
 

 

Kandidatafhandling 

Cand. Merc. Finansiering og Regnskab 

Copenhagen Business School 

Kinas bankindustri: 
Før, nu og fremtid 
 

 

 

 

Engelsk titel: Bank Industry of China: Then, Now and the Future 

Forfatter: Rita Xia Havsholm 

CPR nr. XXXXXX-XXXX 

Afleveret: 20. januar 2015 

Vejleder: Jens Borges 

Anslag: 168.469  

Antal normalsider: 79 

 



Acknowledgement 

 

Thank God that I have finally made it.  

I would not be able to finish the study without the help from my family, my friends and most 

importantly my supervisor. I would like to thank my mom Sunny first for her constant support in 

the last 8 months and the last 27 years; my stepfather Jørn, who made this thesis look amazing; 

my girlfriends Raluca, Sarah and Julie, who encouraged me and guided me through the dark days; 

Anders Bredstorff, who proofread the whole thesis and gave me so many ideas; my dear 

supervisor, who tolerated me whenever I was late or got lazy and kept me going, without your 

guidance would this thesis never be written. To all of you, I will be forever in gratitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Executive Summary 

China has become a hot topic everywhere today. People say that it’s just a matter of time now 

that China will overtake the throne from the US of being the biggest economy in the world. The 

truth is that, if the Chinese financial market collapse today, the financial markets all over the world 

will be dragged down with it tomorrow. Therefore it’s a very necessary and yet interesting to 

study the real picture inside China’s fast growing economy. 

The purpose of the thesis will be to describe the Chinese Bank Industry and its essential parts, 

which are the governmentowned banks, the shadow banks and at last the upcoming private 

banks. It has been known for many years that China had a government owned financial market, 

yet now it is allowing privately owned enterprises to open banks. How will the private banks affect 

the Chinese Bank Industry? Will they be able to compete with the government owned banks? 

These are the questions that will be answered here.  

This thesis starts with the banking history in China from hundreds of years ago until the 21st 

century. It describes in detail how China becomes one of the top economies in the world within 40 

years, and illustrates a clear picture of the nowadays Chinese Bank Industry. It will also define 

Chinese Shadow Banks, as it is somehow different from the ones known from Europe or North 

America; and find out more about the private banks, and how they will benefit to the unsolved 

SME-financing problem in China.  

Since the subprime crisis from 2008, the world economy is still in recovery. Therefore will this 

thesis also study that, will the high level debt the Chinese government and the local governments 

have, together with the potential real estate bubble, result in another financial crisis? Though the 

answer can never be certain to this kind of questions, the study shows somehow that the Chinese 

government might have its way to prevent it.  
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1. Introduktion 

1.1 Indledning  

Når Kina kommer på tale nu til dags, bruger man ofte ordene ”størst vækst” og ”verdens stormagt” 

til at beskrive landet.  Det sande billede er, at hvis Kinas økonomi tager et dyk i dag, vil det trække 

hele verdenen med ned i morgen (Graf 1.1). Det kan heraf udledes, at Kina har særdeles stor 

indflydelse på verdensøkonomien, hvorfor det synes interessant og relevant at undersøge, hvilke 

økonomiske konsekvenser, der kan forekomme, såfremt Kinas finansielle marked ændrer sig.  

Graf 1.1: sammenligning mellem vækst af verdensøkonomi og vækst af kinesiskøkonomi 2009 – 

2013  

 

Det er blot 27 år siden, at Kina forvandlede den 106 år gamle Bank of Communications, som da var 

statsejet, til den første kinesiske joint-stock commercial bank1, på trods af, at den kinesiske stat 

stadigvæk ejede 51 % af BC, var det et meget betydningsfuldt kapitel i den kinesiske bankindustris 

historie.  

Den 11. marts 2014, erklærede China Banking Regulatory Commission (CBRC) at der ville blive 

lanceret et testprogram med fem nye privatejede banker. Herved åbnede den kinesiske regering 

endelig den hidtil meget beskyttende bankindustri op for private investorer. Ovenstående leder til 

følgende interesse i, hvad denne radikale ændring i den finansielle udviklingsproces vil betyde for 

Kinas økonomi? Tidligere har Kina åbnet for udenlandske banker, men i starten med begrænsede 

                                                            
1 Bank of Communications, hjemmeside, 
http://www.bankcomm.com/BankCommSite/cn/invest_relation/company_develop.jsp?type=inv_worth 
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forretningsmuligheder, der dog efterfølgende er blevet udvidet. I stor udstrækning er andele af de 

øvrige store statsejede banker blevet solgt til udenlandske banker, hvoraf sådan en art joint 

venture dukkede op efter Kina blev medlem af WTO. 

Set i lyset af det voksende antal af skyggebanker og de meget robuste statsejede banker, kan der 

stilles spørgsmål ved om de kommende privatejede banker vil være til gavn for Kinas økonomi 

eller er det blot et forsigtigt forsøg på at udkonkurrere skyggebankerne.  

1.2 Problemformulering 

I det ovenstående afsnit er der kort blevet skitseret nogle centrale problemer i den nuværende 

kinesiske bankindustri. Formålet med dette speciale bliver hermed at afdække nogle centrale 

problemstillinger, som vil indgå i den følgende problemformulering: 

Hvordan er den kinesiske bankindustri, hvilken rolle har hhv. de statsejede banker og 

skyggebankerne spillet, hvordan vil bankindustrien i Kina ændre sig efter privatejede banker i 

fremtiden kommer ind i billedet? 

For at kunne besvare overstående problemformulering, vil dette speciale blandt andet beskrive 

den kinesiske bankindustris udvikling især igennem de sidste ca. 30 år, og heri analysere 

skyggebankernes rolle samt betydningen af de kommende privatejede banker. Formålet med 

specialet bliver derfor at tegne et billede af den nuværende kinesiske bankindustri, med henblik på 

hvordan de kommende privatejede banker vil kunne påvirke finansiering af MSME’er. 

1.3 Afgrænsning 

Dataindsamling er sket frem til tredje kvartal af 2014 dog med en enkelt undtagelse i kapital 8. De 

fleste overordnede datasæt heri, blandt andet årsrapporter, er fra 2013. Derfor vil begivenheder 

efter oktober 2014 blive beskrevet som fremtid eller ikke taget i betragtning i denne afhandling.  

De banker, som stadig er under konstruktion per 1. januar 2015, kan i denne afhandling optræde 

med andre navne end i virkeligheden, da State Administration for Industry and Commerce ikke har 

meddelt godkendelse af navnene til datoen. 

Da det kinesiske skyggebanksystem indeholder mange slags aktiviteter, har denne afhandling kun 

taget hensyn til de mest væsentlige, som i denne sammenhæng er dem, der har de største andele i 

det kinesiske skyggebankssystem. Microkreditfirmaer, som er en interessant del af det kinesiske 

skyggebanksystem, er ikke gået i dybt med her på grund af omfangsbegrænsning på afhandlingen.  

Valide statistiske data om kinesiske økonomiske forhold er generelt svært at fremskaffe, da 

manipulation med tal er udbredt blandt kinesiske embedsmænd2, hvilket gør allokering af store 

                                                            
2 National Bureau of Statistics of China erklærer krig mod forfalskningen af statistik, Dinny McMahon, 06/09/2013, The 
Wall Street Journal. 
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mængder af data mindre relevant i denne afhandling. Af denne grund er mere avancerede 

statistiske værktøjer, som for eksempel regression, ikke taget i anvendelse. 

I denne afhandling er der kun gået i dybden med kinesiske banker og skyggebanker, som syntes at 

være det mest essentielle i Kinas bankindustri til dags. Forsikringsselskaber, obligationsmarkedet 

og aktiemarkedet er ikke blevet taget i betragtningen her.  

1.4 Struktur og metode 

Afhandlingen består af 8 kapitler, hvor de første to kapitler tegner et deskriptivt baggrundsbillede 

for hvordan Kinas finanssystem har taget sin nuværende form. Heri forklarer afsnit 2.2.2 de 

underliggende fundamenter for hele den økonomiske situation i dag. Kapitel 3, 4 og 5 beskriver 

henholdsvis de statsejede banker, det kinesiske skyggebanksystem og de kommende privatejede 

banker i Kina, samtidig med at kapitlerne analyserer deres roller i den kinesiske bankindustri. 

Kapitel 6 bruger en matematisk model til at analysere finansieringssituationer af Medium, Small 

and Micro-Sized Enterprises (MSME’er) i to forskellige økonomier, og derefter bliver modellen 

testet i praktisk brug samt perspektiveret. Kapitel 7 analyserer hvordan den kinesiske bankindustri 

vil udvikle sig i den nærmeste fremtid. 

I afhandlingen gøres der primært brug af komparativ analyse i både redegørelse af forskellige 

banktyper i Kina og definering af det kinesiske skyggebanksystem. Endvidere består empirien af de 

forskellige bankers årsrapporter og regnskaber fra ejer-virksomheder af privatejede banker, dertil 

kommer kvantitative data, der primært er indhentet fra centralbanken (PBOC), 

tilsynsmyndigheden (CBRC) samt National Bureau of Statistics of China. 

Fremskaffelsen af materialet i denne afhandling foregik primært på Google og den kinesiske 

søgemaskine Baidu, som er den mest anvendte og avancerede søgemaskine, der findes i Kina. 

Ydermere bliver artikler inddraget, hvoraf de fleste stammer fra den kinesisksprogede udgave af 

The Wall Street Journal, da den synes at være uafhængig af det kinesiske regeringsapparat – i 

modsætning til de fleste andre kinesiske medier. 

Når man beskæftiger sig med kinesiske forhold, bør man være påpasselig med anvendelse af 

vestligt funderede teorier og modeller, da den samfundsmæssige kontekst i Kina er væsentlig 

anderledes, idet at Kina har en statsdirigeret markedsøkonomi, som er væsentlig anderledes end 

det man kender i den vestlige verden.  

Da navne på mange mindre virksomheder i Kina ikke har en officiel engelsk oversættelse, har 

forfatteren til indeværende afhandling selv oversat dem med de tilsvarende originale navne på 

kinesisk i en parentes bagefter eller i fodnoten. 
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2. Den kinesiske bankindustris udvikling 

2.1 De kinesiske bankers oprindelse3 

I bogen “Records of the Grand Historian”4 nævner Meng ChangJun, som var en af de fire herrer i 

den Stridende Staters Periode5, at han havde flere tusinde ”madgæster”6 boende på sin grund, 

som han lånte penge til og opkrævede renter af, således at Meng tjente over ti tusinde tael7 om 

året. Ifølge den før omtalte bog var Mengs långivning den tidligste finansielle forretning i Kinas 

historie. Tusind år senere, i Tang-dynastiet8, blev den første slags finansielle institut grundlagt, 

kaldet Gui Fang(柜坊). Gui fang betyder skab-hus, og kan oversættes til ’dagens bankboks’. Et 

skab-hus kan beskrives som en forretning, hvor der blev taget gebyr for at opbevare 

handelsmænds dyrebare aktiver eller penge, således at de ikke behøvede at bære rundt på 

datidens mønter, da disse var tunge. De omtalte pengehuse(钱庄) og pawnshops(典当) opstod i 

starten af Ming-dynastiet9. De eksisterer begge to i dagens Kina, hvor pawnshops kan defineres 

som officielt lovlige, imens pengehusene er ulovlige undergrundsbanker.  

Penge-husene købte og solgte privatstøbte mønter, hvilket blev ulovligt omkring 1440. I året 1529 

forbød den kejselige domstol alle pengehusene, men på daværende tidspunkt var antallet af 

penge-huse steget så meget, at de fik priserne på daglige varer til at stige markant. Domstolen 

besluttede sig for at bøje sig og genåbnede penge-husene i 1577. I slutningen af Ming-dynastiet 

begyndte penge-husene at udstede kvitteringer til mennesker, som lagde penge hos dem, hvilket 

blev kaldt for hus-sedler (庄票: zhuang piao). Hus-sedler kunne bruges som check i adskillige byer, 

hvis dette pengehus havde et godt ry. Tanken om at penge-husene i forskellige byer kunne 

samarbejde for at muliggøre, at én person kunne indsætte penge i en by, mens en anden person 

kunne indløse disse i en anden by, kom fra en handelsmand i ShanXi. Den første ShanXi bank(票号 

piao hao) Ri Sheng Chang(日升昌) slog dørene op i 1823 med en startkapital på 320.000 taels. 

Denne er siden blevet betragtet som den første bank i Kina. Ri Shen Chang voksede hurtigt og 

havde i 1886 etableret filialer i 23 byer. I slutningen af Qing-dynastiet fandtes der cirka 30 ShanXi 

banker, og deres service ekspanderede lige fra langdistanceremittering af kobbermønter samt tael 

i små mængder til udlåning af millioner tael. Dette blev blandt andet udbudt til dynastiets regering 

til finansiering af jernbanebygning, kystforsvar og flodkonstruktion samt til finansiering af de 

større fabrikker i starten af 1900-tallet10. ShanXi-bankerne beholdt en kommerciel forbindelse 

                                                            
3 The Chinese Banking Evolvement Records, 2011 
4 Records of the Grand Historian/Historical Records: 太史公书/史记. 
5 The Warring States period: 475 – 221 f.Kr 
6 食客 shi ke, betyder mad-gæst. Mad gæsterne var personer med en form for talent eller evne som de rige 
eller de magtfulde kunne gøre nytte af. De rige/magtfulde havde de talenter boende hos sig og givet dem 
mad, dermed blev de kaldt mad gæster.  
7 Tael: kinesisk møntenhed. Den Store Danske. 
8 Tang dynastiet: 618 – 907  
9 Ming dynastiet: 1368 - 1644 
10 The Rise and Fall of ShanXi Merchants, 2010 
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med penge-husene siden deres start. Penge-husene havde en meget mindre kapital i forhold til 

ShanXi-bankerne, og var derfor nødt til at låne fra dem. ShanXi-bankerne støttede penge-husene 

med glæde, da penge-husene kun forholdt sig til de lokale handelsmænd, mens ShanXi-bankerne 

havde filialer over hele landet, hvor de finansierede de velhavende familier, magtfulde personer 

samt veldrivende penge-huse. Der var endda en del ShanXi-banker som udstedte lån til pengehuse 

for at kunne bruge dem som sine filialer samtidig.  For at kunne illustrere de to finansielle 

institutters forskel, blev penge-husene også kaldt for ”lokalbanker”.  

