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ØKONOMI I n d i s k Bank 
Damike B a n k h a r indgAet kontrakt med IT< Infofech i Bangalore i 
Indien om et nyt it-center. Centret far 50 medarbejdere i startfaaen 
Raggrunden for den indiske it-afdeling er mangel pA arbejdskraft i 
Danmark. PA aigt hAber banken at kunne halvere omkoatningerne i 
forhold til tilsvarende stillinger i Danmark. I første omgang æder om-
kostninger til rejser med mere dog de potentielle besparelser. (Ritzau) 

Investforeninger kan ikke forklare egen etik 
Investeringsforeninger hævder , a t de 
investerer »etisk forsvarligt«. Men samtidig 
vil de ikke gøre rede for, hvad det vil sige. 
Deres forsvar: Investorerne definerer et ik 
forskelligt og efterspørger slet ikke etik i 
deres investeringer. 

Af Thomas Bo Christensen 

Selv siger Morten Wester-
berg Andersen, at han egent-
lig ikke er mere idealistisk 
end så mange andre. Heller 
ikke når det gælder investe-
ringer. 

»Jeg vil selvfølgelig have et 
godt afkast - men samtidig 
vil jeg da også have en god 
smag i munden«, siger den 
40-årige udviklingskonsu-
lent om de overvejelser, han 
gjorde for et par måneder si-
den, da han ville investere en 
del af sin pensionsopsparing. 

Da han sidder i sin bank og 
hører om lang- og kortsigte-
de og høj- og lavrisiko inve-
steringer, falder det ham 
derfor naturligt at spørge, 
hvilke etiske retningslinjer 
bankens partner - Bankin-
vest - investerer efter. 

Hans bankrådgiver fortæl-
ler, at Bankinvest investerer 
»etisk forsvarligt«, men kan 
ikke uddybe, hvad det inde-
bærer. Derfor henvender 
Morten Westerberg Ander-
sen sig til investeringsfor-
eningen selv og stiller sam-
me spørgsmål. 

»Vi investerer efter sund 
fornuft«, lyder svaret fra den 
ansvarlige fondschef, som ik-
ke kan præcisere, hvilke eti-
ske forhold foreningen kig-
ger efter, når den finder og 
investerer i nye virksomhe-
der. 

En forundret Morten We-
sterberg Andersen går der-
efter videre til såvel Danske 
Invest og Nordea Invest -
nogle af landets største in-
vesteringsforeninger - men 
også her får han lignende 
svar. • i 
' »Det er virkelig dårlig gen-

nemsigtighed. Jeg siger ikke, 

at investeringsforeningerne 
skal have den samme forstå-
else af etik som mig. Men 
hvis de slet ikke kan forklare 
deres eget syn på etik og for-
tælle mig, hvad de bestemt 
ikke vil investere i - hvordan 
kan jeg så vide, om det stem-
mer overens med min etik? «, 
spørger Morten Westerberg 
Andersen og efterlyser klar-
hed over, hvilke etiske for-
hold investeringsforeninger-
ne tager højde for, når de 
investerer. 

Administrerende direktør 
i Bankinvest, Niels B. Thue-
sen, forklarer: 

»Det er utroligt svært at 
definere etik. Vi kunne godt 
prøve, men alle har jo et for-
skelligt syn på begrebet, og i 
sidste ende vil det stadig bli-
ve et spørgsmål om fortolk-
ningen af definitionen - går 
den nu vidt nok? Er tobaks-
produktion i orden? Nogle vil 
sige ja, andre nej«, forklarer 
direktøren i Bankinvest, som 
har investeringer i såvel vå-
ben-, tobaks- og alkoholindu-
strien. 

»Derfor har vi ikke nogen 
fravalgsliste. Desuden er det 
ikke vores opgave at definere 
etikken. For os drejer det sig 
om at skaffe det bedste af-
kast til vore investorer«, 
fastslår han. 

Vil ikke politisere 
Samme holdning hersker 
hos Danske Invest. 

