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Högutbildade ser större möjligheter i Kina
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En våg av unga kineser återvänder till hem-
landet när ekonomin är skakig i de länder
där de har etablerat sig.

Det rör sig inte minst om finansexperter
från Wall Street,men också om andra hög-
utbildade.De ser numera bättre framtids-
utsikter i Kina.
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De kinesiska myndigheterna
hakar på och skickar ut dele-
gationer för att rekrytera
hemvändare. En jobbmässa
som staden Shanghai orga-
niserade i New York lockade
närmare 1 000 intresserade
kineser från finansindu-
strin i USA. Intresset var 
lika stort i London och
Chicago.

I Kina kallas de ”havs-
sköldpaddor” eftersom de
återvänder hemåt på flykt un-
dan den finansiella stormen.

”Vi upplever en allvarlig
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chock som skapar ett helt nytt
landskap på Wall Street”,
säger Dong Shaw till China
Daily. 
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100 000 återvändare
Han har doktorerat på tek-
nisk aktieanalys och arbetar
på en hedgefond i New York
men söker något som mot-
svarar hans kompetens
i hemstaden Shanghai. Där
räknar de ansvariga med att
100 000 högutbildade före
detta Shanghaibor kommer
tillbaka de närmaste två åren.
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full av möjligheter”, säger
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Många startar eget
Många väntas starta egna
företag, särskilt inom fram-
tidssektorer som biomedicin,
elektronik och miljövård.

Ibland återvänder de väst-
utbildade kineserna av patri-
otiska skäl, men viktigare är
de ekonomiska utsikterna
i hemlandet. Kina drabbas
visserligen också av den glo-
bala storkrisen, men det ser
något ljusare ut än på många
andra håll.
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Rätt beslut
Zack Liu började på invest-
mentbanken Bear Stearns
1996 efter att ha doktororerat
vid Florida State University.
Han flyttade tidigare i år till
Shenzhen i Sydkina.
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”Det är sorgligt att se hur
två av de tre firmor jag jobba-
de på i USA har gått under.
Livet är som en berg- och-
dalbana, men jag fattade rätt
beslut som kom tillbaka till
Kina”, säger han.
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Kändisar vände hem
Bland kända hemvändande
”sköldpaddor” återfinns ve-
tenskapsministern Wan
Gang samt Zhang Chaoyang,
vd för den ledande internet-
portalen Sohu, och Li Yan-
hong, grundaren av sök-
motorn Baidu som är större
än Google i Kina.

Mest känd av återvändarna
i historien är Deng Xiaoping,
den avlidne reformarkitekten,
som studerade och jobbade
i Frankrike 1919–26.
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Kinesiska
hemvändare
� 1,2 miljoner 
kineser har åkt
utomlands för
studier de senaste
30 åren. Bara en
fjärdedel har åter-
vänt.
� Bara i Shanghai
väntas 30 000 ut-
landskineser åter-
vända inom två år.
2010 väntas de
uppgå till 100 000.
De flesta är välut-
bildade och många
kommer att  starta
egna företag och
anställa personal.
� I Shanghai har
hemvändarna star-
tat 3 800 företag.
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NYA MÖJLIGHETER. När jobben på bland annat Wall Street blir färre återvänder många kineser till hemlandet där möjligheterna har blivit fler. 
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