Selvom ShanXi-bankerne var til stor gavn for Qing-dynastis økonomi, kunne de stadigvæk ikke 

kæmpe imod de langt mere avancerede udenlandske banker, som begyndte at dukke op i Kina i 

slutningen af det 19.århundrede samt en række invasioner fra verdens store magter11. ShanXi-

bankerne blev udkonkurreret cirka samtidig som barnekejseren Puyi abdicerede omkring 1911. 

Udover de udenlandske banker og de mange krige, der foregik på dette tidspunkt, var 

etableringen af The Imperial Bank of China (中国通商银行) og Bank of the Board of Revenue(大清

户部银行) også en vigtig grund til ShanXi-bankernes nedgang.  

Formålet med IBoC, som var den første moderne kinesiske bank, var at konkurrere mod de 

udenlandske banker. Men det viste sig ikke at kunne lade sig gøre med kinesernes daværende 

viden om bankindustri. Dette resulterede i, at IBoC lod sig inspirere af den interne struktur i britisk 

ejede Hong Kong and Shanghai Banking Coroporation (HSBC) til at starte med. En bank, som 

regeringen havde fuldt ejerskab af, ville handelsmændene ikke stole på, men uden regeringens 

støtte kunne banken ikke overleve på længere sigt. Derfor blev IBoC startet som en joint-stock 

bank med to ejere, nemlig regeringen og handelsmandsforeningen i 1897. IBoC havde en kapital 

på 2,13 millioner tael, hvilket var ca. 120 gange så meget som et gennemsnitligt pengehus og ca. 

11 gange så meget som en typisk ShanXi-bank.  

I 1905, under enkekejserinde Cixi’s styre, blev den første kinesiske centralbank oprettet. 

Enkekejserinden gav centralbanken -- Bank of Board of Revenue -- lov til at støbe sølvmønter, 

udstede pengesedler og administrere rigskassen. Centralbanken skiftede navn til Bank of Great 

Qing (大清银行) tre år senere. Bank of Communications (BC) blev stiftet i 1908 primært for at 

tilbagekøbe jernbanekontrakter fra belgiske interesser, og dens sekundære formål var at indsamle 

skatte- og diverse gebyrindbetalinger fra søfart, jernbaner, posttjenester og telegrafvæsener, så 

udviklingen og konstruktionen af transport og trafik kunne blive finansieret.12 

I slutningen af 1911 blev Qing dynastiet afsat, og Kina blev fra den 1. januar 1912 til Den Kinesiske 

Republik. Senere samme år skiftede centralbanken navn til Bank of China (BOC) og IBoC til 

Commercial Bank of China. BOCs rolle som centralbank stoppede lidt efter at nationalisternes (Guo 

Ming Dang 国民党) republik opstod i 1927. Under den nye republik begyndte BOC at specialisere 

                                                            
11 Her menes der hovedsageligt Opiumskrigene mod England og 1. Kinesisk-Japanske krig (First sino-
Japanese War) mod Japan. 
12 Records of the Development of Chinese Bank Industry: From Late Qing till now. Qu & Luo, 2011. 
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sig i udenlandske valutaer. Præsidenten af det nationalistiske parlament Jiang Jieshi (蒋介石) 

åbnede Central Bank of China i 1928 som den nye centralbank. I 1935 oprettede regeringen en ny 

bank -- Farmers Bank of China (FBC), som var en fusion af de mindre landbrugsbanker fra alle 

provinser, og denne servicerede alene landbrugssektoren. Perioden 1928 til 1937 bliver ofte 

refereret til som ”the Golden Decade”, og centralbanken, BC, BOC samt FBC blev kaldt ”de fire 

store statsejende banker af republikperioden”. De fire banker dannede de grundlæggende rammer 

for banksystemet i perioden, selvom det var de fire bureaukratiske familier13, der styrede 

republikkens finanser i virkeligheden.  

Folkerepublikken Kina blev stiftet i 1949, efter at Kinas Kommunistiske Parti 中国人民共产党 (the 

Communist Party of China: CPC) besejrede nationalisterne. Jiang Jieshi trak sine tropper tilbage til 

Taiwan og tog Central Bank of China samt FBC og hele guld-, tael-, og dollarbeholdningen med 

sig.14  

PBOC blev etableret af CPC allerede i slutningen af 1948, og de udstedte for første gang CNY (人民

币 Ren Min Bi, også kaldet yuan eller CNY), som blev den officielle kinesiske valuta efter 

folkerepublikkens stiftelse. CPC nationaliserede alle banker (hovedsageligt BOC og BC) under PBOC, 

da de kom til magten, så PBOC ikke fungerede alene som Kinas centralbank, men også som politisk 

bank og kommerciel bank. 15 Derfor blev det kinesiske banksystem i denne periode kaldt ”det 

forenede system”, som i virkeligheden var et planøkonomisk (central planning economy) system16. 

Agricultural Bank of China (ABC) blev oprettet i 1953, da regeringen indså, at de manglede en 

landbrugsbank. Et år senere oprettedes en ny konstruktionsbank bygget på, hvad der var tilbage af 

BC (resten blev overdraget til PBOC) med navnet People’s Construction Bank of China (PCBC). På 

trods af at ABC, BC, BOC og PCBC alle blev omdannet til afdelinger eller filialer af PBOC under 

Maos styring, havde stiftelsen af de fire ny banker essentiel betydning i udviklingen af den 

kinesiske bankindustri. 

2.2 De sidste 38 år siden Dengs reformer 

2.2.1 Reform & Opening-up 

Kort efter Maos død i 1976 blev Deng Xiaoping den reelle leder af Folkerepublikken Kina. Deng 

indførte en ny ideologi til regeringen under den tredje plenarforsamling af den 11. centralkomite 

kongres i det kinesiske kommunistiske parti. Under forsamlingen i december 1978 blev Dengs 

citat ”frigør sindet” (解放思想) betragtet som oprindelsen af Deng-teorien, hvilket er en 

forkortelse af ”Dengs teori om en socialisme med kinesiske karakteristika”17. For at implementere 

                                                            
13 De fire store bureaukratisk familier: Song Ziwen（宋子文）familien -- BOC, Kong Xiangxi(孔祥熙) familien – BC, 

Chen Guofu(陈果夫) familien – FBC, Jiang Jieshi familien – CBC.. 
14 Før Jiang Jieshi trak tilbage, hvor meget guld smuglede ham til Taiwan? China Review News, 2009. 
15 The Historical Evolution of People’s Bank of China 
16 大一统计划经济银行体系, unification by central planning economic banking system 
17 邓小平理论 Deng Xiaoping theory, taget fra en tale holdt af Jiang Zemin under den 15. centralkomite kongres i CPC. 
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teorien designede han det berømte program ”reform and opening-up”, som havde et formål om at 

reformere interne strukturer og hermed åbne økonomien for omverdenen.  

Den interne reform tog bankindustrien med storm. ”Det forenede system” blev opløst ved 

adskillelse af BOC og ABC fra PBOC i første kvartal 1979, og BOC og ABC genoptog deres specialer i 

hhv. international finansiering samt landbrugsfinansiering.18 Senere samme år godkendte 

centralkomiteen adskillelsen af PCBC fra finansministeriet som den nye China Construction Bank 

(CCB). PBOC blev den officielle centralbank i 1983, men den havde på det tidspunkt stadigvæk 

kommercielle funktioner. Af den grund blev Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) 

grundlagt i starten af 1984 og overtog den kommercielle sektorer fra PBOC, nemlig 

erhvervskreditter- og private og kommercielle indlån, hvorved ICBC blev den største kommercielle 

bank i Kina. En position den har beholdt til den dag i dag.  

Stiftelsen af ICBC var et symbol for fuldførelsen af det første stadie af reformer af det kinesiske 

banksystem, men selvom bankerne var blevet kommercielle, så var de alle sammen ejede enten af 

PBOC, finansministeriet eller andre regeringsenheder, hvorved staten stadig havde monopol på 

den kinesiske bankindustri. For at fremme konkurrencen startede regeringen en ny omgang 

reformer omkring slutningen af 1980’erne. Det første skridt var at genopbygge Bank of 

Communications som den første joint-stock commercial bank i Kina med finansministeriet som den 

største aktiebesidder med 50 %, og ejerene af resterende 50 % vides ikke. En uge efter formede 

China Merchants Group, China Merchants Bank (CMB) i ShenZhen, og CMB er den første joint-

stock commercial bank, hvis aktionærer udelukkende bestod af virksomheder som juridiske 

personer (enterprise as a legal person). CMB var omtalt som en ”privat” bank, selvom China 

Merchants Group – deres største aktionær med 18,03 % i 1987 – var statsejet19. På trods af, at 

regeringen kaldte delvise statsejede banker for private banker, var det stadigvæk en opmuntring 

for virksomheder og erhverv. Fra 1987 til 1988 dukkede 4 nye joint-stock banker op i nogle 

specielle økonomiske zoner20, som Deng udvalgte som et resultat af reformprogrammet. Fra 1992 

til 1996 startede den anden bølge af nye ”private” banker, blandt andet China Minsheng Bank, 

som var den første joint-stock bank, der blev åbnet med private erhvervsvirksomheder med 

majoriteten af aktiekapitalen, men den er stadigvæk ikke helt privatejet, hvilket vil blive diskuteret 

senere i opgaven. 

Indtil 1994 opererede de fire statsejede banker stadigvæk på baggrund af politiske beslutninger 

taget af regeringen. Dette blev dog ændret ved stiftelse af tre politiske banker, ved navnene 

                                                            
18 Liu Mingkang, 2009 
19 China Merchants Bank Special, Finance China, 11/04/2013. 
20 De specialøkonomiske zoner og deres banker: Shenzhen Development Bank i Shenzhen (blev opkøbt af PingAn 
Group (en forsikringsselskab) i 2012), Industrial Bank (XingYe) i Fujian, Guangdong Development Bank i Guangzhou (i 
dag er navnet China Guangfa Bank) 
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Agricultural Development Bank of China, China Development Bank og The Export-Import Bank of 

China. I 1995 blev den første lovgivning omkring bankindustrien vedtaget og sat i kraft21.  

2.2.2 Finansielle problemer undervejs og deres løsninger 

Mens den kinesiske bankindustri var i gang med at udvikle sig med fuld fart, udbrød der 

økonomiske kriser ude i verden i 1990’erne, nemlig dels pundkrisen (ERM)22 i 1992, Mexico-

krisen23 i 1994 og den asiatiske finansielle krise fra 1997 til 1998. På trods af at Kina så ud til at 

være det eneste asiatiske land, som ikke blev alvorligt ramt af Asien-krisen, viste en undersøgelse 

af PBOC, at nødlidende lån (non-performing loans) udgjorde 25,37 % af det samlede udlån fra alle 

fire statsejede banker, som svarede til cirka 2,3 billioner CNY, eller 18 % af Kinas GDP i 1998. Disse 

store tab opstod hovedsagelig af to grunde:  

1. Der var blot gået 20 år fra Dengs reform og åbne-op-politik, og bankerne havde ikke nok 

erfarne kreditmedarbejdere og ledelser til at administrere kunder og interne strukturer. 

Der var heller ikke nok tid til at lære fra omverdenen hvordan man styrer risiko og giver 

den korrekte kredit rating.  

2. Indtil 1994 skulle de fire statsejede banker handle på vegne af centralkomiteen/regeringen, 

hvilket betød at de måtte give politiske lån til statsejede erhverv herunder primært 

kommunestyrede selskaber og lokale infrastrukturprojekter. Problemet var, at disse 

projektledere i virksomheder vidste, at hvis de ikke kunne betale lån eller renter til banken, 

ville regeringen, som stod bag bankerne, redde banken. Af den grund blev der set bort fra 

en egentlig kreditvurdering i forbindelse med mange af de stats- og kommunerelaterede 

projekter.  

Efter Asien-krisen begyndte en del asiatiske lande at stifte Asset Management Corporations (AMC), 

blandt andet KAMCO i Korea, FRA i Thailand, IBRA i Indonesien etc., da de mistænkte nødlidende 

lån (NPL) for at være den primære grund til finansielle kriser, og AMCs formål var udelukkende at 

overtage alle dårlige lån fra bankerne. På baggrund af dårlige tilbagebetalingsevner på en del 

statsrelaterede projekter, som bankerne havde finansieret, også med tanken om at opfylde Basel 

Accord24 for at deltage i WTO, udstedte finansministeriet 270 milliarder CNY statsobligationer for 

at genopfylde de fire statsejede bankers kapitalbeholdning i 1998. Med hensyn til minimering af 

risikoen for udbrud af finanskriser sørgede finansministeriet for yderligere 40 milliarder CNY til 

oprettelse af fire AMC’er et år efter.25 China Cinda AMC, China Orient AMC, China Great Wall AMC 

                                                            
21 1. People’s Bank of China Law 中国人民银行法, 2. Commercial Banking Law of People’s Republic of China 中华人民

共和国商业银行法 
22 Refererer til European Exchange Rate Mechanism (ERM) Crisis i 1992, hvor den britiske valuta pund var tvunget til at 
forlade ERM da den britiske konservative regering mislykkedes i at holde pund over den aftalte nedre grænse.  
23 Også kendt som Mexican Peso Crisis eller Tequila Crisis, som var forårsaget af devaluering af den mexicanske peso i 
dec. 1994. 
24 ”Basel Accord, regelsæt, der sigter mod at forbedre sikkerheden i finansielle institutioner.”, Den Store Danske, 
Gyldendal. 
25 Review of the Chinese Banking Industry Revolution.. 
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og China Huarong AMC overtog nødlidende lån fra hhv. CCB, BOC, ABC og ICBC. Deres formål var 

at få dækket så meget af lånene som muligt enten ved inddrivelse af gæld, gældsrestrukturering, 

debt-equity swaps, lån-reemballering26 og gensalg. En af hovedstrategierne var at kategorisere 

lånene i provinser, debitorer eller industrier og så sælge de kategoriserede porteføljer til både 

indenlandske og udenlandske investorer.  

