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Efter tre ølkrak: Prispres kan udløse
konkursbølge blandt bryggerier
På en måned har tre mikrobryggerier måttet lade livet. Det er
blot de første i rækken, lyder det fra branchen, som klandrer de
store industribryggerier.
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Mange mikrobryggerier presses på finanserne på grund af skærpet konkurrence. Foto: Per Folkver
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Det Fri Øl

Danske mikrobryggere er så hårdt pressede, at det seneste skvulp af
konkurser næppe bliver det sidste.
Det frygter en række spillere, efter at bryggerierne Indslev
Bryghus, Stevns Bryggeri og Mylius-Erichsen Bryghus alle
tre har kastet håndklædet i ringen i august og september.
Mikrobryggernes økonomiske buler skyldes primært de
store bryggeriers indtog på markedet for specialøl, påpeger
flere brancheaktører.
»Det helt grundlæggende problem er, at
industribryggerierne fører sig frem som mikrobryggerier
med en helt anden omkostningsstruktur. Der bliver en
prissætning, som mikrobryggerierne slet ikke kan hamle
op med,« siger Tore Jørgensen, formand for foreningen
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Det Fri Øl og indehaver af Herslev Bryghus.
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Hvis markedet ikke bliver

Forgældede
bryggerier kæmper for
overlevelse: »Det hele blev
for stramt til sidst«
02.10.18

gennemskueligt, vil vi se rigtig mange
konkurser.
Tore Jørgensen, formand for foreningen Det Fri Øl og
indehaver af Herslev Bryghus

Anonymt opkøb
skal styrke Royal Unibrews
cidersats
02.10.18

Det kan være svært for forbrugere at skelne mellem øl
brygget af store og små bryggerier, mener Tore Jørgensen,
og det har fatale konsekvenser for de små bryggere.
»Hvis markedet ikke bliver gennemskueligt, vil vi se rigtig
mange konkurser,« siger han og bakkes op af en række
industrikollegaer.
Kigger man på bryggeribranchen over én kam, funkler
finanserne heller ikke ligefrem. Bryggerier døjer med
markant flere underskud og negative egenkapitaler end
den gennemsnitlige danske virksomhed, viser Kaj
Glochaus opslag i regnskabstallene.
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Teleselskabet 3
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EY’s nye topchef
vil starte på en halvfrisk:
»Det har været en lidt hård
periode, som vi skal have
lukket ned«
24.09.18

Han er partner og statsautoriseret revisor i
revisionskoncernen EY og peger på, at den skarpe stigning
i antallet af mikrobryggerier kombineret med skærpet
konkurrence fra storbryggerne giver anledning til
økonomiske problemer og konkurser. Hvor antallet af
bryggerier i 2012 talte 132, er der i dag omkring 200.

Ny EY-topchef
klar til opkøb efter
skuffende år
24.09.18

»Jeg tror generelt, at det handler om virksomhedernes manglende evne til
at håndtere en skalering og dermed også til at imødegå den øgede
konkurrence, der er. Hvis man er en ølentusiast og ekstremt god til at
brygge øl, er man ikke nødvendigvis den fødte virksomhedsleder,« siger
Kaj Glochau.

Antallet af bryggerier vokser ufortrødent
Antal bryggerier i Danmark, 2012-2017. Kilde: Bryggeriforeningen
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Anders Busse Rasmussen, som stod i spidsen for det nu krakkede Indslev
Bryghus, hvis konkursbo nu er overtaget af Vestfyen, har de seneste to-tre
år for alvor mærket Carlsbergs og Royal Unibrews muskler på markedet for
specialøl. De har – modsat de små spillere – kræfter til at sikre sig, at deres
øl får plads på hylderne i detailkæderne og restaurationerne.
»Når Royal Unibrew alene kommer med fire-fem nye brands i løbet af et
par år, og de bruger alle trickene i bogen for at få øllet til at ligne noget af

det samme, der kommer fra et lille bryggeri, så gør det en forskel,« siger
han.
I Carlsberg afviser man, at de store bryggeriers indtog på markedet for
specialøl, der presser de små.
»Jeg kan godt forstå, hvis nogen synes, at det i perioder er svært at følge
med, men det er snarere, fordi markedet løbende er blevet mere og mere
udfordret af de mange øl, der hele tiden dukker op, og vi har jo set en
eksplosion i antallet af øl og bryggerier i de seneste år,« skriver Simon
Fibiger, salgsdirektør for restauranter og barer i Carlsberg Danmark, i en email.
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Royal Unibrew.
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Flere mænd end kvinder drømmer
om lederjob
Blandt de studerende i Djøf er der flere mænd end kvinder, der
ønsker sig en ledelseskarriere. Det er et problem, hvis vi ikke får
mere diversitet i vores ledelser, påpeger McKinsey.
KARRIERE
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Blandt unge studerende på landets samfundsvidenskabelige og
erhvervsøkonomiske uddannelser er ambitionerne høje. Men flere mænd
end kvinder drømmer om et liv som topchef.
En ny undersøgelse fra Djøf viser, at 82 pct. af de mandlige
studerende ønsker at blive leder enten hurtigst muligt eller
på sigt. Blandt kvinderne er det 73 pct.
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studerende, er der ikke noget at sige til, at mænd har
nemmere end kvinder ved at se sig som leder,« siger Edith
Jakobsen, arbejdslivspolitisk chef i Djøf.
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Undersøgelsen fra Djøf bekræfter en generel tendens
herhemme.
Ifølge McKinsey er Danmark faldet fra en 5. plads på
World Economic Forums Global Gender Gap Index i 2014
til en 14. plads i 2017.
Kvinderne udgør kun 14 pct. af toplederne i private
virksomheder og 25 pct. af topembedsmændene.
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Podcast:
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risikable drømme og de
kedelige danske topchefer
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Kim Baroudy, der er
managing partner i McKinsey

i Danmark.
»Den kollektive intelligenskvotient stiger, når der er mere diversitet i en
gruppe. Kan vi få diversitet i vores ledelsesgrupper, så stiger
problemløsningsfrekvensen, innovationskraften og dermed også væksten i
samfundet. I praksis er det altså alt andet lige en rigtig god ide med flere
kvinder i topledelserne,« siger han
Edith Jakobsen hæfter sig ved, at det er en stor gruppe af både mandlige og
kvindelige studerende, der ønsker sig en lederkarriere.
»Det er glædeligt, at der er så mange både mænd og kvinder, der gerne vil
gøre en forskel i et lederjob. Heldigvis har flere fået øjnene op for værdien
af diversitet, også på direktionsgangene og i bestyrelseslokalerne. Men der
er fortsat brug for skærpet opmærksomhed og handling, da ubevidste bias
og stereotype forestillinger om mænd og kvinders evner og roller stadig gør
sig gældende i mange virksomheder,” siger hun.

De studerendes bevæggrunde for at blive leder er nogenlunde ens. Om de
er mænd eller kvinder svarer hovedparten, at den vigtigste årsag er faglig
udfordring, lyst til ansvar og personlig udvikling. 10 pct. svarer, at de
handler om højere status.
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