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Pepsi satser sundt
Selskabets topchef,
Indra Nooyi, vil give
Pepsi et bedre image
end cola & chips.
Portræt side 14

Hårdt arbejde bag fredagsslik
i delstaten Ceará, om landarbejdernes
forhold.
Haribo gør ifølge salgsdirektør Per
Henerius en stor indsats for at sikre, at
forholdene hos leverandørerne er, som
de skal være.
»Vi gør alt, hvad vi kan, for at undgå børnearbejde og diskrimination og for at
overholde menneskerettighederne«, siger han.
Haribo er medlem af en såkaldt rundbordsorganisation, hvor tyske levnedsmiddelvirksomheder samarbejder om
socialt ansvar, siger han.
»Vi køber ind i fællesskab fra leverandører, som forsikrer
os, at arbejdsforholdene er korrekte, og det gælVi ser ingen
der hele vejen ud i
bevægelse fra
yderste led. Det
virksomhederne gælder ﬂere fori retning af
skellige råvarer,
at forbedre
som er omtalt i
medierne, eller
arbejdssom der har været
forholdene
med«.
Osvaldo Aguiar, problemer
Per Henerius vil
aktivist
ikke oplyse sine
leverandører af
hensyn til konkurrencen. Men ifølge Politikens oplysninger køber Haribo carnauba-voks gennem den tyske distributionsvirksomhed Ter Hell, der oplyser, at man
ikke kontrollerer arbejdsforholdene på
landet.
»Vi har haft en auditør i gang i Brasilien.
Han ser på forholdene på fabrikkerne. Det
er for tidskrævende at undersøge arbejdsforholdene på landet«, siger produktionschef Mei Ling Yuan fra Ter Hell.

Slikket i posen fra Haribo,
Toms og Leaf indeholder
palmevoks, som underbetalte
landarbejdere i Brasilien udvinder under primitive forhold.
PETER BENGTSEN, BRASILIEN,
OG DORRIT SAIETZ

osen med Matador Mix, Familieguf
eller Pingvinblanding spreder hygge fredag aften i danske hjem. Men
den voksbehandling, som hindrer vingummibamserne i at klæbe sammen, er
udvundet under umenneskelige arbejdsforhold i det nordøstlige Brasilien.
Voks fra carnauba-palmen er et eftertragtet naturprodukt med en række
fremragende egenskaber. Men de omkring 100.000 landarbejdere, der udvinder voksen, er ansat på daglejervilkår og
tjener under den lovbefalede mindsteløn
i Brasilien. De udsætter sig for skader, når
de med en kniv monteret på et 10 meter
bambusskaft skærer palmeblade af trætoppene, og de pilespidse blade suser
ned, siger den brasilianske forsker geografen Oscar d’Alva, som gennem ﬂere år
har dokumenteret forholdene i branchen
for den lokale ngo Instituto Sertão.
»De risikerer også at få brandsår af at
håndtere den kogende voks, og kvinderne, der banker voksen ud af palmebladene, indånder store mængder støv«, siger
han.
Moises Brás Ricardo, som er formand
for landarbejdernes forbund, Fetraece, i
delstaten Ceará, bekræfter, at der er store
problemer.
»Det er det hårdeste og mest primitive
arbejde, der ﬁndes. Det er meget umenneskeligt«, siger han.
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Kontrol gælder ikke på landet
To af de tre største vokseksportører i Brasilien, Foncepi og Pontes, sælger til Ter Hell.
De opkøber palmevoksen fra landområderne og bekræfter, at de ikke kontrollerer arbejdsforholdene på landet.
»Vi fører ikke kontrol med arbejdsforhold på landet. Vores kunder efterspørger
kun information om arbejdsforhold i
virksomheden (fabrikken, red.)«, fortæller Ana Carolina Fontenele, direktør i Foncepi, som er langt den største af de brasilianske vokseksportører.
Hos Toms svarer direktør Jesper Møller,

Krav ukendte i Brasilien
Gennem bl.a. tyske importører sælges
carnauba-voksen videre til producenter
af danskernes yndlingsslik som Haribo,
Toms og Leaf, som ejer mærket Malaco.
Flere af ﬁrmaerne siger, at de stiller
krav til deres leverandører om arbejdsforhold og social ansvarlighed. Men i Brasilien har de lokale producenter aldrig hørt
om sådanne krav.
»Sådan har det altid været. Alle opgaverne er hårde«, siger Edgar Gadelha, præsident for eksportørernes brancheforening

KOGENDE. En arbejder rører i gryden, hvor det ﬁne vokspulver smeltes til en suppe, før det skal bruges til
slik, kosmetik eller bilpolering. Kommer det på kroppen, må huden trækkes med af. Foto: Peter Bengtsen
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Center for Videreuddannelse
Ingeniørhøjskolen i København - University College

Læs mere på www.cv.ihk.dk
Undervisning om aftenen i
Ballerup – gode parkeringsforhold.
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Man forsøger
at snige sig ind
i kundernes
hjerne, vinde
deres tillid og
påvirke dem
Edda Castelló, Hamburg Forbrugercentral

Side 6

Talskvinden for en tysk
forbrugerorganisation blev
rødglødende vred, da det kom
frem, at en lokal bank havde lavet psykologiske proﬁler
af sine kunder, uden at de vidste det. Hun var ikke den
eneste, og banken blev tvunget til at ændre kurs. Men
også i Danmark må kunderne vænne sig til den slags
metoder, siger Forbrugerrådets cheføkonom.
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Kinesere køber luksusboliger over hele verden
i stigende hast. Det kan
også ske i København.
anmark er på vej ud af en boligprisboble og står umiddelbart ikke over for en ny. Omvendt er der
udbredt frygt for prisbobler, der kan
briste, mange forskellige steder på det
kinesiske boligmarked.
Men kinesiske boligkøb ﬁnder ikke
kun sted hjemme. Et hastigt stigende
antal kinesere køber boliger rundt omkring i verden.
Det kan på sigt skabe højere priser på
luksuriøse velbeliggende boliger – selv i
Storkøbenhavn. Resultatet vil i fremtiden betyde endnu større forskelle mellem by og land på, hvad det koster at bo.
Et lands økonomiske styrke spejles
normalt af, hvor stor en andel af verdens direkte investeringer landet ejer.
Ifølge FN-organisationen Unctad nåede
Kina en andel på 6 procent i 2009.
Umiddelbart ikke meget i lyset af, at
Storbritannien i sine velmagtsdage i
1914 ejede omkring 45 procent, og USA
nåede op på 50 procent i 1967.
Men Kinas andel af de globale direkte
investeringer i verden er skabt på 25 år.
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Kinesere kan skabe den
næste danske boligboble
De er hastigt stigende – ifølge magasinet Economist står der kinesiske ejere
bag hvert tiende opkøb i år opgjort efter værdi. Og så skal det ses i lyset af, at
USA’s og Storbritanniens andele af direkte udenlandske investeringer i dag
er nede på hhv. godt 20 og knap 10 procent.

Kinesiske boligkøb
Kineserne køber ikke kun virksomheder ude i verden, men også boliger. Til
dels fordi der normalt følger kinesisk
ledelse med ud i forbindelse med opkøb. Men i langt højere grad fordi mange kinesere er blevet velhavende.
Ifølge Financial Times har 475.000 kinesere aktiver for en million dollar eller
mere. Det er det fjerdestørste antal High
Net-Worth Individuals i verden. Og disse
kinesere har i gennemsnit placeret en
femtedel af formuen i fast ejendom.
Det har allerede sat klare aftryk på boligmarkeder nær Kina.
Ifølge det internationale ejendomsmæglerﬁrma Knight Frank står kinesere i år bag 35 procent af købene af boliger til en million dollar eller mere i
Hongkong. I Sydney er andelen 20 procent og i Tokyo 10 procent.
Men kinesere har også øjnene rettet
mod fjernere mål.
Godt 1 procent af boligkøb til en million dollar eller mere i London og knap 1

procent i New York står der ifølge
Knight Frank kinesere bag i år.
Småt måske, men væsentlig højere
end bare året før. Og
andre kinesere kan
komme endnu længere omkring –
Mange
f.eks. til København.
kinesere
Det vil de gøre,
foretrækker
hvis det lykkes at realisere en af regerinboliger med
lykketallet 8 gens ambitioner,
nemlig at få et
dansk universitet placeret i verdenstoppen. Man kan se, at kineserne allerede
nu ikke bare køber luksusboliger rundt
i verden, men også køber velbeliggende
lejligheder til deres studerende børn.
Ifølge Financial Times var andelen af
kinesiske studerende ved årets optagelse på engelske Eton College på knap 3
procent. Tilsvarende er der også kinesiske studerende på danske universiteter.
De vil på sigt blive fulgt af deres forældre. Så ejere med gode boliger på f.eks.
Strandvejen nord for København har
udsigt til at få et bud fra kinesere, der
traditionelt ikke ser pris som noget, der
skal forhindre en god handel.
Erfaringerne fra Sydney viser, at mange kinesere foretrækker boliger med
lykketallet 8, mens husnummeret 4 eller udsigt til en kirkegård har lav status.
tage.otkjaer@pol.dk
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Her er dødsfald en forretningsﬁdus
USA. Folkene bag souvenirbutikken Skele-

Annoncer telefon: 33 47 29 82
The Financial Times Limited (2010) har fuld copyright på alle artikler i
dette tillæg, hvor forfatteren angives som Financial Times. Politiken
har det fulde ansvar for nøjagtigheden og kvaliteten af oversættelsen.

tons in a Closet – Skeletter i Skabet – mente, at de havde fat i et godt tema, da de åbnede den i Los Angeles. Butikken er tilknyttet millionbyens retsmedicinske institut og har død som tema. Her kan man

bl.a. købe ﬂasker mærket som ’kropsvæsker’ samt tæpper og baseballhatte med
de berømte kridttegninger, der markerer
gerningsstedet for et mord. Men indtil videre har det ikke været muligt at skabe
overskud i butikken trods det fængende

slogan ’We’re dying for your business’,
der løseligt kan oversættes til ’Vi vil give
vores liv for at handle med dig’. Bagmændene opfordrer nu kommunen til at gøre
en ekstra pr-indsats, der kan få regnskabet ud af det røde felt. (aha)

...

Det betyder
ikke så meget,
hvilken aktie
du investerer i

Mange investorer bruger meget tid på at vælge, hvilke
aktier eller obligationer de skal investere i. Men valget
af det rigtige værdipapir bidrager typisk kun med 15%
af dit samlede afkast, mens fordelingen mellem aktier
og obligationer bidrager med 85%.
I Nykredit bruger vi en investeringsmodel, der hjælper
os med at sammensætte dine investeringer efter den

aktuelle økonomiske årstid. Flere aktier, når tiden
er til det, og flere obligationer, når dét belønnes.
Det giver dig et bedre afkast.
Tal med en af vores rådgivere eller formuespecialister,
eller bliv udfordret på Nykredit.dk.

Tænk nyt

...
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Overblik

Bankkrise giver uro

Stor razzia mod insiderhandel
USA’s forbundspoliti, FBI, ransagede i mandags hovedkvartererne for tre hedgefonde i Connecticut,
New York og Boston i forbindelse med en omfattende efterforskning af insiderhandel. Ifølge Wall Street
Journal er der ﬂere ransagninger i vente efter razziaerne mod fondene Diamondback, Level Global og
Loch Capital. Avisen skriver, at FBI, ﬁnanstilsynet og
anklagemyndigheden på Manhattan i tre år har efterforsket en række forbundne sager, og at der inden
nytår kan være sigtelser på vej mod bankfolk, hedgefondmæglere og analytikere over hele USA. (tp)

Selv om Irland har sagt ja til en redningspakke fra EU, er
krisen ikke forbi. Milliardtabene i den irske banksektor
understreger, at selv eurozonens store hjælpefond måske
ikke er stor nok til at klare nye problemer. Situationen
forværres af slingrekurs i de ofﬁcielle udtalelser.
Uroen ses på de europæiske bankers aktiekurser – her
vist i analysebureauet Bloombergs europæiske bankindeks.

