandseligt klagesange om elendige direktioner og uduelige bestyrelser. Men den enkelte
medarbejder er ogs n¿dt til at g¿re sig klart, hvad han vil
v¾re med tilÓ, understreger han. N

Er du klædt på til en fremtid som fx bankrådgiver eller
ejendomsmægler ?
Beskæftiger du dig i dag med kunder i en bank, et
revisionsﬁrma, et realkreditinstitut eller inden for
ejendomsadministration eller ejendomsmæglerbranchen? Eller vil du gerne ind i en af brancherne? Så er
Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning et godt
valg for dig.
Med en AU i Finansiel Rådgivning styrker du dine
kompetencer gennem praksisnær og målrettet undervisning. Du kan gennemføre uddannelsen på 2-3 år
sideløbende med dit job, og du kan vælge enten dageller aftenundervisning.
Uddannelsen giver direkte adgang til HD 2. del i Finansiel Rådgivning. Uddannelsen består af 4 fagmoduler, et
specialeforløb samt et afgangsprojekt.
Uddannelsen er udformet i tæt samarbejde med:
Finansrådet, Realkreditrådet, Ejendomsforeningen Danmark, Dansk Ejendomsmæglerforening, Forsikring &
Pension, Boligselskabernes landsforening, Finanssektorens
Arbejdsgiverforening, Danske Forsikringsfunktionærers

Landsforbund, Finansforbundet samt Foreningen
Registrerede Revisorer FRR.
Adgangskrav
For at blive optaget på AU i Finansiel Rådgivning skal
du have en gymnasial uddannelse eller en relevant
erhvervsuddannelse. Derudover skal du have minimum
2 års relevant erhvervserfaring, inden du påbegynder
dit specialeforløb.
Ansøgningsfrist: 28. januar 2009.
Yderligere information og tilmelding
Kontakt Sekretariatet for Fælles uddannelser i den
ﬁnansielle sektor:
Finansrådets Hus,
Amaliegade 7
1256 København K
Tlf. 33 70 10 00.

Handelskolen København Nord - Erhvervsakademiet, Århus Købmandsskole - ErhvervsAkademiet Fyn, TietgenSkolen- Erhvervsakademi Midtjylland
- Erhvervsakademi Vest, Esbjerg - Handelsskolen Minerva - CPH WEST - Handelsskolen Sjælland Syd -International Business College (IBC) - Niels Brock
Copenhagen Business College - Nordjyllands Erhvervs-akademi - Roskilde Handelsskole - Selandia - Vejle Handelsskole - Viborg Handelsskole.
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