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M
idt i november ifjor tok 
Xi Jinping over som 
generalsekretær i Det 

kinesiske kommunistpartiet 
etter Hu Jintao. Samtidig ble 
han sjef for Militærkommi-
sjonen. I mars tar han den tredje 
posten til Hu, nemlig president i 
Folkerepublikken Kina.

Med seg i ledergruppen for 
Kina – den syv mann store faste 
komiteen til det 25 mann store 
Politbyrået – har Xi seks 
garvede politikere. Hva slags 
Kina tar de over?

Et Kina som under Hus ti år 
ved roret har hatt en eventyrlig 
økonomisk utvikling. Med en 
gjennomsnittlig vekst på over ti 
prosent per år har Kina gått fra 
å ha verdens sjette største 
økonomi til å ha verdens nest 
største. Gjennom imponerende 
eksportoverskudd har landet 
samlet opp milliarder av dollar 
som nå brukes planmessig og 
aktivt til oppkjøp av foretak og 
ressurser i andre land – over 
hele kloden.

Nylig sjøsatte Kina sitt første 
hangarskip. Det gir både 
stolthet og større militær styrke.

Likevel preger en stemning av 
uro mange kinesere. Man venter 
på noe. Noe må skje. Hvorfor? 
Og hva?

Da Hu Jintao og Wen Jiabao 
tok over makten i Kina for ti år 
siden, hadde den forrige duoen 

Jiang Zemin og Zhu Rongji 
sørget for at landet ble medlem 
i Verdens handelsorganisasjon 
(WTO). Videre hadde Jiang og 
Zhu gått løs på og slanket 
kraftig den statseide delen av 
industrien, og åpnet opp for et 
boligmarked der folk selv kunne 
eie hus og leiligheter. Hu kom 
langt på vei til dekket bord 
hjemme, og til en ekspande-
rende økonomi ute. Under Hu 
er ulikheten blitt større. 

Utbredt korrupsjon preger 
dagens Kina. Og videre: arbeid-
stagere fra landsbygda som 
jobber i byene, får ikke tilgang 
på helsetjenester, pensjon og 
skoler for sine barn på linje med 
hva byboere nyter godt av. De 
blir for annenrangs innbyggere 
i eget land å regne. Hu og Wen 
leverte økonomisk vekst 
hjemme. På den internasjonale 
arena gjaldt slagordet «peaceful 
rise» eller fredelig fremmarsj. 
Midtens rike hadde ikke til 
hensikt å true noen. Men det ble 
med ordene. Nytt hangarskip, 
økte militærutgifter og en mer 
aggressiv fremferd i Sør-Kina-
havet gir ikke assosiasjoner til 
fredelig fremvekst. 

I begynnelsen av desember 
deltok jeg på en konferanse om 
behovet for fremveksten av en 
solid middelklasse i Kina. Mens 
de ti prosent rikeste i landet på 
slutten av 1970-tallet hadde syv 
ganger mer i inntekt enn de ti 
prosent fattigste, var denne 
forskjellen nå økt til 41 ganger. 
Middelklassen i Kina utgjør 
bare 24 prosent av befolk-
ningen. Denne andelen vil man 
øke til 40 prosent i løpet av åtte 
år.

Kina vil ha en større middel-
klasse. Hvorfor det? Fordi en 
solid middelklasse bidrar til 
stabilitet.

Historien viser, fremholdt 
flere foredragsholdere, at en 
fornøyd middelklasse i seg selv 
virker stabiliserende på et 
samfunn. Og videre vil en slik 
klasse – et solid borgerskap, 
kunne vi kanskje kalle den – 
holde dem med makt i ørene.

«Middelklassen er revolu-
sjonær», forkynte en av fore-
dragsholderne på konferansen. 
For når velstanden stiger og 
arbeiderne får det bedre, vokser 
mange arbeidere inn i middel-
klassen.

Og, la foredragsholderen til, 
middelklassen kan også gjøre 
opprør.