Tabel 2.2.1: politiske overførsler af NPL’er fra de fire banker til de fire AMC’er i 1999 - 2000 

 

Den oprindelige strategi var, at AMC’erne skulle opløses efter 10 år. Maksimum en tredjedel af 

startkapitalen for de fire AMC’er var i kontanter27, og de resterende to tredjedel var kontorudstyr 

og tidligere underskudsgivende erhvervssektorer fra de fire banker. Derfor måtte AMC’erne skaffe 

penge til at betale for de NPL’er på andre måder. I 2000 stillede PBOC først et lån til AMC’erne på 

634 milliarder CNY, og de udstedte også selv obligationer med en samlet værdi på lidt mere end 

800 milliarder CNY, hvoraf det meste blev købt af de fire banker. Da det i 2006 viste det sig, at 

AMC’erne ikke kunne opnå genindvindingsprocenten på 30 % 28, som ellers var forventningen, 

besluttede finansministeriet at lave om på AMC’ernes struktur. Først blev AMC’erne godkendt til 

at kunne investere i andre aktiver end fra de 4 banker, for at de kunne holde sig kørende finansielt 

set. For det andet solgte finansministeriet aktieandele af AMC’erne tilbage til bankerne. ABC 

opkøbte 49 % af Great Wall AMC, CCB opkøbte 48 % af Cinda AMC, ICBC opkøbte 48 % af Huarong 

AMC og BOC opkøbte en ukendt andel af China Orient AMC.29 Heraf ses det at de fire banker var 

blevet til majoritetsejere af AMC’erne, hvilket betød at NPL’erne blev i virkeligheden tilbageført til 

bankernes aktiver med nye navne som AMC obligationer eller aktieinvesteringer i AMC’erne. 

                                                            
26 Lån reemballering: loan repackaging. 
27 Fung, George, Hohl and Ma, 2003 
28 Se appendix A 
29 China’s Banking System, Michael F. Martin, 2012 
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Tabellen 2.2.2: AMCs obligationer som ejes af banker 

(i mia. CNY) 2009 2010 2011 2012 

Cinda obl. ejes af CCB 247 206,3 131,8 57,6 

Haurong obl. Ejes af ICBC 313 313 313 175,1 

Oriental obl. Ejes af BOC 160 160 160 160 

Total 720 679.3 604,8 392,7 

Samlede tilbageværende 
obligationer 

 94 % 84 % 55 % 

     
Kilde: Chen Long, 2013     

Tabel 2.2.2 viser at AMC’erne kun havde formået at indfri en lille del af hovedstolen på de 800 

milliarder CNY obligationer, som var udstedt i 2000, og som skulle udløbe i ultimo 2009. På 

daværende tidspunkt var der stadigvæk 720 milliarder CNY tilbage i udestående gæld. Da 

AMC’erne ikke kunne betale hele hovedstolen, udstedte de disse resterende CNY 720 milliarder i 

nye obligationer med en løbetid på 10 år yderligere. Det markante fald i 2011 til 2012 kunne 

tænkes at være forårsaget primært af, at finansministeriet overførte indbetaling af skyldig skat fra 

bankerne til Cinda og Huarong30, hvoraf bankerne kunne få hovedstolen samt renter udbetalt. 

Herunder aftog CCBs beholdning af Cindas obligationer mere end 50 % i 2012, da de fik det meste 

af støtten fra finansministeriet, simpelt hen fordi staten ville gøre AME’erne solvente ved at ændre 

på dens selskabsstruktur fra statsejede til joint-stock. Et joint-stock-firma kræver aktionærer, og 

for at Cinda som den første skulle kunne børsnoteres med succes på Hong Kongs børs, måtte de 

247 milliarder forfaldne obligationer elimineres hurtigst muligt. Derfor trådte finansministeriet til. 

Cinda blev endelig børsnoteret i december 2013. 

Den berygtede subprime-finanskrise ramte hele verden i 2008, og resulterede i pludselig nedgang i 

forbrug på verdensplan, hvilket også bremsede Kinas vækst pludseligt. Kinas store og kontinuerte 

økonomiske vækst havde hidtil været afhængig af eksport og direkte udenlandske investeringer 

(FDI, foreign direct investment), hvilket tog en drastisk nedgang efter finanskrisen brød ud (se graf 

2.2.3). Staten begyndte derfor at vende blikket indad mod de kinesiske forbrugere, og formede de 

ti forholdsregler til at ekspandere det private forbrug og den offentlige efterspørgsel som også 

kaldes 4 billioner program31 i nov. 2008. 

Graf 2.2.3: Finanskrisens påvirkning på byttehandel og FDI i Kina 

                                                            
30 CCB official annocement in August 2010. 
31 World financial crisis and the raise of China, 9/4/2009. 
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4 billioner programmet handlede om at investere kraftigt i landets infrastruktur, stimulere det 

indenlandske forbrug og dermed forbedre den overordnede økonomiske vækst. Tabel 2.2.4 viser 

planen for, hvad pengene skulle investeres i. 

Tabel 2.2.4: 4 billioner programmet 
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Ét af de ti punkter i programmet var støttepolitik til ti industrier32 som regeringen syntes var 

altafgørende for Kinas økonomiske vækst. Blandt disse støttepolitikker var skattelettelser og 

skattebegunstigelse, som var mest væsentligt for Kina, da det fiskale underskud nåede et historisk 

højdepunkt i 2009 på 950 milliarder CNY, som var det højeste siden Folkerepublikken Kina blev 

grundlagt i 1949.  

Af de 4 billioner CNY var cirka 30 % fra centralregeringen, mens de lokale kommuner og provinser 

selv måtte sørge for de resterede 2,8 billioner CNY. Generelt fremskaffer kommunerne og 

provinserne indtægter ved at blive tildelt en portion af regionens samlede personskatter, 

erhvervsskat samt moms, og at opkræve ejendomsskat, køretøjskat og adskillige gebyrer. Desuden 

havde de lokale regeringer solgt store jordarealer til boligbyggeri og erhvervsbyggeri, hvilket har 

været anvendt til den almindelige drift. Da fremskaffelse af ekstra 2,8 billioner CNY var en svær 

opgave med de få indtjeningsmetoder, som kommunerne og provinserne havde, opfandt de en 

måde at forhøje deres indtægter på, som havde navnet ’lokale finansieringsplatforme’33 hvilket gik 

ud på at oprette erhvervsenheder til at finansiere lokale projekter, som var en del af 4 billioner 

program. Disse enheder, som hed lokale investeringsfirmaer (LI’er), fik ret til at anvende grunde og 

at bebygge bestemte områder, således at de kunne bruge disse grunde som pant eller garanti til at 

låne fra bankerne for at samle kapital til at udføre deres tildelte projekter. På trods af at det meste 

af kapitalen, der blev samlet igennem disse platforme, blev brugt til at fuldføre de regionale 

projekter, var der stadigvæk en betydelig del som gik til LI’ernes private investeringer i aktier samt 

                                                            
32 De ti industrier var: bil, stål, skibsbyggeri, tekstil, maskineri, elektronik og information, let industri (såsom 
forbrugerprodukter), petrokemikalier, jernfri metal, og logistik. 
33 Local government funding platforms 地方政府融资平台 
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jord og ejendomme. Det medførte, at værdien af fast ejendom i mange byer steg dramatisk og 

førte til boligprisbobler og inflation i midten af 2009.  Salgstallet for kommercielle boliger34 i Kina i 

2008 var knap 3 billioner CNY, men det steg til næsten 2½ gange så meget til en værdi på 8 

billioner CNY35 i 2013, hvilket udgjorde 16 % af GDP og 37 % af statsregeringens indtægter. 

Boligbyggeri blev herved til den vigtigste industri i Kina.  

Ifølge den kinesiske statsrevision blev der oprettet 6.576 LI’er indtil juni 2011 med en samlet gæld 

på næsten 5 billioner CNY, mens kommunerne og provinserne havde en samlet gæld på 11 

billioner CNY hvilket var 23 % af GDP i 201136. En rapport udgivet af PBOC37 i juni 2011 viste, at en 

lokal finansieringsplatform i gennemsnit udgjorde op til 30 % af det samlede banklån i det område 

hvori platformen befandt sig, men statsrevisionen erklærede på samme tidpunkt at den samlede 

gæld i LI’erne i en femtedel af kinesiske byer og en ud af de 34 provinser i Kina oversteg den årlige 

indtægt af deres lokale kommune eller provins 100 %. Det ville resultere i en stigning i NPL’er hvis 

de investerede projekter ikke viste sig at være profitable.  

På trods af det fiskale underskud, boligprisbobler samt skabelse af flere NPL’er, formåede 4 

billioner programmet at forhindre en kraftig opbremsning i Kinas økonomi. Graf 2.2.5 viser at 

økonomien var velstimuleret efter at programmet begyndte at virke i løbet af 2009 og nåede 

højdepunktet i starten af 2010.  

Graf 2.2.5: Kvartårlig GDP vækst i Kina fra 2008 til tredje kvartal af 201438 

                                                            
34 商品房, commercial residential building. Kommercielle boliger bliver defineret således ifølge den kinesiske 
ordbog: ”lovbestemte boliger som er bygget til at blive handlet frit på markedet”. Det er således boligbyggeri og 
erhvervsbyggeri. 
35 Another ”4 trillion” will not save the real estate industry. Mao Muzi, 19/03/2014. 
36 Kinas GDP i 2011 var 47,1564 billioner CNY ifølge China National Economy and Society Development Statistical 
Bulletin 2011, som var udarbejdet af National Bureau of Statistics of China. 
37 2010 China Regional Financial Operations Report, PBOC 
38 Grafen skal forstås således, at f.eks. GDP stigningen på 7,4 % i først kvart af 2014 er sammenlignet i forhold til GDP i 
først kvartal i 2013. Kilden: National Bureau of Statistics of China. 
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Efter 4 billioner programmet har stimuleringsstrategierne ikke været på samme niveau. I juli 2010 

havde centralkomiteen givet the National Development and Reform Commision (NDRC) ordre til at 

fremskynde projektevaluering for at stimulere investeringsmarkedet, hvilket holdt væksten 

stigende de næste 18 måneder. Oven i denne strategi skar centralbanken ned i reserve 

requirement ratio(RRR)39 i april 2012, men den økonomiske vækst aftog igen efter 12 måneder. 

PBOC sørgede for kortsigtet likviditet ved open-market operations i juli 2013, hvilket fik GDP til at 

stige i et kvartal. Den seneste stimuleringsstrategi i marts 2014 var at accelerere 

infrastrukturudgifter, hvori investeringer i jernbaneprojekter og boligbyggeri blev forhøjet med 

henholdsvis 54 milliarder CNY og 68 milliarder CNY i forhold til året før.40 

2.2.3 WTO og Kinas bankindustri 

Den 11. Dec. 2001 blev Kina medlem af WTO efter mange års bestræbelser, hvilket kunne anses 

som den anden væsentlige fase af ”reform og opening-up” strategien. Fra 1979 til da var det en 

markedsåbningsfase, hvor Kinas økonomi og samfund begyndte at blomstre ved at adoptere 

                                                            
39 Reserve requirement ratio, eller deposit-reserve ratio. Bankerne og finansielle institutter ifølge loven skal have en 
pengereserve stående i centralbanken. RRR er hvor mange procent reserven udgør af det samlede indlån i den 
gældende bank eller finansiel institut. 
40 China economy: stimulate or not? The Wall Street Journal China, 14/04/2014 
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avancerede teknologier og erfaringer i at udvikle markedsøkonomi fra den vestlige verden. 

Medlemskabet af WTO indikerede Kinas overgang fra at åbne op for markedet til at åbne op for 

både økonomiske og politiske rammevilkår og regelsætninger. Under den nye regering, som trådte 

til i starten af 2003, blev CBRC stiftet som den overordnede tilsynsmyndighed for hele 

bankindustrien sammen med centralbanken.  

For at markedsliggøre (marketization) de statsejede kommercielle banker var det nødvendigt at 

ændre de fire fuldt ud statsejede banker til joint-stock-banker, hvilket også var det ene 

hovedpunkt på reformprojektet. Samme år oprettede centralkomiteen et investeringsselskab 

Central Huijin Investment Ltd. 41 med en startkapital på 372,465 milliarder CNY finansieret direkte 

af finansministeriet. Formålet med Huijin var, at den skulle investere på statens vegne. I 2004 blev 

BOC og CCB til limited shareholding companies, hvor Huijin blev den største aktionær i begge 

banker. Et år senere investerede Huijin 15 milliarder dollars i ICBC og opnåede dermed et ejerskab 

på 50 %, mens finansministeriet ejede den anden halvdel.  

Det andet hovedpunkt på reformagendaen var at lade oversøiske investorer komme ind i det 

kinesiske finansielle marked. CCB begyndte at emittere aktier på Hong Kongs aktiemarked. Op til 

slutningen af 2008 var der kun 9 udenlandske institutionelle investorer, som var aktionærer i de 

fire store kommercielle banker i Kina, nemlig BOC, ABC, CCB samt ICBC.  

Graf 2.2.3: eksportudvikling som procent af GDP 

 
                                                            
41 中央汇金投资有限责任公司, Finance, Ifeng.  
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Ovennævnte to punkter på reformagendaen var begge en del af de aftaler, Kina indgik med WTO i 

forbindelse med optagelsen.42 Kinas medlemskab af WTO gjorde, at eksportbegrænsninger blev 

formindsket og tildeling af import blev forhøjet. Eksport havde udgjort mere end en tredjedel af 

hele GDP i Kina siden 2005, som grafen 2.2.3 viser, og den havde vokset mere end 3 gange i 

perioden 2000 – 2005 sammenlignet med den forrige 5 års periode. Selvom mange i Kina mente, 

at WTO-medlemskab kostede kineserne meget, viste det sig, at det havde begunstiget Kinas 

økonomiske vækst stort. 

