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Bilgiganternes åndenød
RICK WAGONER, chef for General Mo-
tors, har sammen med kollegaen hos 
Chrysler taget hatten i hånden for at 
bede om en ny kæmpeportion penge 
fra staten for at redde USAs bilindustri. 
21,6 mia. dollar vil de have, oven i de 
17,4 mia. de allerede har fået.

Aluminiumsbossen på scenen
XIAO YAQING, chef for den statsejede 
kinesiske aluminiumskoncern Chin-
alco, skiller sig ud blandt Kinas hær af 
anonyme virksomhedsledere med sine 
aggressive globale ambitioner. Senest 
vil Chinalco kontroversielt skyde næ-
sten 20 mia. dollar i den gældstyngede 
australske minegigant Rio Tinto.

Merkel nationaliserer 
ANGELA MERKEL, tysk forbundskans-
ler, er med en ny særlov ved at være 
parat til at nationalisere det trængte 
kreditinstitut HypoReal. Det bliver 
første gang siden Nazi-tiden, at den ty-
ske stat giver sig i kast med at overtage 
privat ejendom. 

Trump og konkurserne
DONALD TRUMP, kasinokonge og byg-
gematador, skal endnu engang gå sin 
efterhånden vante gang til konkurs-
retten, efter at kasinoimperiet Trump 
Entertainment Resorts er gået i beta-
lingsstandsning. Det er tredje gang i 
selskabets historie.

Greenspan og finanskrisen
ALAN GREENSPAN, tidligere ameri-
kansk centralbankchef, er tilsynela-
dende vendt på en tallerken. Går nok 
ind for fri kapitalisme, men mener 
nu, at det kan være ok at nationalisere 
banker for at takle den finanskrise, 
som han – ifølge en meningsmåling 
– er erklæret en hovedskurk i.

Dysons støvsugerpatenter
RICHARD DYSON, britisk opfinder og 
iværksætter, mener at have vundet en 
stor sejr på sit erhvervs vegne. En bri-
tisk domstol dømte forleden mægtige 

sydkoreanske Samsung for at forsøge 
at tage patent på hans berømte støv-
sugerteknologi.

Gates mister milliarder 
BILL GATES, amerikansk milliardær, 
lider næppe nød, men mærker også 
finanskrisen. Hans investeringer gen-
nem Bill & Melinda Gates-fonden og 
investeringsselskabet Cascade Invest-
ment har tabt tre mia. dollar, eller 20 
pct. af værdien, i fjerde kvartal.

Verdens rigeste russer
MIKHAIL PROKHOROV, russisk mil-
liardær, er nu Ruslands rigeste mand 
med en formue på 14 mia. dollar. For-
gængeren på førstepladsen, Oleg Deri-
paska, havde engang 40 mia. dollar på 
lommen, men de er af finanskrisen 
reduceret til blot 4,9 mia. ifølge ny rig-
mandsliste.

Schwarzenegger og budgettet
ARNOLD SCHWARZENEGGER, Califor-
niens guvernør, kæmpede i ugens løb 
bravt for at få stoppet et hul på 42 mia. 
dollar i den amerikanske delstats bud-
get. Delstaten er tæt på insolvens, men 
politikerne har ikke kunnet enes om et 
krisebudget.
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ALLE KAN VEL skrive en ansøgning! Nej, 
det er faktisk langt fra alle forundt. 
På trods af endog rigtig gode kom-
petencer på andre områder, har 
mange ledere svært ved at skære 
den rette ansøgning til. Og denne 
noget nedladende udtalelse kom-
mer også fra dem, der ikke har prø-
vet at blive opsagt og mærket, hvor 
fortvivlende hård og krævende 
konkurrencen ofte kan være for at 
slippe igennem nåleøjet. At reduce-
re et outplacement-forløb til kun at 

handle om ansøgninger, afslører ikke blot deres uvidenhed, men 
også, at de ikke har fulgt med tiden og udviklingen. 

