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GLOBAL BRIEFING
»At afgive erklæringer er ikke
nok, hvis man vil forandre
virkeligheden.«

Klima Apple har med øjeblikkelig virkning trukket sig
ud af USA’s største erhvervsorganisation i protest
mod klima- og miljøpolitikken. Handelskammeret er
nemlig imod de indgreb, der
er på vej for at mindske
energiforbruget og
CO2-udledningen.
Bilindustri Aktiesalg for 5,6
mia. kr. skal give bilproducenten Mazda Motor råd til
at sende en hybridbil ind i
kapløbet med konkurrenterne. Desuden sælger Maz-

Dominique Strauss-Kahn, adm. direktør IMF

da Motor en aktieandel i
Ford Motor. Denne post har
en værdi af små 100 mio.
dollars.
Tobak Efterspørgslen på de
cubanske cigarer er faldet
så meget, at de arealer i
østaten, der bruges til at
dyrke tobak, næste år reduceres med over 30 pct. Cubas mest berømte cigarmærker, heriblandt Cohiba,
Montecristo, Trinidad og
Partagas, lægger beslag på
70 pct. af verdensmarkedet
for luksuscigarer.

Vitaminer til USA’s økonomi
N Nye jobtab skaber
behov for yderligere
stimulanser, der kaldes
forlængelse af den første
store pakke.

KLAUS JUSTSEN
Jyllands-Postens
korrespondent
klaus.justsen@jp.dk

Savannah
Barack Obama gør klar til at
give den stadig svage amerikanske økonomi en ny stimulans på milliarder af dollars. Præsidenten understreger dog samtidig, at der ikke
er tale om nogen ny pakke,
som den han fik gennem
kongressen tidligt i foråret,
men blot om en forlængelse
af den eksisterende.
Hermed søger Det Hvide
Hus at afbalancere ønsket om
højere økonomisk aktivitet
og dermed et stærkere udgangspunkt for midtvejsvalget om 13 måneder mod
den voksende skepsis over
for det svulmende underskud på statens budget.

Mange job tabt
Beregninger viser, at der i indeværende finansår bliver et
hul i statskassen på 1.600
mia. dollars. Det skyldes til
dels stimulanspakken på 787
mia. dollars og redningsaktionerne for banker, kreditforeninger og forsikringsselskaber. En del af det store
minus kan dog henføres til
forgængerens budget, der år

efter år opererede med stigende underskud.
I Det Hvide Hus hedder
det, at man nu undersøger alle muligheder for at sætte
mere fart i jobskabelsen, efter
at opgørelsen for september
viste en skuffende stigning i
tabet af arbejdspladser med
263.000 og en ledighedsprocent på 9,8, der er den højeste
i 26 år.
Præsidentens talsmand,
Robert Gibbs, understreger
imidlertid, at der ikke er planer om en ny stimulanspakke, men at regeringen blot
undersøger
mulighederne
for at forlænge den eksisterende. Flere økonomer afviser denne forklaring med bemærkninger om, at der er tale
om en ekstra stimulans lige
gyldigt, hvilken etiket den
påklistres.
Med til forlængelser kan
høre den særlige skatterabat på 40.000 kr., som
alle førstegangs købere
af egen bolig har kunnet hæve i det seneste
halve år. Ordningen
udløber med udgangen af november,
men en forlængelse
betragtes som sandsynlig i håb om, at
det vil stabilisere det
stadigt skrøbelige
boligmarked.
Der er samtidig
voksende pres for
at få forlænget
understøttelsen til langtidsledige.
Denne
ordning er allere-

de forlænget med 13
uger i en række stater, men nu tales
der om yderligere 12 ugers understøttelse i
alle 50 stater.
Sådanne
ordninger vil
ikke mindst
af politiske
grunde blive
suppleret med
bedre afskrivningsregler for
mindre
virksomheder i håb
om, at det vil få
dem til at øge deres
medarbejderstab.
Disse indgreb vil dog
næppe være nok til
at forhindre,

at ledigheden stiger et godt
stykke ind i det kommende
år, skønt USA efter alt at dømme er ude af recessionen og
nu har økonomisk vækst af
beskedent omfang.
Enkelte økonomer forudsiger, at ledigheden kulminerer til juni med omkring 10,5
pct. Et så højt tal vil blive en
politisk belastning for præsidenten og hans demokratiske parti. Tidligere på året
foreslog Barack Obama at
give alle virksomheder 3.000
dollars for hver nyansat. Forslaget ventes nu genoptaget,
skønt det blev afvist af Kongressen, der frygtede misbrug. N

BOOST Præsident Obama
vil poste nye milliarder ind i
amerikansk økonomi. Foto: AP

Storbritannien tvinges på sparekur
N Konservative: Højere
pensionsalder og lønstop
skal reducere voksende
offentlig gæld.
HEIDI PLOUGSGAARD
Jyllands-Postens korrespondent
heidi.plougsgaard@jp.dk