»Vi skal ikke være mora-
lens vogter. Det har vi slet 
ikke lyst til at være, for vi 
synes ikke, at det er rimeligt, 
at vi som investeringsfor-
ening skal træffe nogle eti-
ske beslutninger på vores in-
vestorers vegne, Mep det er 
da klart, at det er op til os at 

Afkast vigtigere end etik 

Niels B. Thuesen, admini-
strerende direktør i Bank-
Invest, når Bankinvest 
overvejer at investere i en 
virksomhed, laver I først en 
økonomisk analyse. Hvori 
der indgår etiske overvejel-
ser. Hvad er det for nogle 
ting, I tager højde for? 

»Det er en totalbetragt-
ning og meget forskelligt 
fra virksomhed til virk-
somhed, fra industri til in-
dustri og fra land til land. I 
det hele taget er det en 
meget teoretisk diskus-
sion, når man taler om 
etik, og det er meget 
svært, når man ikke har et 
konkret eksempel at kigge 
på«. 

Men hvorfor laver I ikke 
en liste med de ting, som I i 
hvert fald ikke vil have no-
get at gøre med, når I in-
vesterer, såsom børnearbej-
de? 

»Det gør vi ikke, fordi 
det er noget, som hele ti-
den bevæger sig, men også 
fordi det ikke er en rele-
vant investeringsvinkel 
for de investorer, som vi 
har. Vi har lovet vores en 
investorer en ting; at vi vil 
gøre vores ypperste for at 
skaffe et godt afkast«. 

Betyder det, at afkast er 
vigtigere end etik ? 

»Ja, det gør det. Men 
når vi siger, at det drejer 

sig om at lave et godt af-
kast til investorerne, så er 
det ikke nødvendigvis på 
bekostning af etikken. De 
to ting følges ofte hånd i 
hånd. Vi går kun efter in-
vesteringer, som er bære-
dygtige og giver afkast 
over en 10-årig periode. 
Hvis en virksomhed tæn-
ker og handler kortsigtet 
og ikke følger regler som 
FN's arbejdsmarkedskon-
ventioner, går det galt på 
et tidspunkt. Det kommer 
i pressen og kan afsted-
komme et forbrugerpres, 
som belaster virksomhe-
dens resultat«. 

På jeres hjemmeside står, 
at det er jeres målsætning 
at håndtere alle etiske for-
hold aktivt og anstændigt -
hvordan skal forbrugeren 
vide, hvad 1 mener med 
det? 

»Det kan jeg ikke give 
dig et godt svar på, og det 
er der ingen, der kan. Når 
man taler etik og anstæn-
dighed, så er det Pandoras 
a>ske; man kan blive ved 
og ved med at spørge om, 
hvor langt man skal gå. 
Hvis nu en underleveran-
dør til en virksomhed, 
man har investeret i, ikke 
opfører sig etisk anstæn-
digt - skal man så frasælge 
aktier? Og hvad nu, hvis 
det er en underleverandør 
til en underleverandør 
osv. Hvor skal man stoppe, 
og hvor skal man afgræn-
se? Det kan man ikke. 
Man kan altid blive ved 
med at stille flere spørgs-
mål«. 

Du siger selv, at det er 
svært at definere jeres etik. 

FAKTA 

Bankinvest 
• Bankinvest er en 
sammenslutning af syv 
investeringsforeninger, 
ejet af medlemmerne. 
• Medlemskredsen 
bestir i dag af mere end 
200 000 investorer. 
• Foreningerne forvalter 
en samlet formue på 62 
milliarder kroner 

• De syv foreninger er 
opdelt i 48 underliggen-
de investeringsafde-
linger, som er målrettet 
forskellige investortyper. 
• Investeringerne er 
spredt over hele verden i 
både obligationer og 
aktier. 

Hvordan skal forbrugeren 
vide, hvad I mener er etisk 
korrekt, hvis I ikke selv kan 
definere jeres egen etik? 