At smide Irland ud af euroen er
ikke en god ide. Det ville udløse en
kædereaktion af uønskede effekter
Jan Kees de Jager,
Hollands ﬁnansminister

Principiel sejr til forlagsbranchen
Google har indgået en banebrydende aftale med forlaget Hachette Livre om indskanning og elektronisk
salg af udgåede franske værker. Selve aftalen, der omfatter omkring 50.000 titler, er en symbolsk sejr for
de forlag over hele verden, der forsøger at beskytte
deres ophavsret. Hachette får selv lov til at vælge,
hvilke udgåede titler Google skal skanne ind, og
hvorvidt kunderne skal betale for dem eller have gratis adgang til at søge i dem. Dermed får Hachette mere direkte indﬂydelse på Googles digitaliseringsprojekt, end forlag i den engelsksprogede verden vil få
ifølge et amerikansk forlig, som USA’s justitsministerium er ved at vurdere, skriver Financial Times. (tp)

Cigaretter skal i usexede æsker

Foto: Creative Commons

Den britiske regering har planer om at forbyde farvestrålende cigaretpakker og kræve, at tobaksproducenterne sælger deres usunde produkter i ensartede
brune pakker,
der på ingen
måde kan virke
tillokkende. Det
har udløst voldsomme protester fra landets
største producenter. British
American Tobacco siger til
The Times, at
det vil være »en
julegave« til kriminelle organisationer, der får
langt nemmere
ved at forfalske
emballagen og
sælge kopicigaretter. Tobaksindustrien vurderer, at staten i forvejen går glip af 35
milliarder kroner om året i tabte afgifter grund af
forfalskede cigaretter. (tp)

Portugisisk underskud vokser
Underskuddet på Portugals statsbudget er vokset i
årets første 10 måneder, og de nedskæringer, der
skulle berolige ﬁnansmarkederne, ser ikke ud til at
virke: De offentlige udgifter er 2,8 procent højere end
i samme periode sidste år. Det kan underminere Portugals forsøg på at overbevise investorerne om, at
landet ikke vil følge i Irlands fodspor og bede om
økonomisk hjælp udefra, skriver Financial Times.
Portugals fagbevægelse har varslet generalstrejke i
dag i protest mod nye besparelser i 2011. (tp)

Opsigtsvækkende arvestrid afgjort
Seks medlemmer af den britiske rigmand Eric AnkerPetersens danske adoptivfamilie skal dele en arv på
123 millioner kroner, fastslog High Court i London i
mandags. Eric Anker-Petersen levede til sin død som
72-årig i 2007 i den faste vrangforestilling, at han var
barnebarn af den sidste russiske tsar, Nikolai II, og
desuden tvillingebror til ’Dollars’-skuespillerinden
Joan Collins, skriver The Telegraph. I virkeligheden
var han søn af et amerikansk skuespillerpar, men
han blev som barn adopteret af den danske erhvervsmand Karl Anker-Petersen, der i 1928 var med til at
stifte Rentokil i Storbritannien. (tp)

Irsk lån hjælper Danske
Professor mener, at Danmarks lån til Irland handler om at give
kunstigt åndedræt til Danske Bank. Vrøvl, mener Danske Bank.
anmark skal låne en betragtelig
sum penge til kriseramte Irland.
Sådan lød det i går fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der i samme åndedræt understregede, at lånet både handler om at række de hårdt ramte
irere en solidarisk hånd – og om at sikre
stabiliteten i hele den
europæiske
banksektor.
Den forklaring køber
Finn Østrup, professor i
KÅRE
ﬁnansiering på CBS, baPEDERSEN,
re ikke. Han mener, at
BRUXELLES
det danske lån, som der
endnu ikke er sat tal på, langt hen ad vejen kun handler om at hjælpe Danske
Banks to irske ﬁlialbanker, National Irish
Bank og Northern Bank.
»Intet tyder på, at det danske lån kan
gøre hverken fra eller til for Irland. For
irsk økonomi kommer under alle omstændigheder til at være meget usikker
de næste ﬁre-fem år. Til gengæld holder
man hånden under Irlands ﬁnansielle sy-
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stem – og dermed Danske Bank – på de
danske skatteborgeres regning«, siger
Finn Østrup.
Den vurdering oplever man i Danske
Bank som langt ude i skoven.
»Det giver ingen mening. De europæiske lande har naturligvis en interesse i, at
der skabes ro om den irske økonomi. Men
i hvilket omfang Danmark ønsker at medvirke til en økonomisk hjælpepakke, er en
politisk afgørelse. Og det danske bidrag
har altså ingen betydning for Danske
Banks forretning i Irland«, siger bankdirektør Thomas Borgen med ansvar for
Danske Banks internationale aktiviteter.
Det danske lån følger et tilsvarende lånetilsagn fra Sveriges ﬁnansminister, Anders Borg.
Han opfordrede mandag Danmark,
Norge og Schweiz til ligeledes at spytte i
bøssen, selv om de står uden for eurozonen, for at undgå en nedsmeltning af de
europæiske ﬁnansmarkeder. Han lovede,
at Sverige vil bidrage med mellem 5 og 10
milliarder svenske kroner oven i den sto-

re EU-pakke på 80-90 milliarder euro
(600-670 mia. kr.).
Thomas Borgen fra Danske Bank understreger, at der på ingen områder er sammenhæng mellem bankens aktiviteter og
nødlånet fra Danmark. Hvilket man
blandt andet kan
se lige nu, hvor National Irish Bank
Intet tyder på, modtager overraskende mange indat det danske
lån, fordi de irske
lån kan gøre
bankkunder oplehverken fra
ver den danske
eller til for
bank som mere sikker end de rent irIrland
ske. Underforstået:
Finn Østrup,
Det går relativt
CBS
godt for bankens
irske del på et tidspunkt, hvor det danske lån end ikke er udstedt endnu.

Ingen saglig begrundelse
Men ifølge Finn Østrup skyldes lånepakken til Irland, at politikerne har berøringsangst over for ﬁnanssektoren. Han
køber ikke argumentet om, at hvis de irske banker gik ned i morgen, ville det
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Ny nedtur for bankaktier
Kilde: Bloomberg

Vi er nødt til at blive bedre
til at forklare, hvad vi gør,
og til at berolige vores borgere
Olli Rehn,
EU’s økonomikommissær
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Embedsmænd og ledere i eurozonen
ved ganske enkelt ikke, hvordan man
håndterer ﬁnansmarkederne
Carsten Brzeski,
økonom ved den hollandske bank ING

WOLFGANG MÜNCHAU,
FINANCIAL TIMES

Kommentar

EU har ikke løst Irlands krise endnu
Irland har brug for vækst, og
det er svært at se, hvor den
skal komme fra. Samtidig er
EU ikke sikret mod nye kriser.
vis man fusionerer 16 små, åbne
økonomier, får man en stor, lukket
økonomi. Men der er også et andet
aspekt. Hvis man samler lederne af 16
små, åbne økonomier i samme lokale, får
man et rum fuld af politikere, der tænker
ud fra den lille økonomi.
Økonomisk ledelse gennem Det Europæiske Råd har altid været præget af mislyde og ofte af inkompetence. Man peger
ﬁngre ad hinanden i institutionaliserede
rammer. Irerne siger, at de ikke er Grækenland. Portugiserne siger, at de ikke er
Irland. Den spanske ﬁnansminister sagde i sidste uge, at Spanien ikke er Portugal. Man får ingen præmie for at gætte,
hvad Italien ikke er.
Ledelsesparadokset er centralt for hele
eurozonens krise. Det forklarer for eksempel, hvorfor den irske selskabsskat
diskuteres midt i en dyb bankkrise.
Franskmændene og tyskerne hævder,
at den ekstremt lave irske beskatning er
konkurrenceforvridende. Irerne siger, at
de har brug for en lav beskatning for at
tiltrække direkte investeringer fra udlandet. Det er vanskeligt at komme i tanker
om et spørgsmål, der er mindre relevant DOMMEDAG NU.
i forhold til det aktuelle problem.
De dystre toner og

H

Bank
HJÆLP. Irland sagde i weekenden ja til
en hjælpepakke fra EU. Nu har Danmark
besluttet sig til at spytte i bøssen. Det
skyldes hensyn til Danske Bank, mener
dansk professor. Foto: Peter Morrison/AP

trække hele tæppet væk under hele verdens – eller som minimum Europas – økonomi.
Han mener derimod, at man udmærket kan argumentere for, at man ville få et
mindre tab eller det samme tab, hvis man
lod banker falde sammen med et brag og
så ﬁk overstået konsekvenserne. Frem for
som nu at trække de økonomiske konsekvenser ud over en årrække, der nemt kan
vise sig at blive tocifret.
»Når man alligevel fra politisk side
blankt afviser at tage de økonomiske hug
nu, handler det om, at blandt andet den
danske regering en gang for alle har besluttet sig for, at uanset hvad der sker, skal
det ikke gå ud over bankerne eller investorer, der har lånt penge til gældsplagede lande som Irland«, siger Finn Østrup.
»De danske skatteborgere er med lånet
med til at sikre de irske banker og dem,
der har lånt penge til dem«, mener han. .
kaare.pedersen@pol.dk

en opgave, der skal løses nu, er at
forhindre, at den irske bankkrise
breder sig. Det er nemt at se, hvordan en spredning kunne ske.
De to største kreditorer i Irland er Storbritannien og Tyskland, der har udestående lån på henholdsvis 808 milliarder
kroner og 754 milliarder kroner, viser en
opgørelse fra Bank for International Settlements. Et irsk bankkrak ville påvirke
det tyske og det britiske banksystem direkte og kræve betydelige hjælpepakker
til bankerne i de to lande.
Spredningen kunne også ske via kapitalmarkederne og ramme Portugal. Portugals største kreditor er Spanien, der
selv er i en sårbar position med et udestående på 423 milliarder kroner. Betalingsstandsninger i den irske banksektorer
ville brede sig som en steppebrand. Det
måtte forhindres.
Irland havde al mulig grund til at tage
imod penge fra Den Europæiske Finansielle Stabiliseringsfacilitet, EFSF, der netop blev oprettet for at løse den slags kriser.

D

miner har plaget
Irland de seneste
dage – som her
i en aviskiosk
i Dublin. Foto:
Peter Morrison/AP

Irerne siger,
at de ikke er
Grækenland.
Portugiserne
siger, at de
ikke er Irland.
Den spanske
ﬁnansminister
sagde i sidste
uge, at
Spanien ikke
er Portugal

I modsætning til, hvad jeg forventede,
har EFSF formået at ﬁnde en model for at
yde lån til relativt lave renter. Til gengæld
er institutionens samlede låneloft reelt
betydeligt lavere end det ofﬁcielle beløb
på 3.280 milliarder kroner.
Beløbet er stadig stort nok til at håndtere enhver tænkelig irsk eller portugisisk krise. Men EFSF er ikke stor nok til at
løse enhver tænkelig krise i Spanien. I
den forstand er EFSF ikke en beskyttende
paraply for hele eurozonen, men kun for
to af de mindste og mest perifere medlemmer.
år man tænker på, hvad der er på
spil, både for Irland og for eurozonen som helhed, er det absurd, at
Irland længe vægrede sig ved at tage
imod hjælp. Det er lige så absurd, at andre har forsøgt at stille skattepolitiske betingelser for et lån fra EFSF.
I sidste uge kom repræsentanter fra
EU, Den Europæiske Centralbank og Den
Internationale Valutafond, IMF, til Dublin, hvor de var igennem ﬂere dages vanskelige forhandlinger. Det lykkedes i søndags at få en låneaftale i hus, men den irske regering var hele vejen igennem op-

N

sat på at undgå en ydmygelse. Der er også
politiske hensyn at tage for dem, der garanterer for lånene. For eksempel kan
man ikke på forhånd sige, hvordan det tyske parlament vil stille sig.
Jeg vurderer, at eurozonen vil overvinde denne konkrete og akutte ﬁnansieringskrise. Mekanismerne er i hvert fald
på plads. Men på mellemlangt sigt er der
to bekymrende udviklinger, som de slet
ikke er gearet til at håndtere.
Den første handler om solvens. EFSF
kan levere likviditet til de irske banker,
men ikke gøre dem solvente. Den irske
bruttogæld til udlandet var ved udgangen af andet kvartal på 11.570 milliarder
kroner, svarende til omkring 1.000 procent af bruttonationalproduktet. Ved udgangen af 2009 var nettogælden til udlandet på 75,1 procent af BNP, ifølge økonomen Ricardo Cabral. Det er bedre end
Portugals, men stadig højt.
For at forblive solvente må Irland og de
andre af eurozonens perifere medlemslande hurtigt ﬁnde tilbage til solid vækst.
Kevin O’Rourke, økonomiprofessor ved
Trinity College i Dublin, rejste i sidste uge
et principielt spørgsmål. Hvis man mener, at strukturreformer er nøglen til højere vækst, så gælder det ikke i tilfældet Irland, der er et mønstereksempel på et
land, som har gennemført reformer.
På et tidspunkt med ekstreme ﬁnanspolitiske stramninger, moderate pengepolitiske stramninger og en lav global efterspørgsel har jeg svært ved at se, hvordan Irland skal hente vækst. Mener den
irske regering virkelig, at udenlandske
virksomheder vil føle sig så tiltrukket af
den lave selskabsskat, at de netop nu, i
denne usikre situation, vil vælge at investere i landet?
in anden bekymring gælder de
store interne ubalancer i eurozonen. Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, OECD,
forudsagde i sidste uge, at overskuddet
på Tysklands betalingsbalance igen vil nå
op på 7 procent af BNP i 2012, tæt på det
rekordhøje niveau før krisen. Vi gøder
jorden for den næste krise, som EU hverken har institutionen, kreditfaciliteten
eller udrykningsstyrken til at løse.