3. En analyse af det Kinesiske Banksystem i dag 
Den nuværende kinesiske bankindustri består primært af tre politiske banker, 5 statsejede 

kommercielle banker, 12 joint-stock-banker, en postal and savings-bank, 35 urban og 119 rural 

commercial-banker og 47 udenlandske banker.  

Tabel 3.1: Balance af finansielle institutter i Kina i 2013 

(i billioner CNY) Aktiver Passiver 

Politiske banker 1,25 1,19 
De fem store kommercielle banker 6,56 6,12 
Joint-stock kommercielle banker 2,69 2,53 

Urban kommercielle banker 1,52 1,42 
Rural kommercielle banker 0,85 0,78 

Udenlandske banker 0,26 0,23 
Andre finansielle institutter 2,00 1,84 

Total 15,13 14,11 
 
Note: andre finansielle institutter her inkluderer rural cooperative-banker, urban credit 
cooperatives,ikke-bank finansielle institutter og nye typer af rural financial institutter samt 
postal savings bank.  
Kilde: CBRC årsrapport 2013 
 

3.1 Tilsynsmyndigheder 

Der er fire primære tilsynsmyndigheder i den nuværende kinesiske bankindustri, nemlig 

centralbanken People’s Bank Of China (PBOC), China Banking Regulatory Commission (CBRC), 

finansministeriet og The State Administration of Foreign Exchange. De er alle sammen under 

direkte styring af den kinesiske regering. 

Siden PBOCs stiftelse i 1948 har denne været en del af General Office of the State Council of the 

People’s Republic of China på samme niveau som finansministeriet. Som nævnt tidligere blev PBOC 

Kinas centralbank, efter CBRC blev oprettet i 2003. Formålet med CBRC var, at den skulle overtage 

                                                            
42 China and the WTO, WTO hjemmeside. 
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PBOCs opgave af at føre tilsyn over alle finansielle institutter i Kina, men ifølge loven43 skal PBOC 

føre tilsyn, administrere og vejlede bankvirksomheder. CBRC kan defineres som værende en 

underafdeling af PBOC, da CBRC hører direkte under den kinesiske regering. Tilsammen fører 

PBOC og CBRC i dag tilsyn med hele den kinesiske bankindustri. 

China Securities Regulatory Commission (CSRC) og China Insurance Regulatory Commision (CIRC) er 

tilsynsmyndighed for henholdsvis obligations- og værdipapirsmarkedet samt forsikringsselskaber. 

Sammen med CBRC har de tre myndigheder tilsynet med alle selskaber i det kinesiske finansielle 

marked. CSRC var hidtil en del af PBOC, indtil den blev en selvstændig enhed i 1992. PBOC 

videregav ansvar for at føre tilsyn med alle de kinesiske forsikringsselskaber til CIRC efter dets 

stiftelse i 1998. Endvidere blev Shang Fuling forflyttet til at være formand for CBRC i 2011 efter 9 

succesfulde år som formand for CSRC.  

3.2 Centralbanken 

Som centralbanken har PBOC ansvar for at formulere og implementere Kinas pengepolitik, at 

forhindre og dæmpe finansielle risici, og at bevare den finansielle stabilitet. PBOC bruger primært 

5 pengepolitiske redskaber til at justere markedslikviditeten: reserve requirement ratio (RRR), 

open-market operation (OMO), indlån- og udlånsrente, centralbanken udlåner til finansielle 

institutter samt re-diskontering af handelsveksler, og Standing Lending Facility (SLF).  

Alle banker og finansielle institutter44 skal ifølge loven have en pengereserve stående i 

centralbanken for at kunne sikre en større afregning mellem de finansielle institutter eller mellem 

banken og dens kunder. RRR er hvor mange procent pengereserven udgør af det samlede indlån i 

den pågældende bank eller finansielt institut. RRR45 havde ligget på 13 % i 10 år, indtil den 

begyndte at blive regelmæssigt justeret efter 1998, og nåede helt op til 21,5 % i 2011 på grund af 

den forværrede inflation efter 4 billioner programmet. Siden 2012 har RRR været 20 %, indtil 

centralbanken nedskar RRR på de amtslige kommercielle banker på landet46 med 2 % og amtslige 

andelsbanker på landet47 med 0,5 % i april 2014. En høj RRR gør at bankerne formindsker 

udlånspengemængden, deraf kommer der også mindre indlån i bankerne. Det betyder at jo højere 

RRR er, jo mindre bliver pengemultiplikatoren.  

OMO inkluderer udstedelsen af Central Bank Bills48, at handle med eksisterende obligationer, ved 

repo49 samt den forholdsvis nye SLO (Short-term Liquidity Operations). PBOC kan vælge at udstede 

Central Bank Bills, som er en slags kortfristede obligationer. Centralbanken kan også købe 
                                                            
43 Law of the People’s Republic of China on the People’s Bank of China. 
44 Inklusive finansielle leasingfirmaer, investeringstrusts og kreditfirmaer på landet og i byerne.  
45 Data for RRR findes på hjemmesiden af Monetary Policy Department of the People’s Bank of China, 
http://www.pbc.gov.cn/publish/zhengcehuobisi/610/index.html  
46 县域农村商业银行: County Rural Commercial Banks 
47 县域农村合作银行: County Rural Cooperative Banks 
48 Central Bank Bills: 中央银行票据 
49 Repo: repurchase agreement. ”En tilbagekøbsaftale om salg af dele af en portefølje mod et løfte om at tilbagekøbe 
den senere – fungere som et kortfristet lån” fra Gyldendals økonomiske ordbog.  

http://www.pbc.gov.cn/publish/zhengcehuobisi/610/index.html
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eksisterende obligationer eller sælge obligationer, de har i forvejen, afhængigt af om de vil sætte 

penge i omløb eller trække penge tilbage. Repo bliver delt op i positive repo og reverse repo. 

Positive repo betyder, at PBOC sælger værdipapirer til de primære forhandlere50 og aftaler en 

specifik dato for, hvornår PBOC vil købe disse værdipapirer tilbage. Dermed er reverse repo en 

aftale om, at PBOC køber værdipapirer fra primærforhandlerne i tidspunkt T0, og vil sælge tilbage 

til primærforhandlerne i tidspunkt T1. SLO er et værktøj til at tilføje og tilbagetrække likviditet fra 

bank-til-bank pengemarkeder, til forskel fra de andre ovennævnte OMO’er, som ofte udføres som 

en auktion, bliver SLO ikke offentligt annonceret på udførelsestidspunktet. Som navnet SLO 

indikerer, bliver dette værktøj hovedsageligt brugt til at udlevere en til tre dages51 lån til 

kommercielle banker. 

PBOC sætter et benchmark for indlåns- og udlånsrenter, og under den kinesiske lov skal bankernes 

indlåns- og udlånsrenter være indenfor et interval omkring dette benchmark. Eksempelvis skal 

bankernes udlånsrenter være min. 90 % af PBOCs benchmark, men dog uden et loft. PBOC har 

sjældent brugt indlån- og udlånsrenter som et pengepolitisk redskab sammenlignet med RRR. 

Tabel 3.2 viser de nuværende benchmarks, som har været i brug siden at PBOC annoncerede dem 

i juli 2012.  

Tabel 3.2 

Benchmark-renterne for indlån og udlån 

i forskellige varigheder, per 06/07/2012 

Indlån52 3 måneder 6 måneder 1 år 2 år 3 år 5 år 

2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,75 % 4,25 % 4,75 % 

Udlån  indenfor 6 

måneder 

6 til 12 

måneder 

1 til 3 år 3 til 5 år over 5 år 

 5,6 % 6 % 6,15 % 6,4 % 6,55 % 

Kilden: Monetary Department of PBOC, “Current CNY interest rates table” 

Centralbankens udlån til finansielle institutter bliver kaldt for ”genudlån”53. Ifølge PBOC 

blev ”genudlån” en metode, som kun bliver brugt til at støtte landbrug, hvilket betyder at PBOC 

udlåner til finansielle institutter på landet (Rural Credit Cooperatives etc.). I marts 2014 genudlånte 
                                                            
50 Se appendix B 
51 I slutningen af marts 2014 annoncerede PBOC at 100 milliarder CNY blev trukket tilbage ved hjælp af 5 dages-SLO 
med en licitationsrente på 3,4 % 
52 Her er det kun lump sum indlånsrenter der er vist i tabellen, og current account renten er 0,35 %.  
53 再贷款, reloan. Overview of Central Bank Loans, PBOC. 
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centralbanken 20 milliarder CNY til finansielle institutter på landet. Re-diskontering bliver 

defineret således, at centralbanken diskonterer en veksel, som ikke er forfaldet til betaling endnu, 

men er blevet diskonteret en gang allerede. Denne veksel er tit en handelsveksel, som ejes af en 

kommerciel bank. Remittenten (betalingsmodtager af handelsvekslen) kan sælge eller diskontere 

handelsvekslen til en bank før den aktuelle betalingsdato for at få en diskonteret værdi af 

handelsvekslen med det samme, hvorefter centralbanken køber denne allerede diskonterede 

handelsveksel, som ikke er forfaldet til betaling endnu for en diskonteret pris. Denne handling 

kaldes at re-diskontere, og centralbanken kan kræve betaling af trassaterne, som er forpligtet til at 

betale, når handelsveksler udløber. I virkeligheden er re-diskontering også en slags funding fra 

centralbanken til kommercielle banker.  

Det sidste pengepolitiske værktøj, som PBOC bruger, er SLF. SLF blev oprettet i starten af 2013 

med det formål at tilfredsstille de kinesiske finansielle institutters større likviditetsbehov. Til at 

starte med var målgruppen de politiske banker og landsdækkende kommercielle banker, men 

omkring det kinesiske nytår 2014 begyndte adskillige PBOC-filialer at køre SLF-pilotprogrammer 

mod små- og mellemstore finansielle institutter. For at få SLF fra centralbanken, skal ansøgeren 

lægge pant hos PBOC, og de kan få SLF i en til tre måneder. I 2013 blev der samlet udstedt SLF for 

2.365 milliarder CNY. 

3.3 Politiske banker 

Der er tre politiske banker i Kina, navnlig China Development Bank (CDB), Export Import Bank of 

China (EXIM), og Agricultural Development Bank of China (ADBC), som ejes alene af den kinesiske 

regering. CDB, EXIM og ADBC blev alle grundlagt i 1994 i Beijing med en kapital på henholdsvis 50 

milliarder CNY, 3,3 milliarder CNY og 20 milliarder CNY og har ansvar for at finansiere henholdsvis 

større infrastrukturprojekter, eksport og import af større elektromekaniske apparater, og 

landbrugssektor samt befolkning på landet.  

De tre politiske banker opererer finansielt ved enten at modtage kapital fra PBOC eller udstede 

obligationer. De har den fordel, at de alene er en del af den kinesiske regering, hvilket signalerer 

meget lav risiko for misligholdelse.  

Tabel 3.3.1  

Finansiel status af kinesiske politikbanker i 2012 

(i mia. CNY) 

 ADBC EXIM CDB1 

Udestående lån 2503  1861 7148 

Lån fra PBOC eller 

Andre finansielle faciliteter  

2922 0 455 
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Udstedte obligationer 1774  1379 5841  

Funding self-sufficiency ratio 88,4 % 100 % 93 % 

NPL ratio 0,7 % 0,69 % 0,48 % 

Source: årsrapport 2013 af ADBC, EXIM og CDB 
Note 1: alle tal for CDB er fra banken alene, eksklusive dets datterselskab og andet. 
Note 2: beløbet er fra PBOC alene. 

 

Der er blevet udtrykt bekymringer omkring bankernes NPL ratio i flere års årsrapporter, hvilket er 

et forhold, der nu er blevet væsentligt reduceret. I 2004 havde ADBC en NPL ratio på 18,81 %, hvor 

den nu er knap 1 %. I tabel 3.3.1 kan der tydeligt ses at de første to banker – ADBC og EXIM – er en 

del mindre end CDB, hvilket skyldes at CDB var blevet til en equitized54 bank i slutningen af 2008. 

Det nye CDB-aktieselskab blev dannet af finansministeriet og Central Huijin Investment Ltd. (Huijin) 

med henholdsvis 51,3 % og 48,7 % og havde en samlet startkapital på 300 milliarder CNY. Som 

beskrevet tidligere, er Huijin et investeringsselskab, der er ejet 100 % af staten. På trods af at CDB 

stadigvæk er fuldt statsejet, er den begyndt at operere mere som en kommerciel bank. 

Da CDBs politiske formål er at finansiere infrastrukturprojekter i Kina, gik cirka 70 % af det samlede 

lån til samfundets fælles faciliteter, elektricitet, jernbaner, petrokemisk industri og petroleum etc., 

mens de resterende 30 % gik til kommercielt brug. Allerede i 2008 investerede CDB i et lokalt 

finansielt leasing-firma og overskred derved den traditionelle grænse for en politisk bank. CDB-

leasing Ltd. 55 er det største finansielle leasingselskab i Kina. 88 % af aktierne ejes af CDB. I 2009 

trådte CDB ind i private equity markedet med oprettelse af et datterselskab56 som var et limited 

liabity company, og i 2010 blev China Development Bank Securities også etableret.  

CDB finansierede SME’er med 208 mia. CNY i 2013. I virkeligheden begyndte CDB at finansiere 

mindre firmaer helt tilbage fra 2009 da 4 billioner programmet kom ud, og da de lokale 

investeringsfirmaer (LI’er) begyndte at dukke op. CDB var en af de første af større kinesiske banker 

til at finansiere lokale infrastrukturprojekter igennem LI’erne. Som skrevet i kapitel 2.2.2, kunne 

kommuner ikke udstede obligationer til finansiering af projekterne, men LI’er kunne. Det var 

faktisk CDBs idé, at kommunerne skulle oprette et LI, som fik ejerskab af en grund, hvor LI igen 

kunne gøre brug af denne grund som pant for at låne fra CDB. Det var først derefter, de 

kommercielle banker begyndte at være villige til at finansiere LI’erne. Derfor er der mange, der 

mener at CDB var kilden til de senere resulterede høje ejendomspriser. 

