
U i SØNDAG 2*. DECEMBER 2006 | POUTIKBN 

EXIT - UGEN I GLIMT 

ØKONOMI 
Julegaver A Aktier • Klimaafgift • 

Redakter Michael Jarlner 
Jourhavende Kim Frydensberg 
Telefon 33 47 17 14 
E-maH erhverv@pot.dk 

Bonusordningerne fortsætter med at slå nye 
rekorder fra Amerika til Danmark. Aktionærerne 
klager ikke, for de skovler også penge ind. 

KOMMENTAR 

J ulen er en frydefuld tid. Især for den 
amerikanske finanselite. I tirsdags 
blev det oplyst, at topchefen i investe
ringsbanken Goldman Sachs, Lloyd 

Blankfein, har høstet historiens største 
personlige bonus på Wall Street: 300 mil
lioner kroner ekstra til at holde jul for. 
Goldman Sachs har samlet udbetalt 93 

^aaaasv milliard« kroner i løn, 
^ L g J f bonus og kompensation 
V til de ansatte for at fejre, 

^ L at profitten ligger 70 pro-
* cent over sidste års resul

tat. Nogle forarges over 
denne glade julefest på 

Wall Street, andre jubler. Den legendari
ske aktieanalytiker Henry Blodget skrev 
forleden i International Herald Tribune, 
at »i et land, hvor folk sulter og andre op
hidset diskuterer en forhøjelse af mind
stelønnen med en dollar, er denne bonus 

BJARKE 
MOLLER 

bonanza en foruroligende påmindelse 
om ulighederne«. 

Amerikas elite, de superrige, rykker fra 
ikke kun de fattige, men også de velstille
de, kunne man læse torsdag I Financial Ti
mes. Anledningen var, at selv bossen for 
kapitalfonden Blackstone, Stephen 
Schwarzman, nu synes, at det er ved at væ
re for meget. Schwarzman, der har en pri
vat formue på 2,5 mia. dollar udtrykte be
kymring over den stigende ulighed I USA: 
»Amerika er et sted, hvor folk godt kan li
de den amerikanske drøm, og alle kan få 
succes. Men middelklassen i USA har ikke 
klaret sig så godt som toppen i de sidste 
tyve år, og jeg synes, at en del af samfunds-
kontrakten i Amerika er, at alle skal kun
ne klare sig bedre«. 

Det er en rørende juletale i et land, hvor 
erhvervslivets topchefer i snit tjener 369 
gange så meget som en lønmodtager. 
Gad vide, hvornår de samme toner breder 
sig i det danske land, hvor bonusordnin

ger i det forløbne år har været et hot sam
taleemne. Forleden satte Genmabs ameri
kanske topchef, Lisa Drakeman, trumf på. 
Hun kan I år fejre jul med en kvart milli
ard kroner ekstra på kontoen i aktier og 
warrants, efter at det danske bioteksel
skab Indgik en lukrativ licensaftale med 
GlaxoSmlthKline om et nyt kræftmiddel. 
Drakemans gevinst ligger cirka 600 gan
ge over gennemsnitslønnen for danske 
lønmodtagere I den private sektor. Selv Ik
ke Henning Dyremose kan følge med I 
den statistik. Og i bunden af skalaen kan 
man finde syv procent af danskerne, der i 
følge Danmarks Statistik har svært ved at 
^ ^ få pengene til at slå 
å å til i dagligdagen. 

De er langt under 

Deterenreren- f n n . e T i t t c L a f 

danske lønmodta-

de juletale i et gerei M m , d e n 
Land, hvor er- sammenhæng er 
hverVSlhvetS Insidere og ikke ta-
topcheferisnit ^re. æt sætter 
tjener 389 tingene i perspek-
gange så meget ^onXxtmC 

SOm en har udsigt til end-
lønmodtager nu et jubeiår i 

2007. Det kunne man i mandags læse i 
Børsen. Eksperterne spår ny aktiefest, og 
Investorerne kan se frem til et afkast på 
over ti procent. Aktionærerne har Ikke no
get at klage over. For I i r er C20 indekset 
på Københavns Fondsbørs steget med n 
procent, og i 2005 tog kurserne et hop op 
p i 32 procent. Det er ikke bare et dansk 
fænomen. Det er et globalt. Og det er må
ske også forklaringen på, at aktionærerne 
ikke brokker sig over de stadig mere lu
krative bonusordninger. I det kommende 
år er der dog mange ubekendte faktorer, 
der kan ændre de lyserøde udsigter for 
aktionærerne. Her er to til dem, der ikke 
kan få hænderne ned over at se det dejlige 
sul på pensionsopsparingen. Går luften 
ud af det gryende opsving i Europa, når ef
fekten af den tyske momsforhøjelse ind
finder sig? Får USA en hård eller en blød 
landing i 20077 