Manchester
Finanskrise, boligboble, recession, overforbrug og stimuleringspakker.
Det seneste års økonomiske nedtur har efterladt de offentlige finanser i en miserabelt tilstand verden over, og
de britiske konservative, der
står til at vinde regerings-

magten ved næste valg, prikkede i går hul på den ømme
byld og tog fat på den diskussion, som flere lande indtil
videre har skubbet foran sig.
Hvem skal betale regningen?
I en usædvanlig klar tale på
partiets årlige kongres i Manchester slog finansordfører
George Osborne fast, at det
konservative parti i 2011 vil
fastfryse lønnen for alle i den
offentlige sektor med en løn
over 18.000 pund (145.000
kr.), om syv år hæve pensionsalderen fra 65 år til 66
år, fjerne en tredjedel af statens administrationsudgifter
og beskære velfærdsydelser,
herunder skatterabatter og
en statslig hjælp til at starte

en børneopsparing for velstillede familier.
Det er politisk højt spil.
Partiet risikerer, at den offentlige stemning vil vende
inden valget senest i juni og
frarøve det muligheden for at
afslutte 12 års ørkenvandring. Men en meningsmåling viste for nylig, at et flertal af briterne mener, at besparelser er nødvendige for at
reducere den accelererende
offentlige gæld på 175 mia.
pund (1.400 mia. kr.). Spareforslagene vil ifølge Osborne
tilsammen skære 7 mia.
pund af statens årlige udgifter.
»Dette er klare og ærlige
udmeldinger. Enhver som si-

ger, at vi kan undgå besparelser, fortæller ikke sandheden. Vi står i denne situation
sammen,« sagde Osborne til
en fyldt kongressal, der ofte
afbrød talen med klapsalver.
Han lod også forstå, at partiet principielt er imod den
skatteforhøjelse til 50 pct. for
de højestlønnede, som Labour har indført fra april næste år, men slog fast, at partiet
ikke vil sænke denne takst,
når offentlige ansatte samtidig bliver bedt om at ofre deres årlige lønstigninger for at
forbedre økonomien. Skatteforhøjelsen har allerede fået
flere kendte kunstnere til at
true med at forlade Storbritannien.

Osborne advarede også
London City om, at partiet er
klar til at gribe ind, hvis de
skatteyderfinansierede støttekroner bruges til at finansiere lønforhøjelser og større
bonuser:
»Jeg tror på det frie marked, ikke på "free rides,"« sagde han.
Finansminister
Alistair
Darling stjal mandag overskrifterne, da han meddelte,
at regeringen også vil fastfryse lønnen for dommere,
praktiserende læger og højtlønnede embedsfolk eller
maksimalt give dem en stigning på 1 pct. Beslutningen
udløste straks kritik fra en
række fagforeninger. N

Økonomi Godt nok ser det
ud til, at Kina har klaret den
verdensomspændende
økonomiske krise bedre end
de fleste. Men det økonomiske opsving er endnu ikke
stabilt, vurderer den kinesiske finansminister, Xie Xuren. IMF venter en økonomisk vækst i Kina på 8,5
pct. i år.

Erhvervsnyheder
hele døgnet på

Topchef ud
efter selvmordsbølge
Lea Klæstrup Andersen
erhverv@jp.dk

Paris
En af France Télécoms
topchefer skiftes ud, efter
antallet
af
selvmord
blandt medarbejderne har
nået 24 siden 2008.
Teleselskabet siger farvel til selskabets adm. direktør og nummer to i hierarkiet, Louis-Pierre Wenes, der har haft ansvaret
for den franske del af virksomheden. Han afløses af
Richard Stéphane, der i juli blev viceadm. direktør
for virksomhedens internationale anliggender, og
som i 2011 forventes at
overtage posten som koncernchef efter Didier Lombard.
De franske fagforeninger har længe krævet en
fuldstændig nytænkning
af virksomhedens strategi
og interne ledelsesmetoder, som de vurderer er årsag til, at 24 franske France
Télécom-medarbejdere
har taget livet af sig selv siden begyndelsen af 2008,
og at yderligere 13 har forsøgt at begå selvmord.
Konstant
omstrukturering, spareplaner, arbejdspres og frygten for en fyreseddel er den direkte årsag
til de tragiske hændelser,
lyder det fra fagforeningerne.
Store forandringer har
de sidste år præget Europas tredjestørste mobiloperatør og største udbyder af bredbånd og internet-tjenester, der i 1998
mistede sit monopol og
blev privatiseret. Den
franske stat ejer dog stadig
27 pct. af teleselskabet,
der har 191.000 medarbejdere, hvoraf halvdelen
sidder i Frankrig. France
Télécom, der mellem
2006 og 2008 afskedigede
22.000 medarbejdere, mener ikke, at selvmordraten
er usædvanlig virksomhedens størrelse taget i betragtning.
Den venstreorienterede
opposition krævede før
weekenden koncernchef
Didier Lombards afgang,
men Christine Lagarde,
der er minister for økonomi, gentog torsdag, at hun
har »fuld tillid« til den
øverste topchef. N