»Det er et godt spørgs-
mål. Jeg tror ikke, at det 
kun er os, der har svært 
ved at definere etik - alle 
har svært ved at definere 
etik. Jeg har ikke set no-
gen, der har haft held ved 
at definere det. Det er en 
meget svær opgave. Hvad 
der er etik og anstændig-
hed, er forskelligt fra men-
neske til menneske. Men 
når det er sagt, så oplever 
vi i det hele taget ikke en 
særlig stor efterspørgsel 
efter at investere etisk 
korrekt«. 

thomas b christensenepol dk 

bruge vores sunde fornuft, 
når vi vurderer, hvad der er 
acceptabelt at investere i«, 
siger seniorporteføljemana-
ger i Danske Invest, Jacob 
Nordby, der mener, at hold-
ningerne blandt investorer-

ne alligevel er så forskellige, 
at det ville være fuldstæn-
digt umuligt at sætte en fast 
etik op: 

»Hvad med våbenproduk-
tion for eksempel - nogle vil 
synes, at det er forfærdeligt, 

mens andre vil mene, at det 
er gavnligt i forhold til freds-
bevarende missioner. Derfor 
skriver vi med vilje heller ik-
ke til investorerne, at vi hol-
der os fra at investere i vå-
benproduktion«, siger Jacob 

Nordby, som dog ikke kan 
svare på, om det betyder, at 
investorerne skal forvente, 
at Danske Invest formentlig 
investerer i våbenproduk-
tion. 

I Nordea Invest er man på 
linje med de øvrige investe-
ringsforeninger. Ja, man er 
endda gået videre. Modsat 
andre investeringsforening-
er skriver Nordea Invest på 
sin hjemmeside ikke noget 
om, at man tilstræber etik i 
sine investeringer. Til gen-
gæld står der, at man Nord-
ea ikke har opstillet nogen 
etiske retningslinjer. 

»Investeringsforeningerne 
er her ikke for at politisere. 
Vi har en moral ligesom alle 
andre. Vi mener ikke, at vi 
holdningsmæssigt er så me-
get anderledes i forhold til 
vores investorer. Samtidig 
kan man sige, at hvis vi be-
gyndte at udelukke diverse 
brancher, ville der til sidst 
ikke være noget tilbage, for-
di de forskellige industrier 
hænger uløseligt sammen«, 
fortæller administrerende 
direktør i Nordea Invest, 
Claus Jørgensen. 

Etiske investeringer 
De tre adspurgte investe-
ringsforeninger mener, at af-
kast og etik faktisk hænger 
godt sammen. Administre-
rende direktør, Niels B. Thu-
esen, forklarer, at Bankin-
vest - som alle andre inve-
steringsforeninger - laver en 
økonomisk analyse af de 
virksomheder, som de over-
vejer at købe sig ind i. 

»I den analyse indgår der 
overvejelser om, hvordan 
virksomheden agerer etisk. 
Det gør der netop, fordi det 
er en dårlig forretning at in-
vestere i en virksomhed, som 
ikke er etisk ansvarlig. Det 
vil altid ramme investerings-
foreningen i sidste ende«, 
forklarer Niels B. Thuesen, 
som dog understreger: 

»Men det betyder ikke, at 
der kan komme våben-, to-
baks- og alkoholproducenter 
ind i porteføljen. Sådanne 
selskaber har vi. Og hvis 

Vi er det sidste led i sundhedssektoren« » 

Politikere vil se på 
apotekernes monopol, 
efter at de har tjent 
112 millioner for 
meget. Men det er der 
ikke grund til, mener 
apotekernes formand, 
Niels Kristensen. 

Intervløw 
Af Stig Andersen 

Apotekerne har tjent 112 mil-
lioner kroner for meget på at 
sælge medicin, viser en op-
gørelse her i juli. Det har fået 
politikere til at stille spørgs-
mål ved apotekernes mono-
pol. Til stor forbavselse for 
apotekerforeningens for-
mand, Niels Kristensen. 

