
Korruptionen i Kina 
fortsätter att öka
Den utbredda korruptio
nen fortsätter att vara ett 
av Kinas största problem.

 2011 ökade antalet 
avslöjade korruptionsfall  
i landets statligt ägda 
storbolag, liksom mut
beloppen.

Under 2011 avslöjades 88 fall 
av korruption i Kinas statligt 
ägda storbolag, där varje 
involverad person har tagit 
emot mutor på i snitt motsva
rande 34 miljoner kronor var, 
enligt en rapport publicerad  
i den kinesiska juridiktidskrif
ten Faren. 

Under 2010 hamnade de 
genomsnittliga mutbeloppen 
enligt samma rapport på när
mare 10 miljoner kronor, skri
ver den taiwanesiska nättid
ningen WantChinaTimes.
com.

Fördubbling på ett par år
Sedan 2009 har antalet avslö
jade korruptionsfall i Kina 
mer än fördubblats. Antalet 
korruptionsfall som rör högre 
tjänstemän eller ledande 
befattningshavare på både 
statliga och privata företag  
i Kina, har ökat från 95 under 
2009 till 155 år 2010 och 220 
i fjol. 

Bland de 220 korruptions
fallen under 2011 rörde 88 av 
fallen statsägda företag 
medan resten rörde privata 

företag. Av rapporten framgår 
också att cheferna för statligt 
ägda företag, särskilt i bran
scher som åtnjuter ett mono
pol på marknaden, som exem
pelvis flygbolag och bolag 
inom telekommunikation, är 
mer vanligt förekommande  
i korruptionssammanhang än 
vad chefer i bolag som inte har 
monopol är. 

Drabbar företagsledare
Samtidigt visade rapporten att 
privata företagsledare  
i större utsträckning än statligt 
anställda chefer blir dömda för 
finansiella bedrägerier, och att 
de oftare är inblandade i gäng
kriminalitet.

Vidare skriver tidningen att 
den gängrelaterade mut
brottsligheten bland tjänste
män i Kina har sjunkit, medan 
bedrägeri och förskingring 

ökade från 19 fall 2010 till  
41 fall förra året.

Av de 56 korruptionsären
den som avslutades förra året 
dömdes 14 chefer i statliga 
företag till döden, medan sex 
personer fick livstids fängelse.

Det största korruptions
fallet i fjol rörde Feng Yong
ming, en av cheferna på det 
statligt ägda Guangming 
Group Furniture i Yichun, 
anklagad för att ha tagit emot 
sammanlagt 790 miljoner 
kronor i mutor. I juli i fjol 
dömdes Feng till döden 
medan hans personliga till
gångar beslagtogs.

Brist på transparens
2010 hamnade Kina på plats 
78 i jämförelse med 179 andra 
länder i det internationella 
korruptionsindexet Transpa
rency International. Kina
specialisten Minxin Pei har 
hävdat att den omfattande 
korruptionen i Kina hör till de 
allvarligaste hoten mot Kinas 
framtida ekonomiska och 
politiska stabilitet. 

Enligt analytiker har syste
met med att cheferna för de 
statligt ägda företagen utses 
av regeringen resulterat i en 
brist på transparens, vilket  
i sin tur har fått korruptionen 
i Kina att frodas.
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MER PENGAR. I fjol avslöja
des fler korruptionsfall än 
tidigare i Kina.  FOTO AP

LYSANDE. Hamburgerkedjan är ett av de amerikanska stor
bolag som visat oväntat starka siffror för 2011.  FOTO: GEORGE WIDMAN   

McDonald’s visar styrka
NEW YORK

Amerikanerna har fått tillbaka sin aptit för 
McDonald’s.

Företagets försäljning förra året, som 
rapporterades i går, är den hösta hittills. 