Nettopp dette siste er ledelsen 
i Beijing smertelig klar over. 
Derfor studerer man for tiden 
nøye Alexis de Tocquvilles bok 
fra 1856 om den franske revolu-
sjonen. «Stadig økende 
velstand», sier denne franske 
adelsmannen, «snarere enn å 
roe ned befolkningen, skaper 
over alt en stemning av uro». 
Når denne uroen brer seg og 
folk i økende grad blir klar over 
urettferdigheten og ulikhetene i 
samfunnet, beredes grunnen for 
en revolusjon. 

Har Xi Jinping og hans stats-
minister Li Keqiang, som 
utnevnes i mars, samme kraft 
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B
ør det frarådes å være 
minoritetsaksjonær 
sammen med tidsbe-

grensede «oppkjøpsfond» som 
Herkules? Går jakten etter 
gevinst for Herkules på 
bekostning av medeierne?

Jeg leser med interesse 
hvordan Herkules skryter i DN 
4. januar av sitt «fond I» som 
et av de beste fondene i 
Europa. Suksessen i Pronova, 
der aksjonærene senest i 
morgen må ta stilling til salg 

av selskapet til BASF, trekkes 
frem som fondets klart beste 
investering, med en avkast-
ning på over fem milliarder 
kroner etter å ha satset 300 
millioner kroner.

Pronova er utvilsomt en 
solskinnshistorie for Herkules, 
men historien har en skygge-
side for minoritetsaksjonæ-
rene i selskapet. De trodde på 
Ferd/Herkules ved børsintro-
duksjonen av Pronova i 2007. 
Dengang solgte Herkules 
endel av Pronova-aksjene sine, 
ut fra en børsverdi på syv til ni 
milliarder kroner for 
selskapet. Idag, etter fem 
meget gode år for selskapet 

tilbakelagt (3,8 milliarder i 
samlet driftsresultat før 
avskrivninger siden 2007, og 
kun 150 millioner utbytte i 
perioden), argumenterer 
Herkules for at Pronovas børs-
verdi er halvert.

Det at fond som Herkules 
endrer sine plassering og 
avslutter fond, er en vanlig 
prosedyre i bransjen, men for 
å beholde tilliten i markedet 
burde man ikke legge opp til 
en prosess som også tvinger 
minoritetsaksjonærer med 
langsiktig tro på selskapet til å 
selge sine aksjer. 

Basert på kjent informasjon 
om selskapet, fremtidig inntje-

ning og lyse markedsutsikter, 
oppleves det underlig at styret 
kan anbefale budet fra BASF. 
Bare samlet utbytte de neste 
fem år kan fort være 60–70 
prosent av budprisen (gitt 
aksjonærvennlig utbyttepoli-
tikk). Enda mer spesielt er det 
at styreleder snakker ned 
verdien på selskapet i media 
og engasjerer både adminis-
trasjonen og meglerselskap til 
å overbevise oss minoritetsak-
sjonærer om hvorfor budet fra 
BASF er et godt tilbud.

Jobber styret virkelig for alle 
aksjonærer, eller blir minori-
tetsaksjonærene ofret for at 
Herkules skal få sin exit nå?

Heldigvis var det kun 15 
prosent av frittstående minori-
tetsaksjonærer som aksepterte 
budet fra BASF. Dessverre regis-
trerer vi gjennom nytt brev 
datert 3. januar at styret fort-
setter sitt arbeid med å snakke 
ned verdiene i selskapet («chal-
lenges») for å få minoritetsak-
sjonærene til akseptere budet.  

Man kunne forvente at 
ledelsen og Herkules hadde 
gjort mye mer for å få frem 
verdiene i Pronova før en exit. 
Nå kan de som kjøpte histo-
rien til Herkules ved børsin-
troduksjon i 2007, motvillig 
ende opp med å tape halv-
parten av investeringen.

Styre bare for Pronovas storeier?

VISDOM, MOT 

OG FLAKS. Det 

mener Arne Jon 

Isachsen Kinas 

ledere trenger 

for å møte 

demonstran-

tene. 

INNLEGG

Finans

Velstand og en voksende 
middelklasse gir vanligvis stabilitet. 
I Kina kan resultatet bli opprør, 
skriver BI-professor Arne Jon 
Isachsen.