3.4 ”The 5 big” & ”the 4 big” 

Når man snakker om de større banker i det kinesiske bankindustri, taler man normalt om ”the 5 

big” og de 12 joint-stock-kommercielle banker. The 5 big eller de fem store betegner de fem 

                                                            
54 Equatized, at transformere til et aktieselskab. 
55 CDB-leasing Ltd: 国银金融租赁有限公司 
56 国开金融有限责任公司, som senere blev til 国开国际投资 (Guo Kai International Investment Ltd.). 
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største og statsejede kommercielle banker i Kina57, som er ICBC, ABC, BOC, CCB og BC. Disse fem 

banker har været og er stadigvæk dominerende i den kinesiske banksektor, tilsammen udgør de 

74 % af det kapitalmarked bestående af de fem store og de 12 børsnoterede kinesiske banker. De 

fem store har et samlet nettooverskud på 838,8 mia. CNY i 2013.  

Graf 3.4.1: Markedsandel af de børsnoterede banker i Kina58  

 

Kilden: bankernes årsrapport 2013 

I de daglige nyheder hører man oftere udtrykket ”the 4 big” end ”the 5 big”. ”The 4 big” er bare de 

fem store banker minus BC, fordi BC ikke bliver betragtet som en statsejet bank af de fleste 

kinesere. Forskellen mellem de fire store og BC er, at 26,53 % af BCs aktier som ejes af 

finansministeriet er outstanding shares (cirkulerende aktier som kan handles frit på markedet), 

hvorimod størstedelen af de fire stores aktier er statsejede aktier (ikke-handlebare aktier), som 

indehaves af PBOC, finansministeriet, eller andre statsejede enheder som f.eks. Huijin. 

Tabel 3.4.2    

Ejerskab af de fem store kinesiske kommercielle banker  
Bank Registeret kapital 

(i mia. CNY) 
Statens aktieandel 

(i procent) 
Udenlandsk aktieandel1 

(i procent) 

ABC 324.80 80,33 9,41 

                                                            
57 Ifølge CBRCs hjemmeside hører de fem under kategorien ”statsejet kommercielle banker”(国有商业银行), 
http://www.cbrc.gov.cn/chinese/jrjg/index.html 
58 Joint Stock + urban menes her de 8 børsnoterede joint-stock banker: CMB, SPD, CIB, Citic, CMBC, CEB, PAB og HXB 
(se kapitel 3.5), og 3 børsnoterede lokale banker: Bank of Beijing, Bank of Nanjing og Bank of Ningbo. (se kapitel 3.6) 
Regneark: se appendix C1. 
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ICBC 351.39 70,66 24,48 

BOC 279.37 67,85 29,43 

CCB 250.01 59,85 36,53 

BC 74.26 26,53 43,19 
Kilder: profiler for bankerne på det kinesiske aktiemarked, 31. marts, 2014. Linkerne findes i litteraturlisten. 
Note 1: Udenlandsk aktieandel består af: H-aktier investorer blandt de ti største aktieholdere af banken, 
hvor H-aktier er aktier udstedt på Hong Kong marked. I tilfældet af at H-aktier ejes af staten, tæller det som 
statens aktieandel. 
 

Graf 3.4.3: udviklingen af markedsandel af finansielle institutter i den kinesiske bankindustri 

 

Kilden: CBRC årsrapport 2013 

Formålet med equitization af de fem tidligere 100 % statsejede banker var at skabe incitament for 
dem, der drev disse banker til at operere deres bank som en profitfokuseret kommerciel bank med 
mindre indgreb fra den kinesiske regering. Sammenlignet med 2010 er statens aktieandel i ABC og 
ICBC aftaget med henholdsvis 3,2 % og 0,04 %, mens andelene i BOC,CCB og BC er steget med 
henholdsvis 0,32 %, 2,85 % og 0,01 %. Statens styring i de fem store kommercielle banker er stort 
set uændret. Endvidere bliver bankernes bestyrelsesmedlemmer generelt udpeget direkte af the 

Communist Party Organization Department (中共中央组织部). Da ens karrieremuligheder er 
væsentligt afhængig af CPODs vurdering, er det kun naturligt at bankerne følger regeringens 
økonomiske instrukser. Dog har der også været tilfælde, hvor bankerne ikke helt 
sammenarbejdede med regeringen. I 2008, da finanskrisen ramte Kina, ville den kinesiske regering 
forsøge at stimulere økonomien ved at øge kreditgivningen til MSME’er. Hvilket er forståeligt, da 
bankerne på den anden side generelt betragtede MSME’erne som firmaer med højere risiko end 
de større virksomheder, nægtede mange af bankerne at øge deres udlån til MSME’er.  
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3.5 Joint-stock commercial banks 

På trods af at ”the 5 big” stadigvæk er dominerende i den kinesiske bankindustri, har de 

mellemstore banker formået at vokse hurtigt. Som graf 3.4.1 viste før, at 8 joint-stock-

kommercielle banker og 3 lokale kommercielle banker i 2013 har en markedsandel på 26 %, som 

er 1 % højere end 2012 (se appendix C). Endvidere er konkurrencen mellem de fem store og joint-

stock-bankerne blevet mere og mere dynamisk igennem året, da den gennemsnitlige vækst af 

joint-stock-bankerne målt i samlede aktiver var 16,80 % sammenlignet med de fem stores 10,04 % 

i 2013. 

Graf 3.5.1: Vækstrate af kinesiske børsnoterede banker i aktiver fra 2012 til 2013  

 

Kilden: årsrapporter fra bankerne 

Der er 12 joint-stock-kommercielle banker i Kina, og de kan deles op i børsnoterede og ikke-

børsnoterede banker.59 De børsnoterede joint-stock-banker, som også er de første otte banker i 

graf 3.5.1, er China Merchants Bank CO., Ltd (CMB), Shanghai Pudong Development Bank (SPD), 

Industrial Bank Co., Ltd (CIB), China Citic Bank Operation Limited (Citic), China Minsheng Banking 

Corp., Ltd (CMBC), China Everbright Bank Co., Ltd (CEB), Ping An Bank Company Limited (PAB)og 

Hua Xia Bank Co., Limited (HXB). Evergrowing Bank Co., Limited (EGB), China Zheshang Bank (CZB), 

Guangdong Development Bank Co., Ltd (CGB) og China Bohai Bank Co., Ltd (CBHB) er de ikke-

børsnoterede joint-stock kommercielle banker. Beijing Bank, Nanjing Bank og Ningbo Bank er også 

inkluderet i graf 3.5.1 her, da de er alle børsnoterede urban banks. 

                                                            
59 På CBRCs engelske hjemmeside http://www.cbrc.gov.cn/showindexlinks.do?s=dbi står Shenzhen Development Bank 
Co., Ltd i stedet for Ping An Bank Company Limited som står på deres kinesisk hjemmeside, hvilket skyldes de to 
banker blev fusioneret i 2012 og dermed ændrede navnet. 
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China Merchants Bank er den største joint-stock-kommercielle bank i dagens Kina. CMBs største 

aktionær, som også er dens stifter, China Merchants Group er en statsejet virksomhed oprettet i 

Hong Kong. I virkeligheden betragter kineserne CMB som en af de større statsejede banker i Kina, 

da 30 % af dens aktier er ikke-handlebare statsaktier.  

Tabel 3.5.2: ejerforhold af joint-stock kommercielle bankerne  

(alle tal i procent) Statens aktieandel Udenlandsk aktieandel 

Minsheng Mindst 1,98 * 20,25 

Guangdong 60 23,68 

Merchants 30,47 18 

Citic 68,04 25,83 

Everbright 56,22 10,79 

Hua Xia 24,84 12,48 

CIB Mindst 22,23 12,17 

Ping An Mindst 1,56 0,41 

Pudong 27,45 0 

Evergrowing Mindst 20,55 Mindst 14,26 

Zheshang Mindst 19,96 Ikke specificeret 

Bohai2 60,34 19,99 
Udregningerne er på basis af de ti største aktionærer af banken. Tallene uden * er udelukkende ikke-
handlebare statsaktier, mens tallene med * er handlebare aktier ejet af enheder som er 100 % statsejede. 
Ikke 100 % statsejede enheder er ikke blevet taget med her, f.eks. China Reinsurance Co. som er 85 % ejet 
af staten, og dens datterselskab er CEBs sjette og syvende største aktionærer, men deres andele er ikke 
blevet inkluderet her i statsandel.  
Note 1: gælder det samme som note 1 i tabel 3.4.2. 
Note 2: Der er kun 7 aktieejere i Bohai Bank. 
Kilde: profiler af børsnoterede bankerne på det kinesiske aktiemarked per 31 marts 2014, årsrapport af 
CGB samt EGB fra 2012, og årsrapport af CZB og CBHB fra 2013. 

 

CMBC, også kaldet Minsheng, var den første joint-stock-kommercielle bank, hvori størstedelen af 

aktierne ejes af ikke-regeringsrelaterede enheder. Minsheng bliver betragtet som den 

første ”privatejede” bank i Kina, fordi man umiddelbart ikke ser statsenheder som deres store 

aktionærer, som tabel 3.5.2 viser. Ved at studere Minshengs aktionærer nærmere kan man se, at 

den tiende største aktionær China SME Investment Co., Ltd. (中国中小企业投资公司) er dannet 

med støtte fra finansministeriet, og dette investeringsselskab er primært ejet af ABC og BC.60  

Tabellen viser også at undtager Ping An og Minsheng bank, ejer staten mere end 20 % i alle andre 

kinesiske joint-stock banker. Heri er statens ejerskab i Bohai og Guangdong bank lokalbank over 

60 %, hvilket er nok på grund af de er stiftet af den lokale regering. Udenlandske investorer er 

begyndt at får mere andele i bankerne, da over 10 % af aktierne i de fleste joint-stock banker ejes 

af udenlandske investorer. 

                                                            
60 Orient Group steps into cultural industry with cooperation of stats-owned entity, Xin Hua News, 03/11/2011. 
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3.6 Urban and rural commercial banks 

Pr. maj 2014 er der 135 city commercial banks, 119 rural commercial banks, 25 rural cooperative 

banks og 70 rural credit cooperatives på CBRCs hjemmeside. Disse lokale banker blev generelt 

oprettet af kommunerne for at håndtere lokale udviklingsprojekter. I begyndelsen var alle lokale 

banker ejet af kommuner, men igennem årene blev mange af dem ændret til joint-stock-selskaber 

med aktionærer såsom kommunale enheder, investeringsenheder og andre individuelle private 

investorer. På grund af deres relative lille størrelse, har det været svært for dem at konkurrere 

mod de større landsdækkende banker, dog er de begyndt at ekspandere i de senere år. Dette kan 

skyldes deres forrige eller nuværende relation til kommunerne, hvor disse ofte vælger de lokale 

banker til at finansiere provinsernes, byernes eller kommunernes egne pensionsfonde og andre 

kommunale konti. Med støtte fra kommunerne og centralregeringen er ikke mindst Bank of 

Beijing, Bank of Nanjing, Bank of Ningbo og Chongqing Rural Commercial Bank blevet 

børsnoterede og rural commercial banks med den største vækst blandt de mange kommercielle 

banker på det kinesiske marked.  

Graf 3.6: Sammenligning af vækstraten i totale aktiver mellem de kinesiske kommercielle banker 

 

3.7 Udenlandske banker i Kina 

Den kinesiske definition på en udenlandsk bank er, en bank, der ejes alene af ikke-kinesiske 

investorer, eller en bank, hvis største aktionær er ikke-kinesiske investorer. British Oriental Bank 

åbnede filialer i Hong Kong, Guangdong og Shanghai i 1840’erne som de første udenlandske 

banker, men de blev dog lukket efter Mao overtog magten i 1949. Pr. 2012 var der 412 

udenlandske banker på det kinesiske marked, hvor alle var åbnet eller genåbnet efter Dengs 

opening-up reform. 

Graf 3.7.1 
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Kilden: CBRC årsrapport 2013. 

Hvis man alene betragter væksten af de udenlandske bankers aktiver, ser man et stabilt og 

tilfredsstillende billede. I 2007 sagde BOCs daværende vicepræsident Zhu Min, at udenlandske 

banker kom til at udgøre 5 til 10 procent af det kinesiske finansielle marked i de næste fem til ti 

år.61 Men fem år efter, i ultimo 2013 udgjorde udenlandske banker kun 2 % af den kinesiske 

bankindustri62, sammenlignet med 2,38 % i 2007 var der sket et ubetydeligt fald i virkelighed et 

fald i markedsandelen. Det er ikke fordi udenlandske banker ikke gør det godt, men de gør det 

bare ikke godt nok sammenlignet med deres konkurrenter. I graf 3.6 ses det tydeligt, at ud af de 5 

slags kommercielle banker i Kina, klarer de udenlandske banker sig dårligst.  

I starten af liberaliseringen frygtede nogle kinesere at åbne døren til udenlandske banker som en 

del af WTO-aftaler. Trods alt har de udenlandske banker meget mere erfaring end disse ”amatør” 

banker, hvoraf nogle af dem kun har eksisteret i knapt 10 år. De kinesiske banker udviklede sig 

hurtigere end forventet, og finanskrisen i 2008 medførte ikke ligefrem ros til de financial 

derivatives, som udenlandske banker var kendt for, hvilket var de to primære grunde til den 

aftagende vækst i 2009. Ifølge PWCs rapport Foreign Banks in China, skyldes vanskelighederne for 

udenlandske bankers vækst i markedsandele et unfair konkurrencemiljø, makroøkonomisk 

ustabilitet (finanskrisen i 2008 og den deraf medførte stramme pengepolitik) og få produkter etc. 

De udenlandske banker synes generelt, at det er vanskeligt at få CBRC til at godkende deres ønske 

om at åbne filialer, da CBRC på et tidspunkt havde krav på en minimumskapital på enhver filial på 

200 mio. CNY. Det betyder at for en udenlandsk bank som ville åbne en filial i Kina i 2012, skal 

denne bank bruge 8,4 ‰ 63 af de samlede aktiver for alle udenlandske banker i Kina. Hvis man 

fordeler alle aktiver jævnligt over de 412 udenlandske banker i Kina, havde de udenlandske banker 

aktiver på 58 mio. CNY i gennemsnit i 2012, hvilket er kun en kvart af minimumskravet for at åbne 

en ny filial. Oven i det synes de fleste banker at det tager CBRC lang tid at behandle en sag.  