Klimaopvarmning kos te r 
Klimaopvarmningen koster nu på de al
pine og nordiske skisportssteder, hvor 
man savner sne. Og netop klimaeffekten 
fik forleden Den Europæiske Union til at 
foreslå, at alle luftfartsselskaber - også 
udenlandske - skal købe COrfilladelser 

fra 2011, hvis de vil flyve i Europa. Selska
berne får lov til at lægge omkostningen 
over på passagererne, så de kan komme 
til at betale mellem 13 og 70 kroner mere 
pr. rejse i Europa. En returbillet til New 
York kan komme til at koste op imod 300 
kroner ekstra. Den amerikanske rege
rings talsmand har fordømt forslaget, for
di også luftfartsselskaber fra USA under
lægges den nye EU-lovglvnlng på ruter til 
Europa. De siger, at det er i strid med de 
internationale luftfartskonventioner. Kri
tikken er ikke overraskende, al den stund 
at USA stadig holder sig uden for Kyoto 
klimaaftalen om nedbringelse af COi-ud-
slippet. Internt i Europa fordømmer Luft
hansa ordningen som unødvendigt bu
reaukrati. Det er uden tvivl mere admini
stration. Så spørgsmålet er, om det er det 
værd. Grønne organisationer har givet ret 
1, at forslaget ikke går langt nok. Hvis må
let er at sænke folks rejselyst, skal der helt 
sikkert højere prisstigninger til. 

EU-forsiaget er et lille nøk frem, hvis det 
bliver vedtaget. Det tager hul på en lige
stilling af luftfarten med andre dele af 
transportsektoren, der I forvejen betaler 
COiafgifter. Det er en start. 
biarkc.nioUarQpol.dk 

MEDIER I PARTNERSKAB 

Ingen er løbet skrigende bort endnu 
Mikkel Hertz, chefredak
tør på TV 2 News, om 24 
timers nyhedskanal, 
kommercielle partnere 
og tv-værter som 
købedamer, og om 
at fortælle den samme 
historie 30 gange. 

INTERVIEW 
STOANDERSEN 

J ulemåneden blev ikke blot markant 
ved at være den luneste december i 
mands minde. Det blev også måne
den, hvor Dansk Folkeparti fik afsat 

en minister, og uroen omkring Ungdoms
huset på Nørrebro stod i lys lus med gade
kampe og bål i gaden. Og det blev måne
den, hvor danskerne kunne følge det hele 
på en ny 24-timers kanal, TV 2 News. 

På rekordtid har nyhedskanalens chef
redaktør, Mikkel Hertz, fået samlet 100 
nye medarbejdere, sendt en helikopter i 
luften og indrettet et midlertidigt studie 
på Teglholmen ved Københavns Havn. Og 
fået det til at fungere. Men problemfrit 
har det ikke været 

Hvor glad er du for Dansk Folkeparti? 
»jeg forstår godt, hvorfor du spørger«, 

griner Mikkel Hertz. »Det får du mig ikke 
til at svare på, men jeg er glad for, at der 
her i vores startfase har været nyheder, 
som har bevist berettigelsen af TV 2 News. 
Og at Dansk Folkeparti væltede familie-
og forbrugerminister Lars Barfoed var jo 
sådan en nyhed. Men jeg har nu aldrig 
selv været i tvivl om berettigelsen af en 24 
timers nyhedskanal, selv om mange har 
fortalt os, at der slet ikke er nyheder nok i 
Danmark. Men det er rigtigt, Barfoed-dra
maet var vores ilddåb«. 

Så du er glad for Dansk Folkeparti? 
»Hold nu op... jeg er glad for, at dansk 

politik er så spændende«. 

sd måjegjo spørge, hvor glad du er for de 
unge fra Ungdomshuset på Nørrebro? 

»Vi lavede torsdag en meningsmåling, 
som viser, at der er meget lille sympati i 
den danske befolkning for de unges må
de at håndtere deres sag på. Så det får du 
mig heller ikke til at svare på. Men det, der 
skete på Nørrebro sidste lørdag, var også 
en begivenhed, som dokumenterede ny
hedskanalens berettigelse«. 

Hvor mange seere har det givet TV 2 
News? 

»Vi har - i sær i sidste uge fået flere see
re, end vi havde regnet med. I,I million be
søgte o*. Alene da Lars Barfoed gik var vi 
oppe i nærheden at 400.000 seere«. 

Hvis jeg åbner for din slation Uge nu -fre-
dagformiddug hvor munge ser jeg så IV j 
News sammen med? 