M

okon@pol.dk

Oversættelse: Tonny Pedersen
Under licens fra Financial Times
Wolfgang Münchau er prisbelønnet redaktør
på Financial Times, der tidligere har været
chef for avisens tyske udgave. Han skriver
hver uge om europæisk økonomi.
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Tysk bank lavede ’psyko-proﬁler’
Det har vakt opstandelse, at
kunderne i tyske Hamburger
Sparkasse blev rådgivet efter,
hvilken af syv personlighedstyper de var. I Danmark kender
Forbrugerrådet ikke metoden,
men bankkunder må indse, at
banker er salgsvirksomheder.
PETER WIVEL, BERLIN,
OG PER THIEMANN

et gjorde selvfølgelig en forskel, om
kunden var en fyr fra havnebyens
smarte jetset, eller om hun var en
god borgerlig husmor. Og når rådgiverne
i Hamburger Sparkasse sad over for en
privatkunde, var forskellene sat i system
efter sindrige psykologiske metoder.
I den tyske bank var der ikke blot tale
om to forskellige kunder, som skulle have
to forskellige investeringstilbud. Under
bordet havde bankrådgiveren også to
vidt forskellige ’psyko-proﬁler’.
Hamburger Sparkasse havde nemlig fået en tysk konsulentvirksomhed, Gruppe
Nymphenburg i München, til at udarbejde syv af den slags personlige proﬁler:
 ’den konservative’
 ’individualisten’
 ’eventyreren’
 ’den disciplinerede’
 ’den tolerante’
 ’livsnyderen’
 ’performeren’.
På medarbejderkurser havde rådgiverne fået gennemgået de syv overskuelige
karakterer, så investeringsrådgiverne
kunne dem på ﬁngrene, når de bladrede
gennem kundekartoteket.
Det internationalt patenterede system
hedder Limbic og bruger ifølge udvikleren moderne hjerneforskning og psykologi til at afdække de motiver, der får os til
at træffe vores beslutninger. Teknikken
hedder neuromarketing.

Eventyrere er af hankøn
På den smarte, unge jetsetfyrs ’psyko-proﬁl’ i sparekassen stod, at manden holder
mest af overraskelser.
Han nyder livet, mens han har det. Han
vil gerne være anderledes og ukonventionel, og han kan rykke hurtigt, kunne man
læse på arbejdspapiret. At det er en ’han’,
fremgik til overﬂod af det modelfoto, der
ledsagede proﬁlen.
Han har ingen familie, han skal tage

Tegning: Philip Ytournel

D

hensyn til. Han er lidt af en eventyrer. Han
har ikke noget imod at sætte penge på
højkant, hvis bare gevinsten er tilsvarende stor. Og det skal bankrådgiveren hjælpe ham med.
Ganske omvendt med den fornuftige,
konservative kvinde – en glad familiemor
et sted i 30’erne, viste modelfotoet. Ifølge
bankens proﬁlkort sætter hun pris på det
gedigne, på tradition, tillid, hus og hjem.
Og sikkerhed.
Her skal ikke spekuleres med bankbogen. Hende skal man tilbyde investerin-

ger i guldrandede papirer, der bevarer deres værdi. Og man skal tage hendes bekymringer alvorligt.

Man forsøger
at snige sig
ind i kundernes
hjerne, vinde
deres tillid og
påvirke dem
Edda Castelló

Medarbejder sladrede
Men tidligere på måneden lækkede en af
bankens ansatte hele powerpoint-præsentationen af psyko-proﬁleringen til
den statslige nordtyske radio- og tv-station, NDR, og så var det fra den ene dag til
den anden slut med denne form for kundebetjening og -proﬁlering i Hamburger
Sparkasse. I Tyskland er man traditionelt

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Skal 55-årige tænke langsigtet,
når det gælder deres pension?
Få svar på nykredit.dk/quiz

TRIP TRAP
DANIA OPLUKKER
Teaktræ / rustfrit stål
Pluspris 125 kr. Alm. pris 150 kr.
Køb på politiken.dk/plus
eller i Plusbutikken,
Vestergade 22, København K.

stærkt kritisk over for enhver form for
overvågning.
Edda Castelló fra Hamburgs forbrugercentral ﬁnder bankens kundeproﬁler
»ækle, helt ærligt«.
»Man forsøger at snige sig ind i kundernes hjerne, vinde deres tillid og påvirke
dem i en retning, der ikke er i deres interesse«, siger hun til NDR. Hun er tilfreds
med, at proﬁlerne nu er skrottet.
Banken undskyldte sig med, at psykoproﬁlerne skulle bruges, »så man bedre
kunne forstå kundernes sprog«. Sparekas-

Vi trækker lod
om 10 iPads
Bliv udfordret om investering
på nykredit.dk/quiz
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Flugten mod vest: Canada lokker
sen havde brugt Gruppe Nymphenburgs
rådgivning til »bedre at forstå kundernes
behov«, lød forklaringen. Fremgangsmåden egnede sig godt til at segmentere
målgrupper og bevidst adressere deres
behov, som det hedder i markedsføringssprog.

Ukendt i Danmark ...
Så vidt Politiken har fået oplyst, bruges systemet ikke i Danmark.
I Nordea ser banken på kundernes personlige behov, når de skal rådgive de særlig velhavende private bankingkunder,
men egentlige psyko-proﬁler bruger man
ikke. Der er tale om en »grovopdeling« af
kundemassen, og det er kun et internt
værktøj.
I det danske Forbrugerrådet har man
ikke hørt om banker, der bruger psykoproﬁlering af kunderne:
»Men der er omvendt ingen tvivl om, at
bankvæsenet er blevet meget kommercialiseret i de seneste år. I Danmark har
man i lange perioder haft mere fokus på
salg til kunderne end på kreditvurdering.
Det ser vi i vidt omfang konsekvensen af
nu, hvor man har været dygtig til at sælge
alle mulige ting til kunderne, men knap
så god til at kreditvurdere ordentligt«, siger cheføkonom Carsten Holdum.

... endnu, da
Han peger på, at det næppe ville være
ulovligt, hvis en dansk bank psyko-proﬁlerer kunderne. Det er nærmere et problem, at folk ville blive overrasket, hvis
banken gjorde det.
»Det største problem her er, at kunderne ikke har forstået, at banken er kommerciel. Bankens ansatte kan være søde
og dygtige, men man skal huske, at man
handler med dem – de er i højere og højere grad uddannet til at tjene penge på
kunderne. Man skal vænne sig til, at vi
kommer til at opleve endnu mere af den
slags i fremtiden«, siger Carsten Holdum.
Som kunde kan man aktivt bruge, at
man ved, at banken behandler folk forskelligt, alt efter hvad de udstråler, lyder
opfordringen. Eventuelt tænke på det,
som om man skal til jobsamtale, hvis
man skal forhandle renten på lånet eller
opsparingen:
»Det betaler sig at have pænt tøj på – og
ikke mindst orden i sine papirer. Man må
for alt i verden ikke udstråle, at man ikke
har orden i sine ting«, siger Carsten Holdum.
peter.wivel@pol.dk
per.thiemann@pol.dk

Multimedie-institut

THOMAS VIGILD

vor skal fremtidens danske spil udvikles – i København, i Århus eller i
Canada?
Sidste scenarie er en reel mulighed, for
i løbet af de seneste år har danske spiludviklere kigget oversøisk for at ﬁnde mere
gunstige arbejdsforhold – og Canada er et
af de mest attraktive spilmiljøer.
Det er en international branche, og hvis
man sammenligner forholdene for spiludviklere i Danmark og Canada, er guleroden ved at rykke over Atlanterhavet ikke alene stor, men gigantisk:
»Det er meget tydeligt, at man i Canada
har udviklet nogle fælles visioner for indholdsproduktion, som går på tværs af de
enkelte fagområder. En bredt forankret
erkendelse af, at erhverv og kultur går
hånd i hånd, er kraften bag deres succesfulde strategi, tror jeg«, udtaler Klaus
Hansen, direktør for Producentforeningen, der netop har besøgt den canadiske
spilbranche i Ontario-regionen.
Producentforeningen organiserer danske producenter af ﬁlm-, tv- og computerspil og er samtidig tovholder på Computerspilzonen – den ene af regeringens tre
såkaldte oplevelseszoner, der har fået 10
millioner kroner og en tidsfrist på tre år
til at forbedre vilkårene for dansk spiludvikling.

H

Betal kun 30 procent selv
Umiddelbart er den største fordel økonomisk. Canadiske spiludviklere kan få dækket 40 procent af deres lønomkostninger
via skattelettelser. Søger man smart, kan
man tilmed kombinere ﬂere forskellige
typer skattelettelser, hvis man f.eks. placerer sig bestemte steder i Ontario-regionen, eller hvis man også producerer en
ﬁlm sammen med spillet.
Derudover kan spiludviklere søge millionstøtte til nye projekter fra adskillige
store fonde, der betyder, at canadiske spiludviklere samlet kan få dækket helt op til
70 procent af et spils udviklingsbudget
med fonde og skattelettelser, hvis de f.eks.
udvikler spil til skolebrug. Flere venturefonde støtter løbende canadisk spiludvikling, og den statslige spilfond rummede
sidste år 3,8 millioner canadiske dollar
(20 millioner kroner).

TRIP TRAP NAUTIC BOX
Opbevaringsbox. En elegant box
til opbevaring af vasketøj, linned,
håndklæder og legetøj eller hvad
man har behov for.
Pluspris 1.865 kr. Alm. pris 2.195 kr.
Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Til sammenligning er 20 millioner kroner det beløb, som der i det nyligt vedtagne ﬁlmforlig blev øremærket til udvikling af danske computerspil over de næste ﬁre år.

Canadas spilbranche har
oplevet boomende vækst over
de seneste år, og nu lokker
landet også danske udviklere
mod vest.

Køb på politiken.dk/plus.
Sælges kun online.

Tredje store fordel er statsligt samarbejde
på tværs af medier. Den statslige organisation Ontario Media Development Corporation (OMDC) arbejder sammen med
spiludviklerne og hjælper dem med alt
det omstændelige og administrative papirarbejde. OMDC arbejder ikke kun med
vilkårene for producenter af computerspil, men også ﬁlm, bøger, tv, magasiner
og musik.
Målet er, at alle seks kulturområder
skal vokse til stabile kulturindustrier, og
OMDC lægger ikke skjul på, at det vigtigste er at tjene penge og tiltrække talenter
til Canada:
»Skattelettelserne tjener regeringen
mindst ti gange igen, og derudover tiltrækker de en masse spiludviklere, som
ellers ville bosætte sig i andre lande«, siger Karen Thorne-Stone, direktør i OMDC.
»De offentlige investeringer er utrolig
vigtige for branchen. De betyder, at industrierne kan investere i digital innovation, og det styrker vores økonomi. Med
blot en lille statslig støtte giver vi dem
mulighed for at øge deres indtægter og
skabe job, samtidig med at de forbedrer
deres adgang til privat kapital«, siger Karen Thorne-Stone.