Bolaget sällar sig därmed till 
den majoritet av amerikanska 
jättar som presenterat star
kare rapporter än väntat 
under rapportsäsongen

Såväl intäkter, resultat och 
vinst per aktie steg under förra 
året, trots en svajande eko
nomi i hemlandet USA. 

Öppnar nya restauranger
Koncernens samlade försälj
ning steg med 12 procent till 
rekordnivån 182,5 miljarder 
kronor under året. 

Även den europeiska mark
naden gick starkt trots att det 
råder ekonomisk kris även 
där, noterar vd Jim Skinner i 
bokslutet. 

”Frankrike, Storbritannien, 
Ryssland och Tyskland ledde 
segmentets vinsttillväxt under 

både fjärde kvartalet och hel
året”, skriver bolaget, som pla
nerar att öppna 1 300 nya res
tauranger under 2012.

Över förväntan
Under förra årets sista kvar
tal steg resultatet per aktie 
med 15 procent till 1,33 dollar 
eller 9 kronor per aktie. 

Det innebär att rapporten 
överträffar de 8,8 kronor i 
vinst per aktie som analytiker
kåren hade väntat sig.

McDonald’s ansluter sig 
därmed till teleoperatören 
Verizon och ytterligare 45 av 
de storbolag i börsindexet 
S&P 500 som hittills har pre
senterat rapporter där resul
tatet för fjärde kvartalet har 
överträffat förväntningarna.

Under tisdagsmorgonen 

hade sammanlagt 73 av 500 
storbolag offentliggjort sina 
bokslut, enligt en samman
ställning från Bloomberg. 

I en liknande analys slår 
Morgan Stanley fast att stor
bolagen visser ligen har pre
senterat starkare resultat än 
väntat, men att detta till stor 
del förklaras av att expertkå
ren har sänkt sina förvänt
ningar. 

Omsättningen har däremot 
i genomsnitt varit marginellt 
svagare än väntat.

”Det stämmer överens med 
vår syn på att prognoserna för 
bolagens marginaler har 
sänkts tillräckligt mycket för 
att de ska gå att uppnå, men 
att förväntningarna på 
omsättning fortfarande ligger 
för högt”, skriver banken.

Både itjättarna Apple och 
Yahoo presenterade sina kvar
talsbokslut efter denna tid
nings pressläggning. 
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McDonald’s i siffror
■n Första restaurangen öpp-

nade 1940 i Kalifornien.
■n 1955 startar den moder-

na franchisekedjan.
■n 1973 öppnar McDonald’s 

på Kungsgatan i Stockholm.
■n Koncernen har 33 000 

anställda.
■n Det finns 1,7 miljoner  

restauranger.
■n Verksamt i 119 länder.
■n 80 procent av restau-

rangerna drivs på franchise-
basis.
Källa: McDonald’s
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Skandias Investeringssparkonto passar dig som sparar aktivt i 
aktier och fonder. Öppna nu, så får du fritt courtage hela januari!

Detta är bara en av många bra nyheter för dig som sparar lång-
siktigt och gillar enkelhet. Hör av dig, så hjälper vi dig att hitta 
bästa lösningen för just dina behov.

skandia.se/ISK eller 0771-55 55 00

Födda
Välkommen vårt efterlängtade 

Investerings sparkonto, önskar 

syskonen Värdepappersdepå och 

Kapitalförsäkring.
Skandia 1 januari 2012

Ge ditt sparande 
en nystart!

Courta¯efritt 
hela januari!
skandia.se/ISK

Likvida medel på investeringssparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersätt-
ning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättningen 
inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Dessutom omfattas 
fi nansiella instrument på kontot av investerarskyddet. Kund har då rätt till särskild ersättning med ett belopp som föreskrivs i lag, vilket per den 
1 juli 2009 uppgår till högst 250 000 kr om du inte skulle få ut dina fi nansiella instrument i investeringskontot vid konkurs i banken. Kund som vill 
ha ersättning skall senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa sitt krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning. 
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