»Lig« nu / jeg ved det ikke. Ikke ret man
ge. Det er nok na-i tnei e 7.000 end 70.000. 
Men da der vai ballade på Nønebto, vai 
der 5*9.000, soin så os 1 mindst et minut. 

Hvor munge seere vil l gerne huve? 
»Inden vi gik I lullen I. detembri, V4i 

målet at tå soo.000 leeie 1 løbet at en uge 
i mindst et iiunut.Ogdr tuiste tie ugei er 
de, der har lukket op toi kanalen, blevet 
hængende i 17 iniiiutlei 1 gennemsnit 
Løidag, da det bi agede løs p«- Nøneluo, 

INOEN INFOLYDCLSE. Mikkøl Hartz 
har som chef for TV 2 News ingen proble
mer mød, at nyhedskanalen indgår så
kaldte partnerskaber mad erhvervslivet. 
Han forklarer det nasrmest som blot et 
andet udtryk for abonnement p i reklame
tid. Arkivfoto: Tariq Mikkel Khan 

blev de hængende i godt en halv time. 
Selv om vi selvfølgelig gerne vil have flere 
seere, og at de bliver hængende endnu 
længere, synes jeg, det er imponerende«. 

Sd du er en glad chefredaktør? 
»Ja da. Vi har banket en nyhedskanal op 

Ira bunden. Vi har ansat 100 medarbejde
re, og vi sender døgnet rundt, uden at tek 
nikken driller alt for meget. Ug så er der 
på trods åt alle odds en fantastisk entusi
asme«. 

Du har druenet medieverdenen for dygtige 
tv-værter og gode journalister. Alligevel har 
du kun måske 7.000 seere lige nu? 

»Det har jeg det hm med. IV 2 News er 
på mange måder en bekvemmeligheds-
kanal for dem, der vil kunne se nyheder 
døgnet rundt. Når vi sender alle døgnets 
timri, ei det mindre væsentligt, hvor 
mange der er inde på et bestemt tids
punkt. Nål døgnet la-lirs sammen, er det 
pæne lal Og mere end halvdelen *t Dan 
marks husstande kan slet ikke se os nu«. 

De* 'end* ' s p ø r g s m å l 
Men alle de professionelle ug dygtige fulk, 
du hur sumlel, fortæller den samme historie 
både lu, jo og jo gungr I løbet uf en urbejds 
dug Hvui lung ud kun du holde på dem? 

»Det ei sgu da et ondt spørgsmål, men 

relevant må jeg indrømme, jeg er impo
neret over, hvordan de går til vaflerne«. 

Er det allerede et problem for dig, at stu
dieværterne skal sidde og fortælle den sam
me historie igen og igen 7 

»Nej, det er ikke et problem for mig«. 
For journalisterne og studieværterne så? 
»Nej, men så sent som i går havde vi da 

en snak om, hvordan vi i højere grad kan 
variere fladen. Vi skal blive bedre til at va
riere præsentationen af historierne«. 

Men det vil stadigvæk være de samme hi
storier? 

»Det er klart. Men de store historier, 
dem skal vi have løbende. Hvis vi siger, vi 
vil have friske historier hver time, er der 
risiko for, at vi ender I nogle perifere og In
feriøre historier«. 

Er der nogen, der har meddelt dig, at de 
altså ikke synes, det er så sjovt at geniuge sig 
selv igen og Igen? 

»Nej, ikke på den måde«. 
IH hvilken måde så? 
»På den måde, at de kommer og siger: 

Kan vi ikke gøre det her bedre, jeg har en 
ide, eller kan vi ikke gøre sådan og sådan 
Men vi kan jo ikke 1 ealisere alt, der er også 
et budget, der skal holdes«. 

Tv-vaørter t a m køtoadamer 
Nogle uf de penge, I hur til rådighed, får I fra 
sponsorer virksomheder, som / indgdr 
'purinerskabef med? 

»Nej, det er Ikke sponsorer, det er rekla 
mekunder«. 

/ det seneste nummer af journalisternes 
jugblad, 'joumullsten', fremstilles dine stu
dieværter sotn købeduiajer? 

»jeg har ikke læst artiklen, men det er 
selvfølgelig en helt forkert fremstilling. 
Det, der er tale om, er, at salgsafdelingen 
på TV 2 har tænkt kreativt i forbindelse 
med, hvordan man kan bruge reklame
blokkene på TV 2 News. Og så forsøger vi 
at sælge blokkene til fem store kunder«. 

Hvordan tror du dine studieværter har det 
med at blive udstillet som købedamer? 