Apex, der i øjeblikket arbejder på et børnespil til Nintendo DS bygget over Ole
Lund Kirkegaards ’Orla Frøsnapper’. Spillet produceres i samarbejde med Crone
Film og Progressive Media.
Derudover peger
Lars Henriksen på
Canada har
udviklet nogle fordelene ved at
kunne søge mange
fælles visioner legater til udvikfor indholdsling af spil og de
produktion,
mange canadiske
inkubationsmiljøsom går på
er, hvor unge i høtværs af de
jere grad bliver
enkelte
guidet igennem
fagområder
første idé til reKlaus Hansen, search til at oprette
deres egen virkdirektør
somhed. Ulemperne ved den canadiske model er til gæld
ifølge ham, at landets spiludviklere får en
tendens til at udvikle deres spil for at behage fondene i stedet for spillerne eller
spilmarkedet. De stirrer sig med andre
ord blind på økonomien i stedet for at udvikle spilkonceptet.
thomas.vigild@pol.dk

Kultur er business
Denne strategi har givet pote – i al fald
økonomisk. I Ontario bidrog alle kulturerhverv med 451 milliarder kroner til Canadas økonomi, hvilket svarer til 7,4 procent af landets bruttonationalprodukt –
og i delstaten er kulturindustrien nu større end veletablerede sektorer som landbrug, forsikring og minedrift.
Senest har det store spilforlag Ubisoft
investeret over 4 milliarder kroner i åbningen af et stort studie i Toronto, hvor en
tredjedel blev betalt af Ontarios politikere. Kravet er så også, at spilstudiet får
800 ansatte inden for de næste ti år.
Canadas tillokkende spilmiljø maner
også til eftertanke hos danske spiludviklere:
»Skattelettelser i Canada kræver et par
krydser i et skema og noget revisionsarbejde og er derfor noget, man kan kalkulere med i planlægningen af nye projekter. Herhjemme skal vi skyde mange projektansøgninger af sted, hvor vi aldrig er
sikre på støtte eller opbakning«, siger Lars
Henriksen, direktør i spiludvikleren

Er rebalancering en
slags genoptræning?
Bliv klogere på investering
på nykredit.dk/quiz

Foto: Apex
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Surt arbejde for den søde
Lønnen er i bund, og arbejdet
slider dem ned. Men de er ikke
utilfredse med deres job,
palmearbejderne i det
nordøstlige hjørne af Brasilien,
der producerer carnaubavoks
til det vestlige slik. For der er
ikke andre job i tørkeperioden.
PETER BENGTSEN, BRASILIEN

erler af sved pibler ned over Pedros
pande. Den mørke, spinkle 19-årige
med uforholdsmæssigt store hænder går foroverbøjet og lægger palmeblade til tørre i den brændende sol. Her i palmeplantagen 50 kilometer vest for Fortaleza i det nordøstlige Brasilien overstiger
temperaturen i solen midt på dagen de
40 grader.
»Jeg arbejder, mens det er lyst. Fra 5 om
morgenen til 5 om aftenen. Det har været
mit arbejde, siden jeg var 14«, siger Pedro.
Foroverbøjet, med ryggen spændt som
en bue, ﬂytter han rundt på stakkevis af
palmeblade i heden. Når de er tørret, binder og bundter han dem i stakke på cirka
15 kilo.
Pedro er en af de mellem 100.000 og
200.000 landarbejdere, som er beskæftiget i carnauba-branchen i sæsonen fra august til december. De mange ton voks fra
bladene på carnauba-palmen bliver eksporteret fra de fattige delstater i det nordøstlige Brasilien til USA, Europa og Asien.
Her ender det i kosmetik, poleringsmidler og ikke mindst slik.
Hver dansker spiser 10 kilo slik om året
i gennemsnit. Og næsten uanset slikmærket vil den søde tand bore sig igennem
carnauba-voks fra Brasilien.
I hjemlandet er voksens skæbne at udskilles fra palmebladene for at beskytte
bladene mod udtørring i den stærke sol.
Men slikfabrikanterne har omdeﬁneret voksens formål. I pakker med vingummibamser, Matador Mix, Familieguf,
M&M, Mentos, Stimorol, Läkerol og Gajol
bruges carnauba-voks som overﬂadebehandling, der hindrer de små delikate
sukkerbomber i at klistre sammen.
Fabrikanterne har også givet voksen et
nyt navn. På bagsiden af poserne hedder
carnaubavoks nogle gange E903.

P

Et arbejde for de hårdføre
De er hårdføre, landarbejderne ude
blandt carnauba-palmerne, selv om de er
små og tynde. De arbejder i tørke og ekstreme varmegrader 10-12 timer i døgnet
fem dage om ugen måneder i træk. Og arbejdet er ikke for hvem som helst.
Først skal bladene skæres af toppen på
de 12-15 meter høje palmer. Det gør de
med en buet kniv monteret for enden af
en 10-12 meter lang bambusstang, mens
de samtidig skal undgå at blive ramt af de
pilespidse palmeblade, der suser ned
mod jorden. Langtfra alle har beskyttelse
af øjne, hoved og ben.
Derefter bliver bladene stakket, og
landarbejderne – eller æsler, hvis de har
råd – slæber dem op til ﬂere kilometer ud
til en lysning. Her skal de udspredte blade
tørre i solen, hvorefter de bindes og stakkes i tunge bundter af små mænd som Pedro, som løfter på alle de forkerte måder.

For at udskille voksen skal palmebladene bankes. Indtil sidste årti var det et job
for kvinderne, som dagen lang stod i et
lukket rum og bankede bundter af blade
så hårdt som muligt mod jorden. I dag er
den manuelle bankning de ﬂeste steder
overtaget af simple maskiner monteret
bag på små lastbiler. Men trods maskiniseringen hvirvles der stadig en masse
ganske ﬁnt vokspulver op, som arbejderne får i lungerne, hvis de ikke bærer masker. Det gør de færreste.
På simple ildsteder hjemme på gårdene varmes det ﬁne pulver op. Og unge
mænd i shorts og T-shirts rører rundt i
den sprøjtende vokssuppe med grydeskeer så store som spader.
Beskyttelse har de ingen af – heller ikke,
selv om de alle kan fortælle historier om,
at der kun er én måde at få kogende voks

CARNAUBA
ALSIDIG PALMEVOKS
Carnauba er en voks, der udskilles af
palmer for at forhindre dem i at udtørre.
Den bruges i mange produkter så som
kosmetik, polering af biler og gulve og
overfladebehandling af mad og medicin.
I slik og tyggegummi, som sælges
i Danmark, er der carnaubavoks
i mærkerne Haribo, Tom’s, Carletti,
Malaco, M&M, Menthos, Gajol, Läkerol,
Stimorol, Bassett’s og Budget.

af kroppen på: ved også at fjerne huden.
Næste skridt i produktionen er at nedkøle det kogte carnaubavoks til en solid
masse, som hakkes i klumper og sælges
til fabrikkerne i byerne. Her forﬁnes voksen, hvorefter den eksporteres til resten
af verden – heriblandt Danmark.

Gammeldags udstyr
»Du ﬁnder sjældent hjelme, beskyttelsesbriller eller udstyr, som er mere udviklet
end det, man brugte for 100 år siden«, siger Johannes Maehlmann.
Han opkøber carnaubavoks fra landområderne og sælger det videre til Europas største importør, tyske Kahl & Co. Johannes Maehlmann har været i branchen
det meste af sit liv. Udvikling i arbejdsmetoder har han ikke set meget af.
Det bekræftes af eksportører, brancheforeningen, jordejere og landarbejderne
selv. Forholdene er ingen hemmelighed.
Sådan har det bare altid været.
»Alle opgaverne er hårde«, siger Edgar
Gadelha, formanden for eksportørernes
brancheforening i delstaten Ceara, da
han viser mig rundt på de landområder,
som han køber voks fra til sin fabrik.
»Om du står dagen lang og skærer blade af palmerne eller løfter rundt på bladene for at lægge dem til tørre, det er lige
hårdt«, siger han.
Om arbejdsvilkårene i Brasilien siger
arbejdsmediciner ved Odense Universitetshospital Erik Jørs, der også deltager i
en kortlægning for Den Internationale

PROCESSEN.
Carnaubavoksen
udvindes af de
spidse palmeblade, der trækkes
ned og bankes fri
for det ﬁne voksstøv. Senere koges
det og gøres klar
til eksport. Foto:
Peter Bengtsen

Kommission
for
Arbejdssikkerhed
(ICOH) af landmænds arbejdsmiljø i udviklingslandene: »Landarbejdere og bønder er i de ﬂeste udviklingslande de dårligst stillede, når det drejer sig om et rimeligt arbejdsmiljø og fair lønniveau.
Desværre ser det også sådan ud i carnauba-branchen«,
»Der er meget kritisabelt at pege på her.
Både manglen på sikkerhedsudstyr, der
kan medføre arbejdsulykker, mulighederne for brandsår fra ild og ﬂydende
voks og de formentligt mange ton daglige løft, der kan give dårlig ryg og slidgigt«, fortsætter han.

Betaling under mindstelønnen

Du ﬁnder
sjældent
hjelme,
beskyttelsesbriller eller
udstyr, som er
mere udviklet
end det, man
brugte for 100
år siden
Johannes
Maehlmann.
opkøber af
carnaubavoks

Selv om arbejdet er hårdt, er lønnen lav.
Pedro med de store hænder tjener 9 kr. i
timen for at vende og løfte palmeblade 12
timer om dagen. Han klager ikke. »Jeg er
glad for mit job. Der er ikke andet arbejde
her på landet, når der er tørke«, siger han.
Længere ude på landet er lønningerne
endnu lavere. Her, 100 kilometer sydøst
for Fortaleza, hvor solen bager nådeløst,
konkurrerer æselkærrer med biler om
herredømmet på de hullede sandveje.
Flavio er jordejer og har arbejdet med
carnauba-palmerne hele sit liv. Han overtog jorden fra sin far – og før det farfar.
Her foregår vokskogningen over et ildsted i en garage. Maskinen til at banke
vokspulver af palmebladene ligner en stabel pindebrænde, som kan falde fra hinanden hvert øjeblik. Det samme gælder
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tand

Hårdt
arbejde bag ...
fra Foncepi. Foncepi er langt den største
vokseksportør og sælger især til Tyskland,
Japan og Kina.
»Vi laver ikke kontrolbesøg af arbejdsforhold på landet. Vores kunder efterspørger kun information om arbejdsforhold i virksomheden«, fortæller hun.
»Men det er interessant. Vi vil overveje det
i fremtiden«.
Der er ingen organisationer i Fortaleza,
som har til formål at forbedre arbejdsforholdene på landet. Indtil for få år siden
var den anerkendte organisation Instituto Sertão dog en ihærdig forkæmper for
at forbedre produktionen og sikkerheden for landarbejderne. Oscar d’Alva var
dengang ansat i Instituto Sertão.
»Det var op ad bakke, da vi var aktive. Ingen af de store eksportører var med på at
lave tiltag for at forbedre arbejdsforholdene eller lønniveauet for landarbejderne«, siger Oscar d’Alva. »Det er ellers meget simple tiltag, som kan gøre en forskel.
For at øge sikkerheden kunne man udlevere masker til dem, der arbejder med
pulver, og letvægtsstænger til dem, der
skærer bladene af palmer. Man kunne også øge produktionen på den måde«.

Social ansvarlighed ﬁndes

den lastbil, maskinen er monteret på.
Flavio fortæller, at han betaler sine
landarbejdere ned til 100 reais om ugen,
hvilket ikke er unormalt i branchen. Det
er 6 kroner i timen og et godt stykke under den brasilianske mindsteløn på 510
reais om måneden.
Ifølge tal fra DIEESE, et analysecenter
under den brasilianske fagbevægelse,
kan en af Flavios landarbejdere med sin
løn dække det basale madbehov – kød,
brød, ris, bønner osv. – for en lille familie.
Men så er der under halvdelen af lønnen
tilbage til husleje, tøj, transport og andre
nødvendigheder.
Jackson Dantas Coêlho, der koordinerer studier og forskning for den brasilianske udviklingsbank Banco do Nordeste,
udtrykker det således: »Kun Gud ved,
hvordan en brasiliansk familie kan overleve på mindstelønnen eller mindre«.