Klart for ny 
klassekamp
INNLEGG

Kina
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V
i er vant til å betrakte 
Statistisk sentralbyrås 
(SSBs) tall som sann-

heten. Noen av oss husker imid-
lertid med skrekk og gru tilbake 
til 1985 og hvor gale tallene for 
detaljomsetningen var da. De 
tydet på moderat vekst i privat 
forbruk, men samtidig viste 
kredittallene at husholdnin-
genes gjeld eksploderte. De 
fleste av oss trodde mest på 
detaljomsetningstallene og de 
etterfølgende foreløpige nasjo-
nalregnskapstallene. Vi bortfor-
klarte kredittveksten med at 
dereguleringer gjorde at lån 
som tidligere var formidlet 
utenfor bankene, nå ble tatt inn 
i deres balanser.

Langt ut i 1986 kom så det 
reviderte nasjonalregnskapstall 
som viste at konsumveksten 
hadde eksplodert, og vokst med 
nær ti prosent. Kredittallene 
hadde vært riktigst.

Selv om diskrepansene ikke 
på langt nær er like graverende 
som i 1985, er det også nå 
oppstått et avvik mellom det 
nasjonalregnskapet og finansi-
elle data sier om husholdnin-
genes adferd.
n  Nasjonalregnskapet, som er 
hovedkilden for utviklingen i 
norsk økonomi, viser at 
husholdningene har sterk 
inntektsvekst, men er tilbake-
holdne med forbruket. Tallene 
viser at husholdningene er så 
forsiktige at de øker sine finan-
sielle fordringer og/eller redu-
serer sin gjeld. Husholdningene 
har det vi kaller positive finan-
sinvesteringer, eller finansspa-
ring som det ofte også kalles.
n  Finansregnskapet, som 
bygger på finansielle data, gir 
derimot et annet bilde. Det sier 
at husholdningene har negative 
finansinvesteringer, de tærer på 
sin netto finansformue for å 
bruke mer penger på forbruk og 
boliginvesteringer. 

Hva er riktig? Styrker hushold-
ningene sin finansielle stillingen, 
eller forverrer de den? 

Det er stor usikkerhet knyttet 
til tallene for sparing, fordi de 
beregnes som saldoen mellom 
to store tallstørrelser. I nasjo-
nalregnskapet er sparing diffe-
ransen mellom inntekter og 
forbruk. En liten feil i et av de 
to leddene gir store utslag i 
nivået på sparingen. Det 
forplanter seg videre til tallene 
for netto finansinvesteringer 
når en trekker ut husholdnin-
genes investeringer i boliger.

I finansregnskapet er nettofi-
nansinvesteringene differansen 
mellom endringene i husholdnin-
genes finansielle plasseringer og 
gjeld. Også her vil selv mindre feil 
i en av komponentene kunne gi 
store feil i differansen.

At to forskjellige kilder for 
beregning av finansinveste-
ringer, nasjonalregnskapet og 
finansregnskapet, skulle gi 
omtrent samme resultat, vil 
derfor i utgangspunktet være 
ganske imponerende. Men det 
var faktisk tilfellet i årene 2002–
2008. Avviket oppsto i 2009, og 
økte i 2010 og -11. Vi har ennå 
ikke fasiten for 2012, men det 
ser ut til å bli et betydelig avvik 
også det året.

Feilkildene kan være mange. 
SSB peker selv på at det i 
finansregnskapet kan ligge feil i 
verdsettelsen av derivater og 
unoterte aksjer. Ligger hoved-
feilen her, betyr det at nasjonal-
regnskapets bilde av at hushold-
ningene opptrer fornuftig med 
å bygge opp reserver i gode 
tider, er det riktige.

Det kan imidlertid like gjerne 
være at hovedfeilen ligger i 
nasjonalregnskapet, og da 
særlig ved at det registreres for 

lav vekst i privat forbruk. I 1985 
var det her feilen lå.

Vi er mange som er forundret 
over at privat forbruk vokser så 
moderat som det nasjonalregn-
skapet viser når husholdnin-
genes inntektsvekst er sterk og 
rentenivået er lavt. 