                                                            
61 Hvorfor kan de udenlandske banker ikke indhente kinesiske banker? Sohu Money, 3. maj 2012. 
62 Foreign Banks in China, PWC, 2013. 
63 Den samlede aktiver for alle udenlandske banker i 2012 er 2,3804 billioner yuan, alle data fra tabel 3.7.1 ses i 
appendix D. 
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Selvom det er svært for udenlandske banker at vokse på det kinesiske marked, udviser de fleste 

udenlandske banker stadigvæk optimisme i de kommende år. Dette blev vist i en undersøgelse 

foretaget af Ernest and Young, hvor 34 banker gav deres mening om ROE i 2014. 18 banker 

forventer en ROE mellem 10 og 15 %, 10 banker forventer en ROE på 16 % eller derover64 og 6 

banker forventer under 10 %. Indførelsen af den nye Basel III i Kina bliver også betragtet som et 

positivt tegn for de udenlandske banker, da de tror at de fleste kinesiske banker ikke vil kunne 

opfylde Basel III krav på kort sigt.  

4. Shadow Banking  
Shadow Bank (skyggebank) er en forholdsvis ny term, som blev nævnt for første gang i 2007 af 

økonomen Paul McCulley65. Han definerer skyggebanker (i USA) som en facilitet, der anskaffer 

kortsigtet kapital fra pengemarkedet og derefter køber aktiver med længere udløbstid. Bankerne 

engagerer sig også i sådan en maturity transformation, men de bruger blot kortsigtet opsparing fra 

deres kunder til at finansiere lån med længere sigt. Til forskel fra en kommerciel bank kan en 

skyggebank ikke, i nødsituation, låne fra den amerikanske centralbank – Federal Reserve, og 

endvidere er deres anskaffede kapital ikke forsikret.  

Den internationale organisation The Financial Stability Board (FSB) udviklede en bredere definition 

af skyggebanker i 2011. De kalder en enhed skyggebank, hvis denne arbejder med kreditformidling 

eller udfører andre centrale bankaktiviteter, men er ikke under det lovpligtige banksystems tilsyn. 

Heri snakker de hovedsageligt om 4 slags kreditformidling: 1. maturity transformation, som er at 

bruge kortsigtet kapital til at investere i aktiver med længere sigte; 2. liquidity transformation, der 

beskrives som at bruge kontantlignede passiver til at købe aktiver, som er sværere at sælge, såsom 

lån; 3. leverage eller gearing, hvilket betyder at man låner penge til at købe aktiver, så den 

potentielle profit bliver større på visse investeringer; 4. credit risk transfer, hvilket betyder at 

overføre risikoen af låntagerens misligholdelse fra lånets udsteder til en anden. Ifølge FSB er 

finansieringsfirmaerne og money market mutual funds, en del af the shadow banking system, hvor 

mange involverer sig med en af de fire ovennævnte kreditaktiviteter. 

4.1 Det kinesiske skyggebanksystem 

Kina begyndte at bruge ordet skyggebanksystem efter finanskrisen brød ud i 2008. Vicedirektøren 

for finansinstitut i Development and Research Center of the State Council Ba Shusong publicerede 

artiklen ”Tilsyn Over Skyggebanksystemet Skal Strammes”66 i 2009. I artiklen analyserede han 

hvordan skyggebanksystemet var med til at forårsage finanskrisen og at USA samt Europa skulle til 

at reformere deres finanssystemer for at kunne føre bedre tilsyn over skyggebankerne. 4 år senere, 

da skyggebankerne var begyndt at vokse heftigt i Kina, fortalte Ba på en konference i 2013, at Kina 

                                                            
64 Blandt de 16 banker, er der 2 asiatiske banker, 8 europæiske banker og 5 nordamerikanske banker som forventer en 
ROE over 16 %. 
65 What is Shadow Banking? Laura Kodras, IMF Finance & Development.  
66 Original titel: 加强对影子银行系统的监管, Ba Shusong, China Finance, 14th issue, 2009. 
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ikke burde stramme tilsynene af finansmarkedet, da skyggebankerne kunne tilskynde til 

liberalisering af lånerente i banker. Han mente, at skyggebankerne i Kina blot var en ny 

finansieringsmåde, da kreditformidlingsaktiviteterne var under en streng lovregulering, og 

renterne blev sat af centralbanken. Endvidere sagde Ba, at majoriteten af produkter fra 

skyggebanksystemet hovedsageligt var baseret på securitization i USA og hedgefonde i Europa, 

hvilket ifølge ham ikke eksisterede i Kina. Ydermere blev der i hans tale ikke italesat en klar 

definition af det kinesiske skyggebanksystem.  

Én definition blev dog hyppigt anvendt, fordi den kom fra en rapport udarbejdet af Statistics and 

Analysis Department i PBOC i 2013. På trods af at hele rapporten ikke er officielt tilgængelig, bliver 

definitionen af det kinesiske skyggebanksystem publiceret i mange artikler: 

”Skyggebanksystem i Kina inkluderer: ikke-balanceførte formue management produkter i 

kommercielle banker, collective investment i værdipapirselskaber, finansielle konti management 

hos fonde, værdipapirer investeringsfonde, forsikringskonti som er investeringsrelaterede, 

industrielle investeringsfonde, venturekapitalfonde, private equity fonde, selskabspension, 

boligfonde, mikro kredit-firmaer, commercial paper firmaer, tredje parti betalingsfirmaer med 

funktioner som opbevaring af formue og forudbetaling, samt organiserede finansenheder der 

arbejder med f.eks. uformelt lån.”67 

Ovenstående blev dog ikke betragtet som en officiel definition, da et andet statsorgan havde en 

anderledes opfattelse end centralbankens. China State Information Center (SIC) udgav en rapport68 

i starten af 2014, hvor deres definition at kinesiske skyggebanker var: 

 ”kreditformidlings institutter og -erhvervsaktiviteter uden for den regulerede bankindustri, som 

indeholder kredit-lignende finansieringsfunktion.” 

Deraf konkluderede de følgende tre kategorier af skyggebanksystemet: 

1. Skyggebankvirksomhed i kommercielle banker, det vil sige ikke-balanceført virksomhed 

som formuemanagement-produkter(wealth management produkter), entrusted loans og 

ikke-diskonterede kommercielbank handelveksler etc..  

2. Finansielle selskaber som arbejder med kredit eller kredit-lignende erhverv, og som ikke er 

banker. Her taler man generelt om trustfirmaer, finansielle leasingfirmaer, finance 

companies69, auto finansieringsfirmaer, consumer finance companies70, børsmæglerfirmaer 

(securities companies), micro-kredit-firmaer og pawnshops.  

3. Ikke-regulerede finansieringsaktiviteter, som private eller uformelle lån, private equity 

fonde og endelig ulovlige kreditformidlere.  
                                                            
67 Forstærker revisions tilsyn af det kinesiske skyggebanksystem, rigsrevision af Heilongjiang Provins, 19/4/2013 
68 Chinese style shadow banking risk evaluation and policy response. SIC, 20/02/2014 
69 I Kina er en finance company en finansieringsinstitut som tilhører en koncern. 
70 Consumer finance companies: udlåner små mængder af penge til privatforbruger som har bopæl i Kina. Denne slags 
kreditformidling har ingen krav af pant eller garanti.  
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SICs definition trak på erfaringerne fra den amerikanske centralbank Federal Reserve. Baseret på 

securitization kunne FR opdele det amerikanske skyggebanksystem i tre kategorier, nemlig 

skyggebanksystem med støtte fra regeringen, internt skyggebanksystem og eksternt 

skyggebanksystem. SIC mente, at de første to slags skyggebanker var under delvist tilsyn i Kina, 

mens den sidste gruppe var imidlertid helt uden for finansielt tilsyn. Men CBRC havde en 

anderledes mening. Allerede i 2011 havde CBRC klart udtrykt i dets årsrapport, at den ikke 

betragtede trustfirmaer, finance companies, auto finansieringsfirmaer, finansielle leasingfirmaer, 

money brokerage firms (valutamæglerfirmaer) og consumer finance companies som en del af 

skyggebanksystemet i Kina71, netop på grund af, at disse selskaber var under CBRCs tilsyn. I CBRCs 

årsrapport 2012 skrev man, at ikke-balanceførte erhverv i de kommercielle banker heller ikke 

betragtes som en del af skyggebanksystemet, alene på grund af at virksomheden foretoges af 

bankerne. 

Manglende overensstemmelse førte til en masse diskussioner blandt økonomer og gjorde 

statistisk arbejde vanskeligt. En af de mest anerkendte ”private” definitioner kom fra Chao Yu72, 

som var cheføkonom i Orient Securities. Han mente, at de fleste finansielle institutter i Kina, 

inklusive de kommercielle banker, tilbød produkter som var en del af skyggebanksystemet, og 

derfor argumenterede han for, at kategorisere det kinesiske skyggebanksystem med hensyn til 

dets målgruppe:  

1. Realøkonomistøttende: Skyggebanker i denne gruppe servicerer realøkonomien, det vil 

sige trustlån og -leasing, entrusted loans, værdipapirer udstedt af ikke-finansielle selskaber 

(inklusive medium term note73, erhvervsobligationer, selskabsobligationer og short-term 

financing bond74 etc.), ikke-diskonterede kommercielbank handelsveksler, interbank 

payment75, aktiefinansiering af ikke-finansielle selskaber, microkreditfirmaer og finansiel 

leasing.  

2. Finansrelaterede: Denne type skyggebanker servicerer traditionelle erhverv i markedet for 

eksisterende værdipapirer (sekundærmarkedet), hvilket er et ikke-kontant trustlån (f.eks. 

boligtrust og obligationstrust hører under denne kategori), formuemanagement produkter, 

purchase of resale76, mutual funds, sociale forsikringsfonde, forsikring asset management 

og asset management i børsmæglerselskaber (securities companies).   

                                                            
71 Tang Wei, Money 163, 11/01/2014 
72 Økonomen Shao Yu diskuterer sandheden af de kinesiske skyggebanker, Xin Hua Finance, 26/01/2014 
73 Mellemfristede obligationer 中期票据 som er udstedt af selskaber, og har normalt en løbetid mellem 5 og 10 år. 
74 Short-term financing bond er direkte oversættelse fra 短期融资卷. Denne finansieringsobligation kan kun handles 
på bank-til-bank obligationsmarked og har løbetid på et år. 
75 Interbank payment 同业代付 betyder at man søger et lån i en bank, og banken (den betroende bank) betror en 
anden bank (den betalende bank) dette lån. Så den betalende bank udlåner til den betroende bank eller direkte til den 
ansøgende, og når lånet udløber, hæfter den betroende bank solidarisk til den betalende bank. 
76 Kan også oversættes som ”buying back the sale”, 买入返售 betyder at man køber handelbare finansielle aktiver 
(f.eks. obligationer eller veksler) fra en som har brug for kontant, og de aftaler på forhånd en pris som køberen skal 
sælge tilbage til ejeren af disse aktiver på. Dette er en privat form for repo-handel.  
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3. Gearing-udvidende: Renter derivatives, udenlandske valuta derivatives og credit risk 

mitigation værktøjer77 er sådanne skyggebankprodukter.  

På trods af at SIC og Chao brugte forskellige metoder til at kategorisere det kinesiske 

skyggebanksystem, er deres definitioner ikke i strid med hinanden, men til gengæld supplerende. 

De tog begge udgangspunkt i essensen bag shadow banking -- ”én, der agerer som en bank, men 

ikke er en bank”.  

Den mest autoritære udtalelse omkring kinesiske skyggebanker siges at være fra Dokument no.107, 

da dokumentet er udarbejdet af State Council, som er den øverste ledelse i Kina. Selvom 

dokumentet skulle være uddelt før Chao og SIC publicerede deres analyse, anså folk den ikke som 

en endelig afgørelse efter mange års spekulationer. Dette kunne være forårsaget af to grunde. For 

det første var og er dokument nr. 107 med titlen ”Notice about strengthening regulation of 

shadow banking” (关于加强影子银行监管有关问题的通知) et fortroligt dokument. Det blev kun 

uddelt til relevante statsorganer, hvilket var grunden til, at de fleste nyhedsbureauer fik dets 

indhold at vide fra ukendte kilder, som var enten én, der arbejdede i CBRC, PBOC eller lignede 

institution, eller en kopi af dokumentet hvis autencitet ikke kunne bekræftes78. For det andet gav 

de fleste kilder udtrykt for, at dokumentet ikke specificerede hvilke selskaber eller produkter, der 

kunne regnes som en del af skyggebanksystemet. Dokumentets tvetydighed omkring dette 

centrale spørgsmål medførte kritik fra mange økonomer. Flere kilder nævnte også, at dokumentet 

skrev internet-finansieringsfirmaer og financing guarantee companies (finansrelaterede 

kautionsforsikringsselskab) ind som en del af de kinesiske skyggebanker, mens de hidtil betragtede 

mest essentielle dele af skyggebanksystemet som formuemanagementprodukter, trustlån samt 

interbank payment, overraskende ikke var blevet inkluderet79.   

Disse adskillige fortolkninger af det kinesiske skyggebanksystem kan groft deles ind i tre grupper: 

1. Hvis enheden er under tilsyn, tælles den ikke som en skyggebank. – CBRC 

2. Mellemliggende kredithandler udover traditionelle bankaktiviteter er en del af 

skyggebanksystemet. – PBOC 

3.  Ikke-bankrelaterede finansieringsaktiviteter som kan være med til at forårsage kriser i 

makroøkonomien, og som indebærer større risici, er en del af skyggebanksystemet. – SIC 

og Chao 

Det ses at gruppe 1 kun indeholder uformelle lån og tredjeparts kreditformidlere som 

skyggebanker, hvilket medfører, at de fleste hidtil antagende selskaber og produkter ikke er en del 

af skyggebanksystemet. Gruppe 1 sammen med fonde og andre formue management metoder, 

                                                            
77 Credit Risk Mitigation værktøjer (CRM) her menes credit risk mitigation agreement (CRMA) og credit risk mitigation 
warrant (CRMW).  
78 Heng Xie og Gabriel Wildau, Reuters. 06/01/2014. 
79 Hu and Zheng, 2014 
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som virksomheder og individer prøver at komme uden om tilsynssystemet på, udgør gruppe 2. 