I voksbranchens hovedstad
Fortaleza er voksbranchens hovedstad og
den største millionby i det nordlige Brasilien. Her ligger ﬂere af de fabrikker, som
køber palmevoksen fra landområderne.
I et industrikvarter i udkanten af byen
bliver jeg modtaget af direktøren for Pontes-koncernen, Lara Pontes. Pontes er en
af de ﬁre største eksportører i Brasilien,
som samlet står for over halvdelen af Brasiliens eksport af carnauba-voks.
»Her på fabrikken producerer vi 350
ton om måneden. Vi er meget optaget af
at sikre voksens kvalitet og gode arbejds-

Kun Gud
ved, hvordan
en brasiliansk familie
kan overleve
på mindstelønnen eller
mindre
Jackson
Dantas
Coêlho,
koordinator
i brasiliansk
udviklingbank

forhold på vores to fabrikker. Vi har forskellige certiﬁkater, blandt andet ISO
9001«, fortæller hun, mens hun grundigt
viser rundt på fabrikken.
Pontes-fabrikken er ikke topmoderne.
Men det er dog tydeligt, at vi ikke længere
er på landet. Her er ingen spruttende
voksgryder på ildsteder, men store metaltanke, lagerhaller og et laboratorium til
at teste voksen for urenheder. Arbejderne
går i dragter og har beskyttelsesudstyr,
hvor det virker relevant.
»Vi arbejder med social ansvarlighed.
Vi har oprettet en fond til at støtte børn
her i fabrikkens nærområde«, siger Lara
Pontes. Pontes-koncernen har dog ikke
tiltag, der omfatter landarbejderne, som
leverer voksen til fabrikken.
Samme besked får jeg senere, da jeg taler med direktør Ana Carolina Fontelene

Fortaleza

BRASILIEN
Brasilia

Det nordøstlige Brasilien er den fattigste
del af landet. Trods dette er social ansvarlighed ikke ukendt i voksbranchen. Det er
bare ikke udbredt til områder som arbejdsforhold på landet og fair trade.
Når det gælder kvalitetssikring, økologi og børneprojekter, er de brasilianske
virksomheder derimod på vej.
Flere af de store brasilianske eksportører har ISO-certiﬁcerede kvalitetssystemer. Både Foncepi og Carnauba do Brasil,
en anden af de ﬁre store vokseksportører,
sælger nu økologisk voks. Carnauba do
Brasil er desuden ved at undersøge, hvad
der skal til for at blive certiﬁceret i forhold
til CO2-udledning, fortæller eksportchef
Marina Azevedo.
Præsidenten for brancheforeningen
Sindicarnauba, Edgar Gadelha, taler gerne om samfundsansvar. Han har i ﬂere år
arbejdet i den amerikanske voksvirksomhed SC Johnson, som han lovpriser for social ansvarlighed. Edgar Gadelha har selv
en mindre fabrik, Natural Wax, og er engageret i at bevare udsatte naturområder
og at udvikle bæredygtig produktion.
»Tiltag med arbejdsvilkår og fair trade
har vi ikke endnu, men jeg tror, det kommer. Det vil tage tid, og det er ikke let for
os. Det kræver, at vores kunder også investerer i det, så vi kan gøre det i fællesskab«, siger Marina Azevedo.
Oscar d’Alva vejrer morgenluft.
»Eksportørerne taler i dag om de ting,
som ingen andre end vi i Instituto Sertão
talte om for fem år siden. Måske er de klar
til at tage et større socialt ansvar nu. Hvis
der skal ske forandringer, så kan det også
ske gennem markedet. Men så må de store importører og slutkøberne på banen.
De skal efterspørge social ansvarlighed
og selv gøre en indsats«, siger han.
okon@pol.dk

São Paulo
Rio de
Janeiro

500 km

JH 10310

Peter Bengtsen er til daglig projektchef i DanWatch, et analyse- og researchcenter, der undersøger og fremlægger tilfælde, hvor danske
virksomheders internationale aktiviteter medvirker til krænkelser af menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø- og naturødelæggelse,
korruption eller konﬂikter.

Fortsat fra forsiden
at man koncentrerer sine kræfter om de
største råvarer, først og fremmest kakao.
»Det er ikke for at lyde kynisk. Vi går ind
for ordentlige arbejdsvilkår alle steder.
Men vi er nødt til at prioritere vores indsats og bruge vore kræfter der, hvor det
har mest tyngde, og hvor vi kan gøre os
mest gældende, og det er især inden for
kakao«, siger han.
»Carnauba-voks udgør 10 procent af et
polermiddel, som udgør en promille af
vores produktion. Det er meget små
mængder, som vi køber gennem en forsyningskæde i mange led, og vi har ikke nogen indsigt i, om der er problemer helt
ude i yderste led, hvor palmebladene høstes«, siger han.

Leverandører under lup
Leaf, som blandt andet sælger Familieguf
med carnauba-voks under mærket Malaco, oplyser, at selskabet netop er i gang
med en evaluering af sine leverandører.
Her spørges bl.a. til, om ﬁrmaerne er certiﬁceret ifølge standarder som Business
Social Compliance Initiative (BSCI) eller
Social Accountability 8000 (SA 8000).
Begge systemer kræver, at virksomheden
skal følge alle arbejdslove under ILO-konventionen, og at den også skal sikre ordentlige arbejdsforhold hos sine underleverandører.
»Men det stemmer, at vi ikke stiller
spørgsmål til vore leverandørers leverandører«, siger Jacob Broberg, der er seniorvicepræsident for virksomhedskommunikation i Leaf.
Ifølge fagforbundsformanden Moisés
Bras Ricardo sker det så godt som aldrig,
at ﬁrmaerne, der opkøber voksen, stiller
krav om ordnede arbejdsforhold.
»Vi arbejder selv direkte med landarbejderne, men vi hører ikke noget fra ﬁrmaernes side. Det er kun i nogle få mindre
ﬁrmaer, der producerer økologisk, at de
så småt er begyndt at give ordnede forhold for landarbejderne«, siger han.

Branchen må presse på
Heller ikke professor Osvaldo Aguiar, som
arbejder for ngo’en Institut for Social
Økologi Carnauba, kender til, at virksomhederne stiller krav eller spørgsmål til arbejdsforholdene.
»Vi ser ingen bevægelse fra virksomhederne i retning af at forbedre arbejdsforholdene. Det er os fra civilsamfundet,
som søger at organisere arbejderne, så de
i højere grad kan beholde resultatet af deres arbejde«, siger han.
»Spørgsmålet om social ansvarlighed
er ikke nået ud i produktionskæden for
carnauba«, konkluderer Osvaldo Aguiar.
Det er meget typisk, at virksomheder
skal gøres opmærksom på problemer
med social ansvarlighed, før de handler,
siger Steen Vallentin, lektor i virksomheders sociale ansvar (CSR) på Copenhagen
Business School. Han påpeger, at det ikke
er ligetil for slikproducenterne at sikre ordentlige arbejdsforhold for brasilianske
landarbejdere.
»Men det er vigtigt, at de er opmærksomme på problemstillingerne, og at de
aktivt er med til at fremskynde en udvikling i retning af større ansvarlighed. Gennem de relevante kanaler og i samarbejde
med andre aktører i branchen«, siger han.
dorrit.saietz@pol.dk
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Økonomisk barometer
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Den fælles valuta er ikke
skyld i den nye gældskrise.
Men landenes uligheder gør
det sværere at løse krisen.
en økonomiske uro i Europa er blusset
op igen. I foråret var der stor uro omkring Grækenland, men også i andre
lande som Portugal, Spanien, Italien og Irland. Efter en hektisk periode med hjælpepakker og opstramninger i den økonomiske
politik faldt tingene til ro hen over sommeren. Nu er uroen tilbage, og nogle af de samme lande er igen i fokus, men denne gang
med Irland i centrum.
Den voldsomme reaktion på de ﬁnansielle
markeder er et tegn på stor usikkerhed og
nervøsitet. Men der ligger mere bag, og Europa vil stå over for en vanskelig situation i lang
tid fremover. Alle har været ramt af ﬁnanskrisen, men der tegner sig et mere og mere tydeligt billede af store spændinger mellem de
europæiske lande.
Figuren viser situationen i 2010 for henholdsvis arbejdsløshed og budgetunderskud
i udvalgte europæiske lande. Forskellene er
mere slående end lighederne. Nogle lande
har meget store problemer med både høj arbejdsløshed og store budgetunderskud for
den offentlige sektor. Dette gælder både for
lande i eurozonen som f.eks. Irland og Spanien og lande uden for som f.eks. England. An-

D

september 2009

september 2010

-3

oktober 2009

oktober 2009

oktober 2010

oktober 2010

Eurolandenes forskelle gør
det svært at blive enige
dre lande som f.eks. Tyskland og Holland har
meget mindre problemer med både budgetter og arbejdsløshed.
For eurolandene er situationen særlig vanskelig, da de har fælles pengepolitik. Hele ideen med den fælles valuta var, at økonomierne
skulle have en rimelig ens udvikling. Det er
forudsætningen for, at den samme pengepolitik vil passe til dem alle. Denne forudsætning er absolut ikke opfyldt i øjeblikket.
Det skaber store problemer. For det første
bryder de ﬂeste lande med kravet om, at budgetunderskuddene ikke må overstige 3 procent af bruttonationalproduktet (BNP). Denne regel skulle skabe disciplin, men er
reelt brudt sammen, og indretninDilemmaet i den
aktuelle situation gen af et nyt system
diskuteres.
er, at der ikke er
For det andet er
nemme løsninger spændinger i pengepolitikken under
opbygning. Mens det går rimelig godt i Tyskland, går det dårligt i Spanien og Irland, og
den samme pengepolitik passer ikke til begge typer af lande.

Euroen er ikke problemet
Det har været hævdet, at problemet er den
fælles valuta. Det er en forhastet konklusion.
Både lande inden for og uden for eurosamarbejdet er i problemer.
Samtidig er det ikke oplagt, at det ville være nemmere at klare de græske eller irske

Store forskelle mellem europæiske lande
Budgetunderskud og arbejdsløshed i udvalgte lande, 2010
Arbejdsløshed
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problemer uden for eurosamarbejdet. Med
selvstændige valutaer ville problemerne have
skabt et voldsomt devalueringspres, og dette
ville blandt andet vise sig i et højt renteniveau. Dette er set ofte under tidligere kriser.
Roden til disse problemer har ikke med valutakurspolitikken at gøre og kan ikke løses
af valutakurspolitikken. Årsagen er en uansvarlig politik i årene inden ﬁnanskrisen,
som krisen nu udstiller på en meget alvorlig
måde.
Dilemmaet i den aktuelle situation er, at
der ikke er nemme løsninger. Lande med store budgetproblemer er presset til at føre en
stram økonomisk politik, men det vil gå ud

Kilde: OECD’s efterårsprognose,
Economic Outlook nr. 88, November 2010
Herskind - 10615

over beskæftigelsen på kort sigt. Samtidig får
disse problemer via import og eksport også
konsekvenser for andre lande både inden og
uden for eurosamarbejdet.
Spændingerne i Europa har således store
økonomiske og politiske konsekvenser. Det
er en stor opgave at få skabt nye og troværdige spilleregler samtidig med at forbedre den
økonomiske udvikling i Europa. Problemerne er så store, at det uvilkårligt vil få konsekvenser for en lang tid fremover.
okon@pol.dk

Torben M. Andersen er økonomiprofessor ved
Aarhus Universitet og tidligere overvismand.
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Frankrigs ﬁnansminister tror nu på kvindekvoter
Christine Lagarde var imod
kvoter for antallet af kvinder
i de franske bestyrelser. Men
hun har ændret mening, for
der er brug for kvinderne.
LEYLA BOLTON OG ANDREW HILL,
FINANCIAL TIMES, LONDON

rankrigs ﬁnansminister, Christine
Lagarde, siger, at hun efter en afstemning i det franske senat i sidste
måned har ombestemt sig og nu går ind
for en kvoteordning for antallet af kvinder i virksomhedsbestyrelser.
»Der var det lovforslag, som vi netop
har stemt om, og som ﬁk mig til at vakle
og tvivle«, sagde hun i London i sidste
uge, da hun var en af hovedtalerne på Financial Times’ konference om kvindelige
topledere. Forslaget kommer til endelig
afstemning i januar.
Med henvisning til lovforslaget, der
kræver, at 40 procent af pladserne i
»samtlige virksomhedsbestyrelser« i
Frankrig skal være besat af kvinder om