Det som førte til feilen i 1985, 
var at handelen økte sterk i nye 
butikker som ikke var med i SSBs 
utvalg når de utarbeidet den 
løpende detaljomsetningsstati-
stikken og de foreløpige nasjonal-
regnskapstallene. Nye rutiner 
gjør at den feilen ikke skal oppstå 
igjen. Men SSB kan ha problemer 
med løpende å fange opp de 
endringer som nå finner sted i 
folks handlemønster.

Mer og mer kjøpes over inter-
nett. Norske nettleverandører er 
nok lettere å følge opp enn alle 
de utenlandske som nå er tilret-
telagt for norske forbrukere.

Kjøpene fra utenlandske nett-
leverandører kan ha økt kraftig 
de siste årene, ifølge anekdotisk 
informasjon. Veksten i folks 
forbruk når de er på ferieturer i 
utlandet, kan også være under-
vurdert. Sterk krone er et sterkt 
motiv til å handle mer nå enn 
tidligere.

Feil i statistikken kan gi feil 
politikkbeslutninger. Midt på 
1980-tallet bidro underregistre-
ringen av privat forbruk trolig til 
at innstramningene i den økono-
miske politikken kom for sent.

Privat forbruk kan også nå 
være for lavt registrert. Selv om 
den eventuelle feilen ikke på 
langt nær er så stor som i 1985, 
vil den i tilfelle kunne bidra til 
feilbeslutninger i den økono-
miske politikken.

 n  Steinar Juel, sjeføkonom i 
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Privat forbruk vokser nokså moderat, ifølge 
nasjonalregnskapet. Men husholdningenes inntekts-
vekst er sterk, og rentenivået er lavt. Ferie- og nett-
handel utenlands kan ha gått under radaren hos SSB.
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og saft som Jiang Zemin og Zhu 
Rongji?

Særlig Zhu som en periode 
var både visestatsminister og 
sentralbanksjef, hadde kraft til 
å handle. Til å ta fra folk 
fordeler. Som å hive en udugelig 
sentralbanksjef og selv ta over. 
Som å stille krav til statseide 
foretak og la mange av dem gå 
konkurs slik at 40 millioner 
statsansatt i løpet av få år 
mistet jobbene sine. 

Det finnes kinesere som 
snakker om ti bortkastede år 
under Hu – på samme måte 
som man snakker om det tapte 
tiår i Japan etter bolig- og aksje-

bobler som brast på tampen av 
1980-tallet. 

Er fremveksten av et borger-
skap eller «Middle Income 
Group» Xis og Lis store 
prosjekt? Vil et solid borgerskap 
sikre fred og utvikling i Midtens 
rike? Og hvordan se til at den 
ene prosenten på toppen i Kina 
som bestemmer, frivillig gir fra 
seg makt og rikdom til sjiktet 
under?
Det krever både visdom og mot 
hos lederskapet.
Og trolig en god porsjon flaks.

 n  Arne Jon Isachsen, professor 

ved Handelshøyskolen BI
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GJESTEKOMMENTAR – ØKONOMI

Minoritetsaksjonærenes 
interesser blir ikke ivaretatt 
ved salget av Pronova til BASF, 
hverken av hovedeier Ferd/
Herkules eller av styret. Her 
handler alt om at Herkules 
skal avslutte sitt fond. 

Man kan spørre seg om 
Pronova historien få konse-
kvenser for tiltroen til Herkules 
(og tilsvarende fond) som 
dominerende og tidsbegrenset 
majoritetseier i vekstselskaper. 

 n  Helge Krossøy, siv.ing., 

gründer, daglig leder – og 

Pronova-aksjonær
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DN 4. januar

n  SKILLE. Når folk blir klar 

over urettferdigheten og ulik-

hetene i samfunnet, beredes 

grunnen for en revolusjon, 

skriver BI-professor Arne 

Jon Isachsen. Foto: Vincent 

Yu, AP/NTB Scanpix

KONSE- 

KVENSER. 

Helge  

Krossøy.

FOR SENT. Midt på 1980-tallet bidro underregistrering av privat forbruk 

trolig til at innstrammingene i den økonomiske politikken kom for sent. Det 

samme kan være tilfelle nå, skriver Steinar Juel. Foto: Thomas T. Kleiven