NÅR EN LEDER bliver afskediget, er der mange mentale lag han/hun 
skal igennem, inden vedkommende kan begynde at fokusere på 
sin markedsføringsprofil. Der er altid kamp til stregen i de attrak-
tive ansøgerfelter, så i opløbet er det marginaler, der tæller. Og nu 
hvor konkurrencen tilmed er skærpet, er der ikke plads til mange 
out-of-bounce. Derfor skal lederne være psykisk parat til at stå di-
stancen og sørme også være afklaret om, hvilken konkurrence de 
bruger kræfterne på.

SÅ DET ER alfa og omega at starte processen med at afdække, hvor-
vidt vedkommende skal ud i en tilsvarende stilling, gå specialist-
vejen, træde et skridt tilbage eller prøve noget helt andet. Inden 
den pågældende kommer til en erkendelse, er der et stykke men-
talt arbejde, der skal falde på plads, fordi der kan være kameler, 
der skal sluges undervejs.

HÉR PÅHVILER DER et stort ansvar hos rådgiveren, som skal sikre, at 
den enkelte udfordres, alle facetter vinkles og perspektiveres, så 
de rigtige skridt tages hen imod den rigtige beslutning. Poul Hen-
ningsen siger, fremtiden kommer helt af sig selv, men fremskridtet 
gør ikke. Og det er sandt. Det er en delikat balanceakt at opnå det 
fremskridt, der for nogle vil tolkes som et tilbageskridt, hvis lede-
ren skal træde et trin ned. Det er ulig nemmere den anden vej.

MEN HVIS HAN/HUN f.eks. ikke har fungeret optimalt som leder i den 
sidste stilling, ligger der nogle barrierer, som bremser for fremti-
dig succes i en tilsvarende funktion; og det vil derfor være hoved-
løst, hvis der ikke tages hånd om det faktum. Så opgaven er også 
at føre lederen op på et højre abstraktionsniveau. 

NÅR DEN REFLEKSIONSPROCES er tilendebragt, er det lige så legalt at vælge 
at træde et skridt tilbage som et skridt frem. Det skal ikke mistæn-
keliggøres, men derimod udløse applaus, da den beslutning viser 
stor indre styrke. Det er jo langt fra alle ledere, der er hardcore 
konkurrence- og resultatorienterede typer. Nogle ledere har en 
lederstil, der fungerer bedre i en mindre ansvarsfuld stilling, hvor 
de kan agere mere i overensstemmelse med deres værdier, og hvor 
de på deres facon alligevel kommer til at bidrage til helheden.

FØRST NÅR EN ny selvforståelse er på plads, kan man med overbevis-
ning skære ansøgningen til og markedsføre de styrker og kompe-
tencer, man reelt har at tilbyde. Ledere, der ikke er afklarede, søger 
ofte desperate i vidt forskellige retninger. Og dét har præcis den 
modsatte effekt, idet deres profil mister troværdighed og brænder 
nogle værdifulde muligheder hos virksomheder og headhuntere.

Når lederen skal 
ud at søge job

Først når en ny selvforståelse er på plads, kan 
lederen, der skal ud at finde nyt arbejde, med 
overbevisning pege på egne kompetencer og 
dermed skrive en fornuftig ansøgning.

Af Yvonne Bullock, direk-
tør i Asignment Consult.

Nogle ledere har en lederstil, der fungerer 
bedre i en mindre ansvarsfuld stilling, hvor de 
kan agere mere i overensstemmelse med de-
res værdier, og hvor de på deres facon alligevel 
kommer til at bidrage til helheden.

SHOICHI Nakagawa, japansk finansminister, vakte en vis opsigt ved sidste weekends G7-topmøde. Optrådte så konfus og 
sløret i talen på et pressemøde, at han ved hjemkomsten blev mødt med anklager om, at han havde været fuld, og trådte 
tilbage. Det sker på et skidt tidspunkt for Japans økonomi, der er trukket ned i den største nedtur i 35 år.

Finansministeren og det skæbnesvangre G7-topmøde
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787 
– mia. dollar i USAs største 
økonomiske hjælpepakke 

nogensinde. »Begyndelsen 
på enden,« lover præsident 

Barack Obama. 
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