Opgørelsen viser blot, at 
systemet fungerer, pengene 
bliver jo betalt tilbage, siger 
han. 

Der laves hvert andet år 
en aftale mellem sundheds-
myndighederne og apoteker-
ne om, hvor stor avance der 
må være på at Bælge medicin 
- altså hvor meget apoteker-
ne må tjene. Det er den af-
tale, der lige nu bestemt ikke 
er overholdt. De 112 millio-
ner er den største overskri-
delse i den tid, systemet har 
eksisteret, bekræfter Niels 
Kristensen. 

Hvordan kan man tage 112 
millioner for meget fra kun-
derne? 

»Vi har ikke taget dem fra 
kunderne. Det er penge fra 
både kunder og det offentlige 
i form af sygesikringen, der 
har givet en større avance 
end aftalt«. 

Men »ygeuiknngen, det er 
vel også forbrugerne? 

»Ja, i sidste instans er det 
da«. 

Hvordan vU l så betale kun-
derne de penge tilbage? 

•Jamen, det vil ske auto-
matisk. Det er også en del af 
aftalen med det offentlige, og 
det vil sk« ved, at apoteker 
nas avance i den kommende 
tid bliver sat ned. Altså at 
legemidlerne vil blive billi 
gere i de næste 12 måneder«. 

UUNDVÆRLIG. Apotekerne er et nødvendigt led i sundhedssystemet, mener apotekernes formand Niels Kristensen - Foto Mads Nissen 

Hvorfor giver l ikke bare 
kunderne pengene tilbage? 

»Den aftale, der er lavet 
med regeringen, bliver lø-
bende reguleret, og en del af 
aftalen er, at hvis vi tjener 
for meget, s i betales det til-
bage over en periode. Skulle 
man levere pengene tilbage 
på en gang, ville det være et 
rimeligt stort likviditetspro-
blem for apotekerne«. 

Rentefrit lån 
Når apotekerne kan sænke 
avancen i den kommende tid, 
fordi de har tjent for meget, nå 
må der vel generelt være mu-
lighed for at sætte avancen på 
medicin ned? 

»Jeg forstår ikke helt 
spørgsmålet Vi tærer jo på 
de penge, vi har tjent for me-
get sidste år, for at kunne 
betale tilbage«. 

Nu betater 1 pengene tilbage 

ved at sænke avancen, men 
det er jo reelt et rentefrit lån, I 
har givet jer selv ? 

»Nej, man kan ikke kalde 
det et rentefrit lån. Det er jo 
ikke penge, vi har haft ståen-
de på kontoen fra 1. januar, 
men det er en del af den 
avanceaftale, vi har med mi-
nisteriet, at der ikke skal be-
tales renter. Vi får heller ik-
ke renter af pengene de år, 
hvor apotekernes indtjening 
er mindre end aftalt«. 

Når I nu betater pengene 
tilbage ved at sænke avancen i 
fremtiden, så er det jo ikke de 
menneske/, iter har betalt for 
meget, der får glæde uf det? 

»I stort omfang er det. De 
faste kunder og dem, der har 
et stort medicinforbrug, er jo 
typisk de kronisk syge. De 
flest« af dem vil også købe 
medicin I de kommende inA 
neder. Men der vil da være 

kunder, som aldrig ser de 
penge igen, som de har betalt 
for meget. Men vi taler altså 
om småbeløb-. 

Politikerne har reageret på 
de 112 millioners overskud. 
Bl.a. har Venstres sundheds-
ordfører Preben Hudiengaard 
udtalt, at der ikke er konkur-
rence nok, og at man bør kigge 
på apotekernes monopol? 