Gruppe 3 rummer gruppe 1 og 2 samt de hurtigt voksende trustlån og interbank payment.  

Formålet af at finde den præcise definition af de kinesiske skyggebanker er, at kunne samle 

statistik for at analysere deres sande størrelser. Kineserne har formået at regne ud, hvor stort 

skyggebanksystemet cirka er, trods definitionsvanskeligheder. SIC har f.eks. udregnet størrelsen af 

et skyggebanksystem i ”bred forstand”, mens flere økonomer har betragtet trustprodukter og 

formuemanagementprodukter som et skyggebanksystem i en ”snæver forstand”. Trust og 

formuemanagementprodukter er de to største og hurtigst voksende sektorer indenfor kinesiske 

finansielle markeder i de seneste år. Den generelle hurtige vækstrate af det kinesiske 

skyggebanksystem siden 2009 har mest at gøre med ”4 billioner” programmet, som er blevet 

nævnt tidligere i opgaven. 

4.2 Skyggebankernes opgangstider  

Mange mener, at boligbyggeri og skyggebanker i Kina har komplementeret hinandens vækst siden 

finanskrisens udbrud i 2008, og at de er så indbyrdes forbundet, at de i dag er uadskillelige. For at 

give et indtryk af hvor voldsomt boligpriserne var steget, viser datacenteret af det statslige 

ejendomsmarked, at prisen pr kvadratmeter er fordoblet i Shanghai og tredoblet i Beijing siden 

200980. Størrelsen af skyggebankerne var 2 billioner CNY i 2010 ifølge SIC, og dette tal var blevet til 

knap 21 billioner CNY i 2012. Den kinesiske skyggebanksektor var blevet 10 gange større på blot 2 

år. Mange mener, at den enorme vækst af skyggebanksektoren blandt andet skyldes”4 billioner” 

programmet, som en del af eftervirkningerne fra finanskrisen. Tabel 4.2.1 viser en detaljeret 

udregning af det kinesiske skyggebanksystem i 2012, publiceret af SIC i starten af 2014. 

Tabel 4.2.1: Størrelsen af det kinesiske skyggebanksystem i bred forstand ifølge SIC 

Kategori Tilhørende skyggebank Størrelse 
(i billioner CNY) 

Proportion 
(i %) 

1. Skyggebank-
aktiviteter i 

kommercielle 
banker 

Udstående ikke diskonterede 
handelsveksler 

5,85 28,1 

Udstående ikke-balanceførte WMP’er 4,97 23,8 

Udstående entrusted loans 0,91 4,4 

2. Ikke-bank 
finansielle 
institutter 

Udstående lån fra trustfirmaer 2.1 10,1 

Finance companies 2,09 10 

Finansielle leasingfirmaer 0,80 3,8 

Udstående lån fra  
micro kredit firmaer 

0,59 2,8 

Udstående lån fra auto 
finansieringsfirmaer og consumer finance 

companies 

0,17 0,8 

                                                            
80 I 2009 var boligprisen pr. kvadratmeter i Shanghai cirka 17.000 CNY, og i april 2014 er den steget til 30.000 CNY. I 
Beijing var det cirka 12.000 CNY i 2009 og 36.000 CNY i april 2014. 
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Udstående lån fra pawnshops 0,07 0,3 

Børsmæglerfirmaer (eksklusive 
samarbejdede produkter med banker) 

0,22 1,1 

3. Skyggebanker 
uden tilsyn 

Uformelt lån (privatlån) 2,7 13 

Private Equity fonde 0,38 1,8 

I alt 20,85 100 % 

En professor fra University of International Business and Economics i Beijing udtalte til China Daily, 

at cirka en fjerdedel af skyggebankernes lån var gået til boligmarkedet, og mere end halvdelen af 

de resterende nok kunne relateres til den lokale regerings gæld. Den markante stigning af både 

boligmarkedet og den lokale regerings gæld var forårsaget af stimuleringsstrategien ”4 billioner”. 

Som en stor del af ”4 billioner” programmet, samarbejdet mellem de lokale regeringsplatforme 

(og deres tilhørende LI’er) og bankerne fik boligpriserne til at stige massivt i det andet halvår i 

2009 og i det første halvår i 2010.  

Op til finanskrisen havde Kina altid haft kreditloft i kommercielbankerne, men for at stimulere 

økonomien, blev dette loft ophævet. Det medførte opsvulmning af CNY-lån, hvilket naturligvis 

resulterede i en stigning i den kinesiske økonomiske vækst, men også en stigning i inflation og 

priser på daglige varer. Derfor besluttede centralbanken og CBRC at genoptage kontrollen med at 

begrænse kreditudstrømning fra bankerne i 2010. Samtidig var bankerne nødt til at overholde RRR 

som tidligere skildret i kapitel 3. Efter at have udlånt så meget i 2009, havde bankerne svært ved 

at holde RRR indenfor den lovlige grænse. Af disse grunde begyndte der at forekomme mangel af 

kapital i den kinesiske realøkonomi, som er den del af økonomien der relaterer sig med den 

faktiske produktion af goder eller services81. 

Oven i det, på grund af korruption i arbejdsprocessen i de lokale finansieringsplatforme, 

strammede centralregeringen tilsynet med LI’erne, hvilket gjorde det endnu vanskeligere for dem 

at skaffe tilstrækkelig kapital. De infrastrukturprojekter, som udgjorde den største del af 4 billioner 

programmet, var for det meste mellemlange- eller langvarige projekter, der ikke kunne fuldføres 

uden kontinuerte kapitaltilførsel. Derfor måtte LI’erne og byggeentreprenører, der blev finansieret 

af disse, lede efter andre muligheder for finansiering end bankernes. Udover investering i 

ejendomsmarkedet havde de lokale finansieringsplatforme generelt en høj efterspørgsel på lån til 

formål af primært konstruktion af transportfaciliteter og kommunalfaciliteter. 

De lokale regeringer trådte ind i skyggebanksektoren igennem to kanaler:  

                                                            
81 Modsætningen til realøkonomien er, den del af økonomien der relaterer sig med køb og salg på det finansielle 
marked. 
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1. de kommercielle banker og trustfirmaer investerede i city investment bonds (城投债)82 hvis 

udsteder var de lokale finansieringsplatforme, og heri solgte de kommercielle banker disse 

investeringsobligationer til deres kunder som en del af deres formue-management produkter;  

2. De lokale finansieringsplatforme fik ny finansiering igennem infrastrukturtrusts. Det er også 

derfor, at formue-management produkter og trustlån bliver betragtet som den mest væsentlige 

del i det kinesiske skyggebanksystem, og de to slags produkter voksede hurtigst på det kinesiske 

finansmarked i de seneste år, hvorfor de også kaldes for det kinesiske skyggebanksystem i snæver 

forstand eller ”the core” af det kinesiske skyggebanksystem83. 

Tabel 4.2.2 Størrelse af det kinesiske skyggebanksystem i snæver forstand 

 Bankers formue 
management 

produkter (WMP) 
(i billioner CNY) 

WMP år-
til-år vækst 

Trustfirmaers 
trust 

produkter (i 
billioner CNY) 

Trust 
produkter år-
til-år vækst 

Samlet (i 
billioner 

CNY) 

Procent 
af GDP 

2009 1,015 6 % 2,016 65 % 3,031 8,9 % 

2010 2,500 146 % 3,040 51 % 5,540 13,8 % 

2011 5,000 100 % 4,811 58 % 9,811 20,7 % 

2012 7,100 42 % 7,471 55 % 14,571 28,1 % 

2013 10,2484 44 % 10,91 46 % 21,15 37,2 % 
 
Kilden: Kwan, REITI, 2013.  

 

I mellemtiden havde MSME’er det også svært med at få tilstrækkelig finansiering i bankerne, 

derfor begyndte de at henvende sig til skyggebankerne og foretage endda ulovlig indlånsservice 

fra visse pawnshops og undergrundsbanker.85 Endvidere fik en del investeringsmæglere og private 

fonde manager fat i kapital i kraft af deres stillinger, til at uddele ulovlige kommercielle- og 

personlige lån. Microkreditfirmaer er en af MSME’ernes favoritinstitutioner, da microkreditfirmaer 

var lovliggjort i 2008 og de skulle følge et renteloft og rentegulve som var hhv. maksimum 4 gange 

så meget som og minimum 90 % af kommercielbankers renter. 

Undergrundsbanker var tæt på at få det private finansieringsnetværk i Wen Zhou til at kollapse i 

oktober 2011. Siden april 2011 havde der været over 90 virksomheder som blev lukket eller dens 

ejer stak af, på grund af at selskaberne ikke kunne betale deres gæld. Den berygtede Wen Zhou 

Credit Crisis fik særlig opmærksomhed på det højeste niveau, da daværende premierminister Wen 

Jiabao, PBOC-direktør Zhou Xiaochuan og finansminister Xie Xuren tog dertil for at håndtere 

                                                            
82 The city investement bonds er en slags selskabsobligation, som bruges hovedsageligt til at finansiere 
infrastrukturprojekter. Selv om udsteder var lokale finansieringsplatforme, anså de fleste city investement bond som 
en slags statsobligation. 
83 Chi Hung Kwan, REITI, 2013 
84 A reading into the annual report of China Wealth Registration System, Liu & Song 
85 Small, Mid-sized Companies Turns to Pawnshos for Loans, China Daily. 
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situationen. Wen Zhou-kreditkrisen afslørede, at 60 % af de lokale erhverv og 89 % af husstandene 

i byen var relateret til undergrundsbanker, og disse uformelle lån havde en størrelse på cirka 110 

mia. CNY86, hvilket svarede til en femtedel af de samlede totale banklån i byen. Kreditstramning i 

bankerne i daværende Kina gjorde, at de virksomheder eller erhvervspersonale som kunne låne fra 

de kommercielle banker, viderelånte til private erhverv eller personer med en højere rente, hvor 

de private erhverv eller individer nogen gange lånte til andre med en endnu højere rente. Der blev 

også sagt, at en stor del af kapitalen, der var indsamlet igennem undergrundslån, blev investeret i 

ejendoms- og aktiemarkedet. Da boligkøbspolitikken blev strammet og aktiemarkedet begyndte at 

gå nedad, fulgte dårlig tilbagebetalingsevne på lånet. Derfor faldt det hele sammen, da én i 

netværket ikke kunne opfylde sine forpligtelser. I sidste ende blev disse defaults tilbageført til 

kommercielbanker og resulterede i en stigning i bankernes NPL’er. 

Siden da havde skyggebankers risici været et hovedemne i Kina. Flere handlinger og reguleringer 

blev foretaget for bedre at kunne studere skyggebanksystemets påvirkning på den kinesiske 

økonomi. To gange Cash Crunch i 2013 blev set som statens forsøg på at langsommeliggøre 

skyggebankers vækst og advare traditionelle banker med hensyn til deres samarbejde med 

skyggebankerne. Som tidligere beskrevet bruger centralbanken adskillige pengepolitiske redskaber 

for at sikre en stabil økonomi. I juni 2013 steg renten for et overnight lån mellem bankerne til 30 % 

p.a., mens den var cirka 2,5 % p.a. i starten af året. Fordi centralbanken afviste at give penge til 

banksektoren. Da bankerne manglede penge, forårsagede det en crunch eller en Shibor shock87. 

PBOC mente, at der var rigelig likviditet på interbankmarkedetet, hvis bankerne løb tør for 

likviditet, måtte det være at de lånte for meget til hinanden eller engagerede sig for meget i 

maturity transformation. Det er tænkeligt, at PBOC ville lade vide, at det var på tide, at 

banksektoren blev mindre afhængig af centralbankens hjælp, da centralbanken udstedte Central 

Bank Bills på 2 milliarder CNY dagen efter overnight lånrente nåede historisk højde. Central Bank 

Bills absorberede penge fra kapitalmarkedet og forværrede situation endnu mere. Men til sidst 

hjalp PBOC til og stabiliserede markedet ved at beordrede de større banker at udlåne til de mindre. 

I december samme år skete der endnu et cash crunch i den kinesiske banksektor. Syv dages 

obligations-repo-rente, som er et af Shibors værktøjer til at balancere interbankmarkedetet, er en 

vigtig indikator på kortsigtet likviditet, hvilket blev fordoblet på under en uge. Fordi kinesiske 

firmaer har tendenser til at hæve penge ud af banker for at uddele bonus i slutningen af hvert år, 

og på samme tidspunkt tjekker CBRC bankernes loan-to-deposit ratio. Endvidere var kineserne 

gået væk fra at åbne opsparingskonto i en bank til andre investeringsmuligheder såsom 

formuemanagementprodukter, deraf holdt bankerne kontanter tæt til sig i årsslutningen og 

forårsagede endnu en gang cash crunch. Der blev spekuleret i om centralbanken ville vise 

bankerne endnu en gang, at det er farligt at være afhængig af at forvandle billige kortsigtet kapital 

fra interbankmarkedetet til at finansiere risikofyldte længere sigtede aktiver, da de fleste af disse 

maturity transformation produkter er skyggebanklån til ejendomsfirmaer og lokalregeringer. For 

                                                            
86 PBOC Wen Zhou filial. 
87 Shibor er forkortelse af Shanghai Interbank Offered Rate, som er en benchmark for interbank renter i Kina. 
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at bankerne skulle lære dette, fik PBOC Shibor til at stige og blive mere volatil. Men situationen tog 

overhånd, da Shibor blev til 2-cifrede procentsatser, derfor blev centralbanken nød til at gribe ind 

den 19.december 2013 og foretog SLO, hvilket tilførte 300 milliarder CNY på markedet. 