F

fem år, sagde hun: »Jeg har nu ændret
holdning til kvoter, (...) uanset hvor krænkende« de måtte virke på modstandere af
ordningen.
Meget af diskussionen på konferencen,
hvor Financial Times også offentliggjorde
sin anden årlige liste over de 50 mest indﬂydelsesrige erhvervskvinder, handlede
om, hvorvidt ﬂere lande bør følge Norges,
Spaniens og Frankrigs eksempel og indføre kvoter for at øge den kronisk lave andel

KURSSKIFTE.
Der er brug for
kvindelige værdier
i de franske
bestyrelser, mener
ﬁnansminister
Lagarde. Arkivfoto:
Mark Lennihan/AP

af kvinder i virksomhedernes bestyrelser.
I et videointerview uddyber Christine
Lagarde sit synspunkt og siger, at andelen
af kvindelige bestyrelsesmedlemmer er
»langt under det naturlige niveau over
hele verden, med undtagelse af de nordiske lande«.
Hun siger, at forandringerne nødvendigvis må komme oppefra, som da præsident Nicolas Sarkozy krævede, at mindst
halvdelen af kandidaterne til den fornemste franske orden, Æreslegionen,
skulle være kvinder.
Christine Lagarde fremhæver Aung San
Suu Kyi, den burmesiske oppositionsleder, der er netop er blevet løsladt fra husarrest, som et symbol på de kvindelige
værdier, som vil forbedre virksomhedernes resultater.
Mere konkret nævner hun værdier som
evnen til at være vedholdende og række
hånden ud til andre.

okon@pol.dk

Vækstlande fører på kvindefronten
Den største gruppe på Financial Times’
liste udgøres af 19 kvindelige topchefer
fra Nordamerika, samme antal som sidste år. Derudover er de store etablerede
økonomier underrepræsenteret med

GE Money Bank

Julen nærmer sig.
Skal der gøres
ekstra plads
under træet i år?
Nu har du muligheden.
Lån fra 5.000 – 200.000 kr. på gemoneybank.dk
eller ring 70 20 46 78.

kun en enkelt kvindelig leder fra henholdsvis Japan, Italien, Frankrig og Tyskland samt ﬁre fra Storbritannien.
Det står i kontrast til vækstøkonomierne, der er den hurtigst voksende gruppe.
Güler Sabanci, bestyrelsesformand for
den tyrkiske koncern Sabanci Group, er
ny nummer tre på listen. Indra Nooyi,
den indiske topchef for PepsiCo, der er
nummer et for andet år i træk, står i spidsen for en gruppe på seks indiske kvinder
på listen.
Kina tegner sig også for seks kvinder på
listen. I alt er 17 lande repræsenteret.
Kandidaterne til listen bedømmes af en
jury bestående af det internationale erhvervslivs spidser. Ved en festmiddag efter konferencen blev Zaha Hadid, den irakiskfødte arkitekt, hædret for sit arbejde
med den første uddeling af Financial Times’ kvindepris Recognition of Excellence.
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Du kan have masser af gode grunde til at forkæle dine nærmeste lidt ekstra. Og hvis man ikke skal forkæle familien
til jul, hvornår skal man så gøre det? Hos GE Money Bank har vi i år gjort det billigere for dig at gøre julen sød. Ikke
alene har Penge & Privatøkonomi udnævnt os til at være Danmarks billigste ﬁnansieringsselskab målt på ÅOP (Årlige
Omkostninger i Procent), men lige nu sparer du også oprettelsesgebyret, hvis du ansøger inden den 24. dec. 2010.
Ved lån på 40.000 kr. over 5 år med variabel rente: Mdl. ydelse fra 789 - 1.036 kr., debitorrenten fra 6,20% - 19,77%. ÅOP før skat fra
7,05% - 20,61%, de samlede kreditomkostninger er fra 7.334 - 22.071 kr., og det samlede kreditbeløb bliver fra 47.334 - 62.071 kr.

Oversættelse: Tonny Pedersen
Under licens fra Financial Times

Ugens proﬁl: Indra Nooyi
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Kina tænker mere grønt i Afrika
Kineserne er i årevis blevet
kritiseret for at ignorere miljø
og andre lokale interesser, når
de investerer i Afrika. Men nye
analyser viser, at det billede
langtfra er så entydigt i dag.
e 50 kg tunge sække med kinesisk
kunstgødning ﬂyver gennem den
disede tropiske luft. Under høje råb
og med sjakbajsens ﬂøjte som taktstok
losser havnearbejdere her i Mozambiques næststørste by, Beira, sækkene i alt
andet end afrikansk tempo.
Der er fart på Kinas indtog i Afrika – også lidt for meget fart,
ifølge en række miljøorganisationer og andre ngo’er, der i årevis
har kritiseret Kina for at
MICHAEL
ROTHENBORG,
dumpe miljøstandardMOZAMBIQUE
erne.
Men nye analyser viser, at billedet af de
rødes tilsidesættelse af det grønne aspekt
på det sorte kontinent er langt mere nuanceret, end det hidtil blevet tegnet.
I bogen ’The Dragon’s Gift’ ser den amerikanske professor Deborah Brautigam
nærmere på myter og realiteter bag de
kraftigt stigende
kinesiske investeringer i Afrika.
Brautigam har
Tidligere
fulgt udviklingen
diskuterede
på området i tre årkinesere
tier. Og hun konaldrig miljøkluderer, at det priaspekterne ved mært er udtryk for
vestlige fordomet projekt
me, når Kina ofte
Ali Askouri,
fremstilles som en
præsident,
’slyngeldonor’, der
Hamdab Dam’s kun er ude på at
Affected
plyndre venligtsindede
afrikanske
People
stater for naturressourcer – uden hensyntagen til lokalbefolkning og miljø.
Størst fremskridt er der på hensynet til
lokalbefolkningen. For eksempel er kineserne i højere grad begyndt at ansætte afrikanere – når de altså kan ﬁnde nogen
med de rette kvaliﬁkationer.
Det kan man også konstatere her i Mozambique. Ved byggeriet af hovedstaden,
Maputos, nye internationale lufthavn er
der både afrikanere i grønne kedeldragter og kinesere i røde. Og på de kinesiskledede vejprojekter, man møder ude i landet, er det typisk kun manageren, der er
kineser.
»De er helt klart begyndt at ansætte ﬂere lokale«, medgiver Elias Massicame,
kommunikationschef i Mozambiques administrationsministerium.
Det kniber lidt mere på miljøet, men
man kan i hvert fald ikke skære alle kinesere over én kam, konkluderer Deborah
Brautigams bog.

D

Miljøhensyn stoppede jernmine
Det var først i 2006, at det kinesisk-afrikanske forum for samhandel aftalte retningslinjer for miljøet.
Og professor Brautigam understreger,
at mange kinesiske forretningsfolk stadig
ser ødelæggelse af miljøet som en pris,

JOMFRUELIG
JORD. Arbejdere
losser kasser med
kinesisk gødning
i Beira – en travl
havn, der ud over
Mozambique er
porten til Malawi,
Zimbabwe og ﬂere
andre lande, hvor
Kina vinder frem
som investor. Foto:
Thomas Borberg

man er nødt til at betale for økonomisk
vækst – ligesom de i øvrigt gør hjemme i
Kina.
»Men Kinas primære ﬁnansier i Afrika,
China Eximbank, har siden 2004 formuleret og revideret en miljøpolitik. Efter en
lang læreproces bruger China Eximbank
nu internationale konsulenter til sine
miljømæssige og sociale vurderinger«,
påpeger den amerikanske professor.
Så sent som i 2007 ﬁnansierede China
Eximbank Bui-dæmningen i Ghana, selv
om projektet oversvømmede en stor del
af en nationalpark og udledte store
mængder drivhusgasser.
I år har banken derimod sagt nej til et
endnu større projekt i Gabon. Her ville
kinesiske investorer bygge et kæmpe
jernmineanlæg, komplet med vandkraftdæmning, jernbane og havn.
Men den gabonesiske ngo Brainforest
gjorde China Eximbank opmærksom på,
at dæmningen i strid med landets love
skulle bygges i en nationalpark. Derefter
trak banken sig med henvisning til miljøaspektet.
»Det er i den grad fremskridt«, skriver
en anden ekspert i de kinesiske investeringer, direktør Peter Bosshard fra ngo’en
International Rivers på sin blog.
Eximbank får også ros for forøget miljø-

indsats ved Sudans Merowe-dæmning –
også kaldet Hamdab-dæmingen. Da
dæmningen blev bygget, blev der ikke taget mange hensyn til lokalbefolkning eller miljø.
»Men jeg har set kineserne seriøst prøve at forbedre deres dialog med lokalsamfundene. Tidligere diskuterede kinesere
aldrig miljøaspekterne ved et projekt«, siTANZANIA
ZAMBIA
MALAWI
MOZAMBIQUE

ZIMBABWE
Beira

SYDAFRIKA
Maputo

SWAZILAND

500 Km

ger Ali Askouri, præsident for Hamdab
Dam’s Affected People, en London-baseret
ngo, til South China Morning Post.

Upopulær dæmning
Peter Bosshard peger dog på, at der stadig
er store problemer med en anden kinesisk bank. Det er Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), verdens største
bank målt på børsværdi, der i disse år
øger sit engagement i Afrika markant.
ICBC er blandt andet i færd med at ﬁnansiere den såkaldte Gibe 3-dæmning i
Etiopien.
»Hvis dæmningen bygges, vil den ødelægge sårbare økosystemer, som 500.000
fattige oprindelige folk er afhængig af for
at overleve. Dermed bliver ICBC ansvarlig
for en massiv social og miljømæssig katastrofe«, skriver Peter Bosshard på sin blog.
Også koordinator Johan Frijns fra det
globale BankTrack-netværk er kritisk.
»Kina har gjort imponerende fremskridt i sin banksektor ved at indføre en
politik om grønne kreditter. Men at ﬁnansiere en miljøkatastrofe som Gibe 3 vil få
det til at ligne en farce«, siger han i en
pressemeddelelse.
Professor Deborah Brautigam påpeger,
at ICBC formentlig vil gennemgå samme
læringsproces som Eximbank. Men hun
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INGE BERNEKE
KVINDE KEND DIN KARRIERE

JØRGEN SELVALDSEN
THATCHER

Som kvinde med lyst til både
familie og karriere er der ting,
du må forholde dig til, hvad
enten du vil det eller ej.
Forfatteren har søgt at
videregive nogle af de erfaringer
og overvejelser, som hun har
gjort sig som konsulent i et
internationalt rekrutteringsﬁrma og personligt som kvinde
i erhvervslivet.
Pluspris 216 kr.
Alm. pris 270 kr.

‘...en ualmindelig velskrevet
og læseværdig bog om den
- næsten - glemte Margaret
Thatcher.’
Politiken
Pluspris 280 kr.
Alm. pris 350 kr.

Læs mere og køb på politiken.dk/plus eller i Boghallen, Politikens Hus.
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er bekymret for, at det kan tage meget
lang tid, og at det etiopiske projekt kan
sætte en kedelig udvikling i gang, hvor kinesiske banker vil underbyde hinanden i
miljøhensyn i afrikanske projekter.
Både Brautigam og andre eksperter understreger dog, at kinesiske banker og investorer ikke er alene om at negligere miljøhensyn i Afrika. De henviser blandt andet til, at Gibe 3-dæmningen i Etiopien
skal bygges af en italiensk koncern.
Heller ikke i Mozambique holder de
vestlige koncerner sig tilbage fra at belaste miljøet, når der virkelig er penge at tjene. For eksempel er en række europæiske
selskaber engageret i at producere olie og
andre fossile brændsler.
»Mange mener, at andre udenlandske
investorer efterhånden hverken er værre
eller bedre end kineserne«, siger Elias
Massicame fra administrationsministeriet.
I Tete i landets nordvestlige hjørne har
man for nylig fundet store mængder kul –
den mest CO2-udledende energikilde. Stedet er ved at forvandle sig til en veritabel
boomtown, og man skal ikke være mange
timer i byen, før man hører vestlige energieksperter på cafeerne tale om, at »der er
muligheder i det her sted«.