»Man kan ikke bruge de 
112 millioner, vi har tjent for 
meget, til at konkludere, at 
der ikke er konkurrence 
Den enkelte apoteker prøver 
at lave det så godt som mu-
ligt ud fra den aftale, der er 
indgået, men hvis politiker-
ae vil have en diskussion om, 
hvilke opgaver apotekerne 
skul løse, så vil jeg da gerne 
være med til det. Når vi haj-
haft den, kan vi så diskutere 
hvilken model, der skal bru-
ges Men jeg synes ikke, der 

er nogen mening i at begyn-
de at tale om liberalisering af 
apotekerne, fordi vi har tjent 
112 millioner for meget. Pen-
gene bliver betalt tilbage, og 
sagen viser jo kun, at syste-
met fungerer. Politikerne 
har styr på apotekernes 
avance. Havde apotekerne 
været liberaliseret, ville pen-
gene nok ikke blive betalt til-
bage«. 

Nåi apotekerne nu åbenlyst 
gerne vil tjene penge, hvad 
har l så imod, at monopolet 
ophæves. Så vil der jo være 
frit spil? 

»Kor ung er det mere rele-
vant at diskutere, hvad det 
er for faglige opgaver, apote-
kerne skal løse-

/ skal vel sælge medicin 
Sørge fur, at folk kun få nwdl 
i tit? 

~Ja, og vi skal løse en ræk 
ke opgaver omkring rådgiv-

ning og de kæmpe medici-
neringsproblemer, der er bå-
de i hjemmeplejen, på pleje-
hjemmene og hos almindeli-
ge borgere. Og jeg mener, vi 
har et fantastisk godt og vel-
fungerende apoteks8ystem i 
Danmark, som løser de op-
gaver, politikerne har bedt 
os om. Og det vil vi gerne 
fortsætte med«. 

Læger rådgiver ikke 
Vil rådgivningen fra apote-
kerne forsvinde, hvis der li-
beraliseres? 

»Hvis politikerne bare vil 
have flyttet nogle varer til 
den billigst mulige pris, så er 
det klart, at der sikkert er 
nogle, der kan gøre det bil-
ligere. Men man skal jo ikke 
tro, at man kan få supermar-
keder til at distribuere læge-
midler og så samtidig have 
en faglig kompetence. På 
apoteket vil du altid kunne 
få rådgivning om både re-
ceptpligtige lægemidler og 
håndkøbsmedicin«. 

På apoteket tager man et 
nummer, venter et stykke tid 
og får så udleveret sin medi-
cin. Man får jo ikke automa-
tisk rådgivning? 

»Vi giver ikke folk en halv 
times rådgivning, fordi de 
køber 100 panodiltabletter. 
Det er heller ikke ideen. Vi 
skal finde frem til, hvilke be-
hov den enkelte kunde har, 
og det er da et område, hvor 
vi skal være endnu bedre på 
apotekerne«. 

Men den rådgivning får 
man vel hos sin læge, hvis 
man har brug for den ? 

»Nej, det er ikke vores ind-
tryk, at lægerne giver en så-
dan rådgivning omkring læ-
gemidler. Min oplevelse er, 
at de fleste får den rådgiv-
ning netop på apoteket«. 

Er det rådgivningen, der 
gør det vigtigt at bevaie upote 
kermonopolet? 

»Vi er det sidste sikkpi 
hedsled i sundhedssektoren, 
så jeg tror, det er vigtigt 
Men jeg tror også, det er vig 
tigt at bevare en offentlig re-
gulering af det har system og 
dermed sikre den faglige lun 
dering« 

• rhva iv t tpo l dk 

man har problemer med det, 
må man jo gennemgå inve-
steringsforeningernes porte-
føljer og tage stilling til, om 
man kan stå inde for de på-
gældende virksomheder El-
ler man kan investere i vores 
etiske investeringsfor-
ening«, fortæller han og hen-
viser til Bankinvest Global 
Equities Ethical Screening-
foreningen. 

Men det giver Morten We-
sterberg Andersen dog ikke 
meget for. 

»Jeg er jo ikke nogen stor-
investor og kan jo ikke bruge 
nat og dag på at undersøge 
markedet, diverse virksom-
heder, som jeg ikke kender 
osv. «, siger Morten Wester-
berg Andersen om den etiske 
investeringsforening, som er 
en af de få i Danmark. 

