Jie atleido daugiausia žmonių
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Rasa Dževeckytė
Reta įmonė pajėgia atlaikyti sunkmečio išbandymus ir išsaugoti visas darbo vietas. Kai kurios
bendrovės jau priverstos atleisti dešimtis tūkstančių žmonių. Pateikiame bendrovių, pasaulyje
išdalinusių daugiausia atleidimo lapelių, sąrašą.
1. Rusijos geležinkeliai
Bendrovė atsisako 54.000 darbuotojų paslaugų. Iš viso joje dirba 1,2 mln. žmonių.
Prognozuojama, kad šiemet įmonė patirs 1,1 mlrd. EUR nuostolių.
2. „General Motors“
Vis dar didžiausia pasaulyje automobilių gamintoja pranešė atleisianti 47.000 žmonių. Tai
didžiausia JAV įmonė, kuriai paskelbtas bankrotas.
3. „Circuit City“
Antrojo pagal dydį JAV prekybos koncerno bankrotas į gatves paleido apie 30.000 žmonių.
Nors pernai pavyko gauti 1,1 mlrd. USD paskolą, tačiau sunkmečio sąlygos ir stipresni
konkurentai „Best Buy“ ir „Wall Mart“ taip ir neleido kompanijai atsitiesti. Šiuo metu dar veikia
„Circuit City“ filialai Kanadoje, tačiau ir jų padėtis neaiški, tad dar galima sulaukti naujos
atleidimų bangos.
4. „Caterpillar“
Didžiausias pasaulyje JAV statybos ir kasybos įrangos gamintojas, įvertinęs ypač prastus
pirmojo ketvirčio rezultatus, paskelbė, kad šiemet teks atleisti 20.000–25.000 žmonių.
5. NEC
Japonų elektronikos koncernas šiemet atleis 20.000 žmonių. Nors dėl jenos kurso įtakos
kompanija neišvengė nuostolių, tačiau tikėtina, kad jų didėjimą bent kuriam laikui pavyko
pristabdyti.
6. „Nissan“
Šis automobilių gamintojas prognozuoja finansinius metus baigti su 1,36 mlrd. EUR nuostolių.
Tai kainuos 20.000 darbo vietų.
7. „Anglo American“
Pietų Afrikos kasybos kompanija numato atleisti 19.000 žmonių. Vis garsėja kalbos, kad ją gali
perimti britų ir šveicarų koncernas „Xsatra“ arba kinų aliuminio kompanija „Chinalco“.
Pagrindinė apyvartos mažėjimo priežastis – sumenkusi prekyba deimantais, šiemet 60%
mažesnė nei pernai.
8. „Merck & Co“
JAV farmacijos koncernas, nors ir planuoja uždirbti pelno, tačiau dėl to priverstas paaukoti
16.000 darbo vietų.
9. „Alcoa“
Didžiausias pasaulyje aliuminio gamintojas (JAV) prognozuoja antrąjį šių metų ketvirtį
patirsiantis 330 mln. EUR nuostolį. Iki metų pabaigos bus atleista 15.000, kitais metais vėl
numatoma mažinti darbuotojų skaičių.
10. „British Telecom“
Praėjusiais finansiniais metais ši telekomunikacijų bendrovė jau atleido 15.000 darbuotojų.
Dabar pranešta, kad atsisakys antra tiek. Nors tai ne didžiausias darbdavys Didžiojoje
Britanijoje, tačiau jis pirmauja pagal atleistų žmonių skaičių.
11. „Metro“
Priešingai nei bankrutuojantis konkurentas „Arcandor“, Vokietijos prekybos centrų tinklas
„Metro“ neabejoja, kad pavyks išlikti. Vis dėlto pranešta, kad šiemet bus atleista 15.000 žmonių.
12. „Panasonic“
Didžiausias pasaulyje plazminių televizorių gamintojas praėjusiais finansiniais metais patyrė
kone 3 mlrd. EUR. nuostolių. Reakcija į tai – panaikinta 15.000 darbo vietų.

13. „J.P. Morgan“
JAV bankas kol kas sugeba atlaikyti sunkmečio negandas – jis vis paskelbia apie uždirbtą pelną.
Ir nors pirmąjį šių metų ketvirtį bankas uždirbo per 2 mlrd. USD, vis tiek darbuotojų skaičius
mažinamas 12.000 žmonių.
14. „Royal Bank of Scotland“
Daugiausia Didžiosios Britanijos bankų istorijoje prasiskolinusi finansų institucija pernai patyrė
24,14 mlrd. GBP nuostolių. Šis liūdnas rekordas privertė atleisti 11.700 darbuotojų.