...
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Ugens profil INDRA NOOYI

Hun vil gøre Pepsi sund(ere)
ger – og mod forventningerne gift, endda
med en indisk mand – har hun holdt fast i
sin kultur, sin religion og det verdenssyn,
hun har med sig fra den tredje verden.
Nooyis amerikanske erhvervskarriere
begyndte i Boston Consulting Group og
gik via Motorola og Asea Brown Boveri, inden hun i 1994 blev ansat i PepsiCo, hvor
hun som chefstrateg stod i spidsen for
først salget af fastfoodkæderne Pizza Hut,
KFC og Taco Bell og siden købene af den
store juiceproducent Tropicana og af Quaker Oats, der blandt andet laver havregryn og sportsdrikken Gatorade.

Indiskfødte Indra Nooyi er et
usædvanligt syn i toppen af et
ærkeamerikansk ikon. Nu vil
coladronningen, der er i top
på listerne over verdens mest
magtfulde erhvervskvinder,
støve Pepsis image af.
MINNA SKAU, NEW YORK

ndra Nooyi er god til ord.
Den 55-årige administrerende direktør for verdens næststørste cola-producent forsøger ikke at benægte, at PepsiCos
primære produkt er usundt. Hun kalder
det bare noget andet.
PepsiCo, der ud over den klassiske cola
også sælger bl.a. en række chips- og snackprodukter – selskabet er verdens største
snackmager – og masser af juicer, energidrikke, ﬂaskevand og morgenmadsprodukter, har i de sidste ﬁre år under Nooyis
ledelse opdelt sine produkter i tre kategorier: de sjove, de sunde og de gode – ’fun
for you’, ’better for you’ og ’good for you’.
Og i erkendelse af, at forbrugerne bliver
stadig mere sundhedsbevidste og kerer
sig om virksomheders sociale ansvar, har
hun de seneste uger stået for en relancering af koncernen. Pepsi vil væk fra den
klassiske ’colakrig’ med Coca-Cola og vil
meget hellere sætte kræfter ind på at tjene penge på sundere produkter.
Målet er lige nu at tredoble salget af
’good for you’-produkter som havregryn
og juicedrikke i løbet af de næste 10 år.
Samtidig kaster PepsiCo sig aktivt ind i
kampagner for at bekæmpe overvægt –
men chefen har over for Wall Street Journal benægtet, at hun skulle være uærlig
eller hyklerisk, når hun samtidig siger, at
»der er stadig plads til Pepsi Cola, fordi
det smager godt, og til Lay’s Chips, fordi
kartoffelchips er en del af den amerikanske madkultur«.
Nooyis mantra er Performance with purpose, som løst oversat betyder, at der skal
være et formål med alt, hvad virksomheden gør. I en tale i 2007 forklarede hun, at
det »ikke betyder, at vi trækker noget fra
på bundlinjen, men snarere, at vi forener
det, der er godt for forretningen, med det,
der er godt for verden«.

I

Verdens mest magtfulde
Man kan tro på det eller ej. Men PepsiCos
indiskfødte chef er tydeligvis meget bevidst om de signaler, hun sender.
I sidste uge udnævnte Financial Times
hende for andet år i træk til den mest
magtfulde erhvervskvinde i verden. Kort
forinden gav erhvervsmagasinet Fortune
hende samme titel for femte år i træk. Også Wall Street Journal, Time og Forbes har
hende i toppen af diverse magtlister.
Nooyi er en usædvanlig åben og tilgængelig erhvervsleder, der gerne fortæller
om bl.a. sin beslutning om sommetider
at gå i sari. Hendes karaokeanlæg er fast
bestanddel ved enhver ﬁrmafest, hun har

Gav de studerende ﬁngeren

ladet sin sekretær deltage i børneopdragelsen ved at tage opkaldene, når yngste
datter ringede og skulle have tilladelse til
at spille Nintendo, og hun er ikke bleg for
at kritisere både Indien og USA.
Indra Nooyi er født i Chennai (det tidligere Madras) i den indiske delstat Tamil
Nadu i en konservativ familie som datter
af en revisor og en hjemmegående husmor. Allerede som ung gjorde hun sig bemærket i det traditionsbundne samfund
og gik mod strømmen ved både at spille
guitar i et kvinderockband og cricket. Og
selv om hun var og stadig er troende hindu, tog hun første del af sin videregående
uddannelse på et katolsk universitet.
Efter at have suppleret med en mastergrad fra Indian Institute of Management i
Calcutta ﬁk hun først job i det britiske
tekstilﬁrma Tootal og siden hos amerikanske Johnson & Johnson, hvor hun ﬁk

Tegning:
Anne-Marie
Steen Petersen

den svære opgave at markedsføre hygiejnebind på et tidspunkt, hvor mange indiske butikker nægtede at føre produktet,
og det var utænkeligt at reklamere.

Det havde hun ikke regnet med

Kartoffelchips er en
del af den
amerikanske
madkultur
Indra Nooyi

I 1978 så hun en annonce for den nye erhvervsuddannelse ved det amerikanske
prestigeuniversitet Yale. Til sin store forbløffelse blev hun både optaget og ﬁk
fuldt studielegat. Men hun har til Financial Times sagt, at hun blev endnu mere
overrasket over, at hendes forældre lod
deres 23-årige datter rejse.
»Det var helt uhørt for en god, konservativ, sydindisk brahmin-pige at gøre den
slags. Det ville jo gøre det helt umuligt at
få hende giftet bort«, siger Nooyi.
Men hun tog af sted. Og er aldrig vendt
tilbage til Indien, bortset fra på ferie. Men
selv om hun i dag er amerikansk statsbor-

I 2005 vakte hun for alvor opsigt, da hun i
en meget omtalt tale til dimittenderne
fra Columbia Business School holdt sin
ene hånd op foran sig og fortalte, hvordan de fem ﬁngre hver repræsenterede et
af verdens vigtigste kontinenter.
Afrika var den økonomisk ubetydelige
lilleﬁnger, Asien var den stærke tommelﬁnger, Europa den retningsgivende pegeﬁnger, og ringﬁngeren symbol på Sydamerikas passion og rytme.
Nooyi undlod direkte at give de unge
amerikanere ﬁngeren. Men hun gjorde
det klart, at »det er desværre sådan, resten
af verden ser på USA lige nu. (…) Når vi
rækker hånden ud i forretningsmæssig
eller politisk sammenhæng skal vi være
omhyggelige med at give hele hånden, ikke kun ﬁngeren. Sommetider er det meget svært, for USA – den midterste ﬁnger –
rager så meget frem, at vi uforvarende
kan sende det forkerte budskab«.
Som chef er hun kendt for at være hård
og direkte og kræve mod og selvtillid af sine medarbejdere. Hun har sagt, at hun
»ikke gider folk, der vil fortælle mig, hvad
klokken er, efter at de har lånt mit ur«.
Hun uddelegerer. Men kender stadig
detaljer som f.eks., at recessionen har betydet, at folk nu tømmer deres sodavandsﬂasker helt, inden de smider dem
ud, og at krisen på boligmarkedet betyder, at kioskerne rundt i USA ikke længere
sælger så mange cola og chips til håndværkere.
Selv spiser hun chips ﬂere gange om dagen. Men er i øvrigt vegetar og drikker
kun et halvt glas cola ad gangen.
Nooyi er også den opmærksomme
chef, der altid sørger for kage, når en medarbejder har fødselsdag. Og den gode datter, der ringer til sin mor i Indien to gange
om dagen.
Trods masser af spekulationer bliver
Indra Nooyi ved med at afvise, at hun en
dag skal hjem til Indien for at stå i spidsen
for f.eks. landets største koncern, Tata, der
lige nu leder efter en ny topchef. I et interview med Reuters tidligere i år sagde hun
bl.a., at hun lige nu har fuldt fokus på at
gøre PepsiCo til »den virksomhed, der deﬁnerer det 21. århundrede«. Og så lægger
hun ikke skjul på, at hun også har ambitioner uden for erhvervslivet.
»Jeg vil gerne til Washington og ﬁnde
ud af, hvordan jeg kan betale tilbage til
USA«, siger hun.
minna.skau@pol.dk
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TRIP TRAP HEVEA JULETRÆSFOD
Den elegante og stilrene fod
er det perfekte fundament til
dit smukke juletræ.
Pluspris 849 kr. Alm. pris 999 kr.

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

MUUTO GLORIA LYSESTAGE
Smuk lysestage der kan bruges
hele året, ikke mindst til jul som
adventskrans. Formen og størrelsen gør denne lysestage nem af
placere i dit hjem, og det minimalistiske udtryk gør den meget
brugbar til enhver lejlighed.
Pluspris 425 kr. Alm. pris 499 kr.

Kongeligt bryllup kan blive
en overskudsforretning
Mens den britiske befolkning
venter på næste års bryllup
mellem prins William og Kate
Middleton, har økonomer,
republikanere og turistbranchen allerede fundet
lommeregnerne frem.

i organisationer som den antiroyale sammenslutning Republic, der mener, at det
er en skandale, hvis de hårdt plagede britiske skatteydere skal betale så meget
som en penny til kongehusets festivitas.
»At parret vælger at blive gift, er ret beset en privatsag, der ikke kommer skatteyderne ved, akkurat som hvis oppositionsleder Ed Miliband vælger at blive viet«, siger talsmand Graham Smith.

LONE THEILS, LONDON

Dronningen og Charles betaler

et handler mere om kroner end om
håndører, når den 28-årige Kate
Middleton får sin prins William og
gifter sig ind i den kongelige familie.
Men allerede nu diskuteres det, hvilken
effekt et kongeligt bryllup vil have på den
britiske økonomi midt i en tid med store
besparelser.
Det bedste sammenligningsgrundlag
er måske prinsens mor prinsesse Dianas
vielse til prins Charles i 1981, der dengang
kostede omkring 30 millioner pund – i
nutidspriser omtrent 85 millioner pund
(740 mio. kr.). Budgettet indbefattede
blandt andet ikke færre end 27 bryllupskager og prinsessens overdådige kjole
med 10.000 håndpåsyede perler og et
slæb, der så ud til at være næsten lige så
langt som Westminister Abbey, hvor parret blev gift.
Den slags ekstravagance ser man ikke
ved det kommende bryllup, lyder det fra
en talsmand fra det britiske hof.
»Prinsen og Kate Middleton er meget
bevidste om den økonomiske situation,
landet beﬁnder sig i«, lyder meldingen.
Prins William har allerede vist sit samfundssind ved at ty til genbrug, da han
brugte sin mors forlovelsesring, da han
friede til sin kommende brud.
Londons borgmester, Boris Johnson,
har også tilbudt, at parret kan holde selve
bryllupsceremonien i byens rådhus.
»Det vil være en særdeles økonomisk
løsning«, har han lovet.
Men det har ikke beroliget gemytterne

Både dronning Elizabeth II og den stolte
far, prins Charles, har allerede bebudet, at
de nok skal betale en endnu ikke nærmere deﬁneret del af gildet, og selv Kate
Middletons forældre, der er millionærer i
pund, vil angiveligt spytte i kassen, så det
nygifte par kan komme på en anstændig
bryllupsrejse.
Men det betyder ikke, at de britiske
skatteydere slipper. Den største udgift bliver formentlig sikkerheden omkring
brylluppet,
der
ifølge Londons politi bliver lidt af et
mareridt.
Det er en
»Det er en fantafantastisk
stisk mulighed for
mulighed for
terrorister«, siger
terrorister
Jenny Jones fra MeJenny Jones,
tropolitan Police
Londons politi Authority. Hun anslår, at sikkerhedsregningen alene kan snige sig op på 40
millioner pund (350 mio. kr.).
Men skal man tro både den britiske detailhandel og turistindustrien, er det investeringen værd. Merchandise som krus,
kopper, ølbrikker og mindeviskestykker
vil sælge for 12-18 millioner pund alene på
grund af forlovelsen, vurderer Neil Sanders, direktør i konsulentﬁrmaet Verdict.
Når brylluppet løber af stabelen, kan
det tal vokse til omkring 360 millioner
pund, når briterne køber sig fattige i kongelige souvenirs, ekstra god mad og
champagne for at feste på selve dagen, siger han.