Og det er der ifølge admi-
nistrerende direktør i Nord-
ea Invest, Claus Jørgensen, 

en god forklaring på: 
»Der findes kun nogle gan-

ske få af denne type i Dan-
mark, som har slået sig op på 
etiske investeringer. Men de 
har ikke succes, blandt andet 
fordi de selv har haft svært 
ved at holde fri af de ting, 
som de siger, at de ikke vil 
investere i. Desuden har der 
simpelthen ikke været nogen 
speciel dansk efterspørgsel 
efter etiske investeringer-, 
argumenter han og henviser 
til, at tendensen er lige mod-
sat i Sverige, hvor investe-
ringsformen i flere år har 
været en succes, og hvor over 
150.000 svenskere har inve-
steret mere end 17 milliarder 
svenske kroner under beteg-
nelsen etiske investeringer. I 
Danmark er det samme be-
løb på sølle 700 millioner 
danske kroner. 

thomas b chnstensentjpol dk 

Rejs med hjerte, 
hjerne og holdning 

Specialrejse 

Safari i Livingstone 
og Stanleys fodspor 
En eksklusiv Afrika-safari i grænse-
landet mellem Zimbabwe, Zambia, 
Namibia og Botswana 
- 14 dage med dansk rejseleder 

Oplev nogle af Afrikas højdepunkter: Victoria Falls, 
Zambezi og C hobe National Parks, Moremi Game Reserve, 
Okavango-deltaet og Kalahariørknen. Dybt i Afrikas hjerte 
mellem de fire mægtige floder Zambezi, C hobe, Linyanti 
og Kwando genfindes det gamle Afrika, fra tiden før mo-
derne industri og udvikling begyndte at æde sig gennem 
al natur. Det Afrika, som Livingstone, Stanley, Grant og 
Burton traskede igennem for siden hen at vinde berøm-
melse eller snarere berygtethed, når bedrifterne blev 
formidlet i Londons fornemme Royal Geographic Society. 
Beretningerne om dette barske jungleland, indeklemt på 
den afrikanske højslette, taler om feberhærget jungle fyldt 
med kæmpestore elefanter, grufulde rovdyr, krigeriske 
indfødte og ufatteligt smukke naturscenerier. 

De fire afrikanske stater Zimbabwe, Zambia, Namibia 
og Botswana mødes i de livgivende floders samlingspunkt 
i et mægtigt floddelta, omgivet af savanne, skov, ørken 
og marsk. Her findes den største vildtngdom udenfor 
Østafrika. 

Hver lodge har plads til 16 deltagere i 8 værelser, og 
mindst lige så mange kokke, tjenere og rangere sørger for 
at gøre det jordiske liv til en paradisisk drøm Der er frit 
valg på alle hylder for gamedrives (safari), vildtvandring, 
bådture i motorbåd eller i kano 

Transporten foregår med terrængående køretøjer, char-
trede fly og både Det er safari for folk, der lægger vægt 
på det eksotiske, og eksklusive og unikke safarioplevelser 

Afrejse d 19/1 og 18/2 

Kr. 31.990.-
Oply t annoncekoda P02S 

Rej ian kan også basti l les pa 
w w w . a l b a t r o i - t r a v a l . d k 

Albatros 
travel 

Pusan ink ludarar 
l ly København luhdnnesburg I/i med An liance vid Paris Johannesburg 
vn iun,i i .ilh. I/i med Bnii'.li An way, alle skattei og afgifter i loibmdelse 
med Nyrenen, sdldii med i hditei flyvning. .»II.- Und og badliansfei, 
iiulkvdrteniig i dobbeltværelse (enkellv*ielse mod tilUeg), helpension og 
ilt- Heste dnUevdiei . dlle sdldiidridiigementei og i idl ionalpaikalgi l tei, 
ddnsk lejseledel og engelsk Idlende lokdlguidei 

http://www.albatroi-traval.dk