»Mange af dem er blevet ringet op - og 
har spurgt mig, hvad de skal sige. De skal 
bare sige, hvad de mener, har jeg sagt til 
dem. Og så har jeg fortalt dem, hvad der 
ligger i den aftale, vi indgår med nogle 
virksomheder Og der er ikke nogen, der 
er løbet skrigende bort af den grund«. 

PartnarskabøriM 
I kalder det partnerskab. Hvad består part
nerskabet l? 

»Det er tørst og fremmest en aftale om, 
at der er nogle ganske få virksomheder, 
som køber samtlige reklameblokke for et 
år ad gangen tor S millioner kroner«. 

Men hvad giver IV 2 News til gengæld I 
det partnerskab? 

»De tår ikke noget jout ualisttsk Det gi
ver ikke nogen adgang til skærmen eller 
indflydelse på det redaktionelle produkt. 
De er ikke med i nogen idéudvikling. Der 
ri ingenting, Nul«. 

Men disse partnere kan Jo trække på jeies 
studieværter ved arrangementer, jor eksem 
pel overfor deres kunder? 

»Ikke pei automatik, men det er rigtigt, 
at muligheden er til stede«. 

Hvis nu HH Erhvervsbank, som er en af je
res partnere, vil luve et arrangement/or loo 

af bankens bedste kunder. Kan de så få Met
te Vibe Utzon eller Lotte Mejlhede med til 
det? 

»Det kommer an på, hvad arrangemen
tet handler om«. 

Det vil formentlig handle om FIH Er
hvervsbank og de produkter, banken sæl
ger? 

»Det vil jeg ikke synes ligger lige for. 
Men hvis det er et arrangement I en bred
ere kontekst, kunne det godt være«. 

Hvis, muligvis og maske 
/•'/// Erhvervsbanks moderselskab, den Is
landske Kaupthlng Bank, har en stor afde
ling l Luxembourg. Og banken har mange 
kunder, som er Interesseret l at placere pen-
Æ Æ ge, så de beskattes 

L ^ L mindst muligt 1.1 ar-
rangement om sd 

Det Vi Siger, er, dan nogle mullghe-
at som partner dtr-kmnt man tam' 
b._ —i- ** sig, at TV 2 News 
k > n m a n ' stiller en vært til rå 
afhængig af dtghedjordet? 
hvad det er for »Vores værter er 
arrangementer, ikke sælgere. Alta, 
efter en vl 'ldl ' tlcl s lore 

nærmere dialog ^psatstudievær 
r^ ter nogle, der påta 

muUgvistræk- ger %ig l imM1,K, 
ke på en dygtig opgaver. Det, man 
Vart til det ene trækker pi, er, at de 
eller det andet mvmmmqm 

de. I torbindelse 
mrd vore partne-
raflaler kommer 

arrangement 
Mikkel Hertz. 
TV2News 

» 
det helt an på ar

rangementet, og om den pågældende 
vært synes, det er i orden«. 

Hvis en vært fra TV 2 News er vært ved et 
arrangement for FIH Erhvervsbanks 100 
største kunder og en time senere sidder i TV2 
News ogfortæller, at der mangler skattepen
ge til kræftbehandlingen. Er det så l orden? 

»Altså, jeg er nødt til at vende den lidt 
om. Mange studieværter i Danmark påta
ger sig nogle opgaver en gang imellem. 
Det, vi siger, er, at som partner kan man, 
afhængig af hvad det er for arrangemen
ter, efter en nærmere dialog muligvis 
trække på en dygtig vært til det ene eller 
det andet arrangement. Vores værter skal 
ikke ud at sælge hverken det ene eller det 
andet, med mindre det er TV 2 News«. 

Men FIH Erhvervsbank og Siemens, som er 
jeres partnere, har vel kun det formål at sæl
ge nogle produkter? 

»|amen, så må vi sige nej til de arrange
menter. Men hvis en bank vil lave en I10 
ring om 'Det åbne Europa', kunne det da 
være Interessant nok«. 

Da du selv var journalist på DK TVs Søn
dagsavisen, lavede du et markant Indslug 
om, hvordan forsikringsbranchen scorede 
kassen ved al opkrævefbrslkringssligninger 
åi efter år. Ville du kunne luve sådan et ind
slag hvis du lige huvde fået fem millioneruf 
• 1/or sikringsselskab/ 

»|a, uden tvivl. Altså jeg opfatter mig 
selv mere som kritisk journalist end som 
købmand Hvis dei ei en virksomhed, der 
tortjenei en kritisk behandling 1 pressen, 
så tir de det også på TV 2 News. Uanset om 
deerpanneir« 

mailto:erhverv@pot.dk
http://biarkc.nioUarQpol.dk