15. „PSA Peugeot Citroen“
Prancūzų automobilių gamintojas per pirmąjį šių metų pusmetį patyrė kone milijardą eurų
nuostolių. Šiemet ketinama atleisti 11.000 darbuotojų.
16. „United Technologies“
JAV koncernas, kuriam be kitų verslų priklauso ir liftų „Otis“ gamyba, paskelbė, kad praėjusiais
finansiniais metais apyvarta susitraukė 17% ir siekė 13,2 mlrd. USD. Šiemet bus atleista 11.000
žmonių, keliems tūkstančiams atleidimo lapeliai bus išdalinti ir kitąmet.
17. „Boeing“
JAV lėktuvų gamintojui jau pernykščiai metai buvo kaip niekad prasti. Sumažėję pardavimai ir
užsitęsęs darbuotojų streikas paliko pėdsaką. Kitos išeities kaip mažinti sąnaudas nėra, todėl
suplanuota atleisti 6% darbuotojų, tai reiškia – bus nubraukta 10.000 darbo vietų.
18. „Pioneer“
Anot analitikų, elektronikos koncernui koją kišo ne tik sunkmetis, bet ir brangstanti jena. Jos
kainą darbuotojai pajuto savo kailiu: šiemet bus panaikinta 6.000 nuolatinių etatų ir atsisveikinta
su 4.000 laikinųjų darbuotojų.
19. UBS
Šveicarų finansų bendrovė patyrė didžiulių nuostolių dėl per daug rizikingų investicijų JAV.
Prabanga švytėjusi finansų institucija dabar priversta susitraukti ir taupyti: iki metų pabaigos
žadama atleisti 8.700 žmonių. Prognozuojama, kad tai – tik atleidimų pradžia.
20. „Pfizer“
Farmacijos koncerno pelnas antrąjį šių metų ketvirtį sumažėjo 19% – teuždirbta 2,2 mlrd. USD.
Viena didžiausių koncerno bėdų – rinkoje pasirodžiusių pigių medikamentų gausa. Neatlaikiusi
tokios konkurencijos, JAV bendrovė priversta atsisakyti 8.000 darbuotojų.
21. „Schaeffler“
Skolose skendinti automobilių detalių gamintoja šiemet atsisveikins su 8.000 darbuotojų. Įmonė
priversta imtis griežtos taupymo programos, nes bankai spaudžia grąžinti pradelstas paskolas ir
grasina bankrotu.
22. „Sprint Nextel“
Vienas didžiausių JAV mobiliųjų telefonų gamintojų paskelbė, kad pirmąjį ketvirtį bendrovė
turi 600 mln. USD skolų, apyvarta sumažėjo 12%, iki 8,2 mlrd. USD. Koncernas šiemet atleis
8.000 darbuotojų.
23. TDK
Japonų elektronikos koncernas TDK šiemet ketina atleisti 8.000 žmonių. Praėjusiais finansiniais
metais japonai patyrė 221 mln. JPY nuostolių, nors likus trims mėnesiams iki metų pabaigos dar
buvo prognozuota uždirbti 200 mln. JPY.
24. IBM
Praėjusį ketvirtį koncerno pelnas padidėjo 12%, apyvarta krito 13%. Tokie rodikliai netenkina
kompiuterių gamintojų, todėl sąnaudos mažinamos ir atsisakant dalies darbuotojų: iki metų
pabaigos numatyta naikinti 7.800 etatų.
25. HSBC
Didžiosios Britanijos bankas yra vienas iš nedaugelio, kuris bando išsiversti be valstybės
finansinės paramos. Tačiau išsaugoti visų darbuotojų nepavyko: uždarius kai kuriuos filialus
teko atsisveikinti su 7.500 žmonėmis.
26. „Hitachi“
Japonijos elektronikos koncerno pajamos smarkiai smigo žemyn: pernai per pirmąjį finansinių
metų ketvirtį buvo uždirbta 31,5 mlrd. JPY, o šiemet patirta 82,6 mlrd. JPY nuostolių. Tai
nusinešė 7.000 darbo vietų.

27. „Home Depot“
JAV prekybos koncernas planuoja atleisti 7.000 žmonių. Per pirmąjį pusmetį apyvarta krito
22%, iki 2,8 mlrd. USD.
28. ING Group
Nyderlandų finansų koncernas pirmąjį ketvirtį patyrė 793 mln. EUR nuostolio, nors buvo
prognozuota tik 500 mln. EUR. Gegužę atleista 5.000 darbuotojų, planuojama naikinti dar 2.000
etatų.
29. „Macy's“
JAV prekybos centrų tinklas atleido 7.000 žmonių.
30. „Starbucks“
Kavinių tinklas šiemet atleis 6.700 darbuotojų.