D

DYRT PAR. Når prins William og Kate
Middleton skal giftes, løber udgifterne
op i trecifrede millionbeløb alene til
sikkerhed. Republikanere raser, men
det kan blive en god forretning, mener
nogle iagttagere. Foto: AP

Men ikke alle deler Sanders’ optimisme. I sammenslutningen af britiske butikker, British Retail Consortium, kalder
Richard Dodd tallene »utroværdige« og
advarer mod at tro på, at en kongelig vielse kan afværge den økonomiske krise.

TRIP TRAP
BAGERULLE
Dania Bagerulle adskiller sig fra
den traditionelle kagerulle ved at have
et enklere og mere elegant design.
Pluspris 210 kr. Alm. pris 249 kr.
Køb på politiken.dk/plus eller i Plusbutikken, Vestergade 22, Kbh. K.

Den store fadæse
En forretning, der aldrig får glæde af brylluppet, er butikskæden Woolworths. I
2006 var kæden så sikker på, at der var
amoriner i luften, at den bestilte masser
af souvenirs med William og Kate.
Desværre ﬁk indkøbschefen særdeles
røde ører, da parret gik fra hinanden, og
han brændte inde med et lager af ubrugelige viskestykker, musemåtter, ﬁngerbøl
og krus med parrets portrætter på.
Woolworths ﬁk aldrig oprejsning, da
parret fandt sammen igen. Selskabet bukkede under for den ﬁnansielle krise i
2009.
Til gengæld er turistindustrien ellevild
over nyhederne. Et kongeligt bryllup i foråret eller sommeren 2011 – året inden London er vært for OL – betyder, at den britiske hovedstad kan se frem til fuldt bookede hoteller i to år i træk.
Ifølge chefen for Visit Britain, Mark di
Toro, tegnede den britiske kongefamilie
sig i forvejen for omkring 500 millioner
kroner af indtjeningen på turisme i Storbritannien i 2009. Et kongeligt bryllup vil
få det tal betragteligt op, forudser han.
Især turister fra nye markeder som Brasilien, Kina, Rusland og Indien, hvis borgere ikke havde de store muligheder for
at besøge London til Diana og Charles’
bryllup i 1981, ventes at hive antallet af besøgende i 2011 mærkbart op.
lone.theils@pol.dk

Hotel− Konference
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Lunde på nettet

NIELS LUNDE

iPad er en revolution
Den nye iPad rygtes på vej til det danske marked. Mens vi venter, har sitet
BusinessInsider lavet en undersøgelse
af, hvordan de amerikanske brugere
benytter deres iPad, og sitet bringer
ﬂere interessante resultater.
Det viser sig blandt andet, at hele
75 pct. af brugerne har vænnet sig til
at læse bøger på deres iPad, og at næsten hver tredje af brugerne allerede
nu har iPad’en som deres vigtigste
computer.
I lyset af, at iPad’en kun har været
på markedet i kort tid, er det revolutionerende tal for avishuse, bogforlag og producenter af computere.

Sejt visitkort
I kultﬁlmen ’American Psycho’ er der
en scene, hvor skurken sidder med
sine kolleger i investeringsbanken
Pierce & Pierce og konkurrerer om,
hvem der har det sejeste visitkort.
Wall Street Journal genopfriskede
scenen forleden. Erhvervsavisen gør
opmærksom på, at folkene i ’American Psycho’ ville komme håbløst til
kort, hvis de mødte Lego-topchefen,
Jørgen Vig Knudstorp. Hans visitkort
er en Lego-ﬁgur, som ligner ham
selv, med skæg og briller, med hans
navn trykt foran og kontaktoplysningerne bagpå.

Effektive Kina – måske
Kan man bygge et 15-etagers hotel på
blot seks dage? Yahoo.com har offentliggjort en video, hvor kinesiske byg-

VISITKORT I 3D. Tag den, American Psycho: Hvorfor trykke et kedeligt
kort, når man kan give folk en plasticﬁgur af sig selv i stedet for? Foto: Lego

ningsarbejdere i Changsha i det sydlige Kina udfører den utrolige præstation.
Hvis du vil se, hvad den vestlige
verden er oppe imod, når det gælder
Kinas økonomiske kræfter, så se videoen på blot to minutter.
Eller er der tale om fusk? På
yahoo.com har videoen udløst en
hidsig diskussion med ﬂere end
5.500 kommentarer, hvor ﬂere er
skeptiske. Se videoen i min blog og
døm selv.
Under alle omstændigheder viser
videoen, at en kinesisk byggeplads er
lige så avanceret som en vestlig, hvis
nogen skulle have været i tvivl.

Ugens tip 1

For og imod sommertid

Hvis du vil følge med i, hvordan topcheferne tænker, så kig forbi sitet
europeanceo.com. Tjek for eksempel
Martin Winterkorn fra Volkswagen.
Det viser sig, at Winterkorn er en
god kommunikator – og diplomat.
Hans formand er den dominerende
Ferdinand Piech, som er nærmest
umulig at arbejde sammen med.
Hvordan gør en topchef en dyd ud af
at være i lommen på sin formand?
Martin Winterkorn udtrykker det
sådan: »En topchef risikerer hele tiden at have for mange ja-sigere omkring sig. Derfor er jeg glad for, at hr.
Piech kender bilbranchen som ingen
anden og stiller kritiske spørgsmål«.
Glimrende spin.

Vi har vænnet os til at skifte mellem
vintertid og sommertid, men er det
økonomisk klogt?
På BusinessWeek har de et skævt debatforum, hvor de diskuterer mærkelige ting, og professor William F.
Shughart fra University of Mississippi argumenterer for, at det med sommertid og vintertid er en dum idé. Vi
bruger alt for mange kræfter på at
stille urene, og de ressourcer kunne
vi bruge på produktive ting.
William F. Shughart vurderer, at vi
hver især bruger ti minutter på at
pille ved vores ure – to gange om
året. Han har så taget en gennemsnitlig timeløn og ganget med indbyggertallet og vupti, så er omkostningerne ved vintertid og sommertid lig med 1,7 milliarder dollar (9
mia. kr.) i USA.

Det er en kunst at undervise på en
underholdende måde. Tjek sitet
thersa.org fra britiske Royal Society
for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce.
Du kan for eksempel se sociologen
David Harvey forelæse om kapitalismens krise. Hans forelæsning varer
31 minutter og er søvndyssende kedelig, men de har skåret forelæsningen
ned til en ﬁlm på 11 minutter, hvor en
tegner underholder, mens David
Harvey forelæser. Resultat? En hurtig, sjov og lærerig forelæsning.

Ugens tip 2

niels.lunde@pol.dk
WWW Du kan ﬁnde de præcise links på
blog.politiken.dk/lunde.
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Kontorliv

En rigtig karrierekvinde har brug for en blød mand
Hvis en kvinde vil til tops i
forretningslivet, er hendes
største udfordring at ﬁnde
den rigtige ægtemand.
nsdag i sidste uge var forsiden af
Financial Times prydet af et foto af
Kate Middleton, der smiler beundrende til den kommende konge af England og udstråler ren lykke over sit nye
job som førstedame i en af Storbritanniens vigtigste koncerner, kongehuset.
Billedet stod i kontrast til Financial Times’ gennemgående tema samme dag
om nødvendigheden af at hjælpe kvinder
til tops i erhvervslivet. Det stod i endnu
mere skærende kontrast til det magasin,
der fulgte med avisen, og som rummede
FT’s liste over de 50 mest indﬂydelsesrige
kvinder i det globale erhvervsliv.
Da jeg var blevet træt af at glo på frk.
Middleton, bladrede jeg videre til en artikel inde i bladet. Den handlede om, at karrierekvinder hænger fast i ’marcipanlaget’ lige under bestyrelse og direktion.
Ifølge skribenten skyldes det, at kun de
færreste mænd er villige til at hive kvinder helt op på toppen af kransekagen.
Mænd vil helst ikke støtte en kvinde alt
for åbenlyst, for så frygter de at blive mis-
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tænkt for at have en affære med hende.
Det forekommer mig at være en temmelig tynd forklaring. Det er rigtigt, at
mænd holder kvinder tilbage, men i virkeligheden sker det derhjemme. Den vigtigste grund til, at alfakvinder ikke bliver
administrerende direktører, er, at de har
begået den udbredte, men fatale fejl at
gifte sig med en alfamand.
Min dokumentation er baseret på langvarige iagttagelser af de kvinder, jeg kender. Nogle af dem har klaret sig fremragende et stykke tid, men siden er deres
karrierer gået i stå. Problemet var ikke, at
de ﬁk for mange børn (succesfulde kvinder har tilsyneladende masser af børn),
men at deres alfamænd insisterede på at
prioritere deres egen karriere.
ndtil i sidste uge var det bare en tåget
fordom. Men i onsdags satte jeg mig
ned med listen over de 50 fremmeste
erhvervskvinder og googlede dem en efter en for at ﬁnde oplysninger om deres
hjemlige forhold.
Irriterende nok har ﬂere af dem formået at holde deres privatliv hemmeligt,
men de øvrige bekræfter ganske overbevisende min teori. De har næsten alle
børn, men jeg kunne ikke ﬁnde en eneste,
som er gift med en alfamand.
Det eneste antydning af alfamand op-
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Når man har
brugt hele
dagen på at
konkurrere
med mænd på
arbejdet, gider
man ikke
fortsætte med
at konkurrere,
når man er
kommet hjem

træder hjemme hos Andrea Jung, topchef
for den amerikanske koncern Avon. Hendes mand var nemlig administrerende direktør for stormagasinkæden Bloomingdale’s. Jeg skriver ikke »var«, fordi han har
mistet jobbet, men fordi han har mistet
sin kone – ægteskabet holdt ikke.
Så vidt jeg kan se, har alle de øvrige ægtemænd, der har ofret deres karrierer for
at hjælpe konerne til tops.
Indra Nooyi, øverste chef for Pepsi og verdens mest magtfulde erhvervskvinde, er
gift med en mand, der sagde sit job op og
blev konsulent, så han bedre kunne passe
konen og børnene. Det samme med Irene
Rosenfeld fra Kraft. Hendes mand besluttede for 20 år siden at blive selvstændig
erhvervsdrivende for at støtte hende. Det
samme med Ursula Burns hos Xerox.
er er tre oplagte grunde til, at det er
problematisk for en vordende kvindelig topchef at vælge en alfamand.
For det første logistikken. Hvis man vil
være rigtig succesfuld, må man også være
mobil. Man skal have en ægtemand som
Gregg Ahrendts, der afviklede sit byggeﬁrma, så Angela Ahrendts kunne ﬂytte til
London og stå i spidsen for Burberry.
For det andet skal han være villig til at
tage sig af børnene indimellem.
Og for det tredje skal han kunne sørge
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for lidt opmuntring. Når man hele dagen
har konkurreret med mænd på arbejdet,
gider man ikke fortsætte med at konkurrere derhjemme. Man skal have fat i sådan en som Lloyd Bean, Ursula Burns
mand, der arbejdede for Xerox, længe inden hun kom til, men som påstår, at han
blev glad, da hans kone overhalede ham
indenom. Eller som ham, der er gift med
den indiske bankchef Chandra Kochtar.
Hun siger, at han »er virkelig glad for min
succes«.
En vordende karrieredronning skal
derfor tænke nøje over sit valg af ægtefælle. Hun skal gå efter en, der matcher hende mentalt, men som med glæde vil nøjes
med en birolle. Den eneste ene skal altså
være en mandlig Kate Middleton.
Men her står vi med et problem, både
når det gælder udbud og efterspørgsel.
Vildt ambitiøse kvinder er programmeret
til at gå efter vildt ambitiøse mænd. De
færreste mænd føler sig tiltrukket af kvinder, der har mere succes end dem selv.
Indtil det ændrer sig, vil vi kun undtagelsesvis se kvinder, der kæmper sig fri af
marcipanhængedyndet og når helt op på
toppen af kransekagen.
okon@pol.dk
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