Der var en del økonomer, som talte om at de to gange cash crunch ville blive vendepunktet i 

udviklingen af det kinesiske skyggebanksystem. Som sagt før var begge cash crunch 

centralbankens forsøg på at stress-teste bankerne og på at bremse skyggebanksystems 

voldsomme vækst, og på at korrigere de kommercielle banker som havde for høj en proportion af 

risikofyldte aktiver i forholdet til deres aktiver i alt. Derfor generelt bliver der forudset et 

strammere tilsyn med skyggebankerne, som medfølger aftagelse i vækst af det overordnede 

skyggebanksystem, hvilket fører til mindre vækst i hele bankindustrien og endda den overordnede 

økonomi i Kina. 

4.3 En analyse af skyggebankernes aktiviteter 

Årsrapport fra det kinesiske finansielle tilsyn og regulering 2014 har ifølge definitionen af det 

kinesiske skyggebanksystem fra dokumentet 107, angivet størrelsen af skyggebankerne i 2013. 

Skyggebankerne uden tilsyn eller med lidt tilsyn blev estimeret til 6 billioner CNY pr. september 

2013, mens udestående formue management produkter var på knap 10 billioner CNY. 

Trustprodukter i 2013 var i alt 11 billioner CNY. Pr. ultimo oktober 2013 havde aktiver af finance 

companies en samlet værdi på 4 billioner CNY, sammen med adskillige fonde og værdipapirer 

management produkter, blev den overordnede størrelse af kinesiske skyggebanker estimeret til 36 

billioner. Årsrapportens forfattere Hu og Zheng estimerede skyggebankerne til at udgøre cirka en 

femtedel af hele bankindustrien. De følgende afsnit beskriver nogle udvalgte skyggebankprodukter 

i Kina, da de er dem, som bliver talt mest om i centralbanken og CBRC med hensyn til regulering og 

som har mest betydning i det kinesiske skyggebanksystem. 

4.3.1 Wealth Management Products 

Bankers formuemanagementprodukter er en slags asset management-produkter, og deres årlige 
afkast har i gennemsnit ligget cirka 1,5 % højere end bankernes indlånsrente siden 201088. I 
afregningen af WMP’er er det kun en del af de samlede WMP’er, der bliver betragtet som 
skyggebanker.  

Figur 4.3.1.1: Lånecyklus af ikke-balanceførte WMP’er 

                                                            
88 Xiao Licheng, 2013. 
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Den ovenstående figur illustrerer, at når investorer går ind i en bank og køber et WMP, strømmer 
penge videre oftest til et trustfirma hvilket udlåner derefter til et firma eller et individ. 
Lånmodtageren kan herfra enten vælge at indskyde penge i banken, eller investere i et WMP. Når 
man fjerner anden række af cyklussen i figur 4.3.1.1, har man et billede af cyklussen af et normalt 
bankerhverv. Det vil sige at uden ”et trustfirma” og ”i et wealth management produkt” de to 
mellemled, forvandles figuren til cyklussen af et traditionelt bankerhverv, som f.eks. kan være et 
balanceført WMP. 

Der er to slags WMP’er i banker. Den ene er WMP’er som står i en bankbog, og de kaldes også 
capital protected wealth management products89, hvilket bliver betragtet på samme måde som 
kunders indestående i banken. Den anden er ikke-balanceførte WMP’er, hvor banker blot er 
mellemledet, der tager gebyr for at videresælge for det meste fastforrentede produkter som 
statsobligationer, bankobligationer, selskabsobligationer, og central bank bills. Denne slags 
WMP’er har minimale relationer til banken og er dermed ikke forsikret, hvilket betyder at køberen 
kan risikere at miste hele den indskudte kapital. Da disse WMP’er heller ikke er balanceført i 

                                                            
89 保本型理财产品, det er bankens egne produkter, som banken har fuld ansvar over og skal betale det aftalte afkast 
til køberen uanset hvad. 
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bankens regnskab, er de uden for reguleringer som loan-to-deposit ratio på 75 % 90 og RRR på 20 %. 
En RRR på 20 % var den største grund til at ikke-balanceførte WMP’er var blevet bankernes favorit. 
Dette kan forklares ved hjælp af kreditmultiplikatoren:  

1. Traditionelt bankerhverv. 
Periode et: man indskyder 5000 yuan i en bank  1000 yuan bliver i banken (20 % RRR), 
resterende 4000 udlånes til et firma  antager at firmaets lønner sine medarbejdere med 
2000 og de resterende 2000 indskydes i banken igen antager at medarbejderen bruger 
halvdelen af lønnen og indskyder halvdelen—1000 yuan i banken.  

Figur 4.3.1.2 

 
Periode to: nu er der 2000 + 1000 = 3000 yuan i banken  600 bliver i banken (RRR), 2400 
udlånes til et firma  firmaet giver 2000 ud til medarbejdere og 400 til banken  
medarbejderen indskyder 1000 i banken.  
Efter periode to er der 1400 yuan i banken.  
I periode et bliver der udlånt 4000, i periode to 2400 og i periode tre 1400 * 0,8 = 1120. 
Der bliver i alt udlånt 7520 yuan fra banken. 
 

2. Skyggebankerhverv, ikke balanceførte WMP’er. 
Periode et: investerer 5000 yuan i et WMP  hele 5000 udlånes til et firma  firmaet 
betaler 2000 til medarbejdere og resterende 3000 investeres i WMP medarbejder bruger 
1000 og investerer 1000 i WMP’er. 

Figur 4.3.1.3 

 
Periode to: nu er der 3000 + 1000 = 4000 yuan investeret i WMP  hele 4000 udlåner til 
firmaet  firmaret betaler 2000 til medarbejdere og investerer 2000 i WMP’er  
medarbejder investerer 1000 i WMP’er. 
Efter periode to er der 3000 yuan der bliver investeret i WMP’er i alt. 
Samlet set bliver der udlånt 5000 + 4000 + 3000 = 12.000 yuan ved hjælp af et WMP. 

                                                            
90 Det vil sige at bankens udlån må maksimum være 75 % af bankens indestående. Dette er blot en retningslinje og 
ikke en lov. 
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Dette eksempel viser at jo højere RRR er, jo lavere bliver kreditmultiplikatoren. I periode tre i det 

traditionelle bankerhverv i figur 4.3.1.2, kan man se at banken kunne ikke længere opfylde 

firmaets kreditbehov på minimum 2000 (til at betale sine medarbejdere). Mens figur 4.3.1.3 viser 

at WMP’er kunne holde hele fire runder (i periode fire er der netop 2000 tilbage). Derfor var det 

ikke overraskende, at WMP’er havde en vækst på mere end 100 % 2 år i træk fra 2010 til 2011, 

som tabel 4.2.2 viste. Den voldsomme vækstrate af WMP’er er delvis forårsaget af RRR, da RRR 

har holdt bankens udlånspengemængder ned. Centralbanken mener dog, at RRR er 

redningsplanen for banker i tilfælde af at der sker misligholdelse af forpligtelser, og er derfor 

nødvendig. I november 2012, Hua Xia bank forsømte at betale afkast på et 

formuemanagementprodukt. Undersøgelsen viser at dette WMP havde tiltrukket 119 millioner 

CNY til én filial af Hua Xia banken. WMP’et blev solgt udelukkende fra denne filial, da dette var en 

privat handel mellem filialens formue management manager og hendes kunder. Efter investorerne 

demonstrerede foran filialen, tilbagebetalte banken investorernes startkapital, på trods af at 

investorerne selv havde ansvar for investering i WMP’et. Der blev spekuleret i at regeringen stod 

bag tilbagebetalingen, da Kina var bange for, at markedsrisikoen pludselig ville stige, hvis rygter 

om regeringen bare lod banken forsømme tilbagebetalingen spredes ud. Der havde også været 

andre eksempler, hvor lokalregeringen blandede sig, da der skete misligholdelser af forpligtelser 

før i tiden.91 

4.3.2 Trust 

Den kinesiske trustsektor er den tredje største finansielle undersektor efter banksektoren og 

forsikringssektoren. Der er 68 trustfirmaer i Kina i dag. Selvom de startede så tidligt som 1978, 

begyndte trustsektoren først at blomstre i det nye århundrede. Især i de sidste 5 år har den nået 

at ekspandere enormt. I første kvartal af 2014 viste det sig, at trustsektoren var vokset mere end 

300 % igennem 4 år. Trustfirmaer er kreditformidlere, der samler kapital til at investere i 

værdipapirer, aktier, diamanter etc., eller til at udlåne penge direkte. Cirka en fjerdel af deres 

kapital kommer fra velhavende individer eller virksomheder, mens resten kommer fra banker via 

WMP’er. Ifølge Annual report on China’s financial supervision and regulation 2014, havde ROE af 

trustsektoren allerede overgået banksektoren i 2012, mens ROE af trustsektoren i 2010 var 7 % 

mindre end banksektorens. Rapporten nævnte også, at kreditstramning i Kina efter finanskrisen 

gjorde at banker måtte vælge hvem de vil låne penge til, og en stor del af dem, som blev afvist af 

banker, henvendte sig til trustfinansiering. 

Graf 4.3.2: Hovedkomposition af kinesiske socialfinansiering fra 2012 til 2013. 

                                                            
91 Hua Xia Bank misligholder solgte formue management produkter: kunderne får kapital tilbage. Shen Hu, QQ Finance, 
22/01/2013. 
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Ligesom WMP’er er trust-produkter også asset management produkter, men sælges af 

trustfirmaer. Trust-produkterne plejer at have et minimums investeringskrav på en million CNY, og 

deres forventede afkast ligger omkring 9 % som er meget højere end benchmark-indlånsrenterne. 

Investeringsdestinationer består hovedsageligt af regeringsstøttende basic industry, 

ejendomsindustri, security-markeder hvilket inkluderer aktie-, fonds- og obligationsmarked, 

finansielle institutioner, samt industriel- og kommercielvirksomheder. Industriel- og 

kommercielvirksomhedstrust udgjorde 28 % af de samlede trustaktiver i Kina i første kvartal af 

2014. På andenpladsen var det basisindustrien med 25 %, og basisindustrien består primært af 

kommunale infrastrukturprojekter samt en del mineral- og ressourceprojekter. Efter de to kom 

finansielle institutioner og andre investeringsdestinationer begge med 13 %, mens 

ejendomsindustrien havde en andel på 10 %. I starten af 2010 gik over 40 % af alle trustprodukter 

til basisindustrien, mens industriel- og kommercielvirksomheder udgjorde knap 15 % dengang, 

men er på førstepladsen i dag. Selvom det ser ud til at andelene af trustprodukterne i 

ejendomsindustrien ikke er så stor, er det bemærkelsesværdigt at generelt er basisindustritrust 

samt industriel- og kommercielvirksomhedstrust i nogen grad knyttet til ejendomsindustrien. Bag 

mange basisindustritrust og industriel- samt kommercielvirksomhedstrust, er der ofte implicit 

kaution, hvor virksomheder eller lokalregeringer stiller ejendomme eller rettigheder af 

jordanvendelse som kautionsforsikring.  

Trustprodukter bliver ofte opdelt i tre kategorier efter deres formål:  
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1. Single kapital trust (单一资金信托) betyder, at trustfirmaet tager imod kapital fra en enkelt 

kunde, hvor de alene skal stå for denne kapital.  

2. Samlet-kapitaltrust (单一资金信托) er nærmest det samme som single-kapitaltrust, den eneste 

forskel er at i stedet for, at kapitalen kommer fra en kunde i single-kapitaltrust, her kommer 

kapitalen fra flere kunder.  

3. Aktivhåndteringstrust (管理财产信托) er et erhverv, hvor trustfirmaer administrer 

virksomhedsaktiver eller formue for organisationer med almennyttigt formål såsom skole og kirker. 

Den sidstnævnte udgjorde kun 5 % af alle trustprodukter, mens single-kapitaltrust udgjorde 70 % i 

ultimo 2013.92 De fleste single-kapitaltrust-kunder er institutioner som f.eks. banker, og kunderne 

har typisk en plan for hvor og hvordan deres kapital skal investeres. Mens de fleste samlet-

kapitaltrust kunder er fysiske personer, og de plejer at overlade trustfirmaet til at planlægge et 

trustprodukt efter behov. 

Det skal nævnes, at i Kina eksisterer en speciel slags trust, som hedder Quasi-Real Estate 

Investment Trust (Q-REIT)93. På grund af at de kinesiske Real Estate Investment Trust ikke har 

international standard, bliver de kinesiske ejendomsinvesteringstruster kaldt lignende REIT. 

Internationalt er REIT en slags fond, men i Kina kan det være mange ting. Det kan f.eks. også være 

trustlån, trust af rettighedsoverføring og Listed Property Funds94 osv.. Centralbanken og China 

Securities Regulation Commision (CSRC) har hver deres måde til at stifte Q-REIT på. Centralbanken 

ledsager trustor’en – ejendomsselskaber, til at udstede ejendomstrust-begunstigelsescertifikater95 

i interbankmarkedetet igennem trustee’en – trustfirmaer. Dette certifikat er et produkt med fast 

indkomst. Ligesom almindeligt værdipapir, når certifikatet udløber, skal det tilbagekøbes af 

trustor’en eller en tredje part. I stedet for centralbankens værdipapir-metode, bruger CSRC 

aktielignede produkter til at stifte Q-REIT. Q-REIT’er handles i børsen offentligt og har 

institutionelle investorer såvel som private investorer. Heri bliver ejedomsret overflyttet til Q-

REIT’en, hvor både investorerne og ejendomsselskaber indirekte bliver en del af ejerforholdet ved 

at købe andele af Q-REIT’en. Q-REIT’er er nævneværdig fordi den er tætknyttet til 

ejendomsindustrien, hvilken har haft en nedadgående tendens på det seneste. For at undgå at 

boligbobler sprænger, strammede regeringen boligkøbspolitikken. Dette gjorde, at boligpriser 

aftog, og resulterede i økonomisk belastning hos mange ejendomsagenter, hvilket vækkede 

bekymringer omkring hele ejendomsindustrien samt devaluering af Q-REIT’er. Da de fleste Q-REIT 

investorer er private personer, vil en devaluering af produktet føre til en lang række førtidige 

indfrielser, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for ejendomsindustrien og dermed Kinas 

økonomi.  

                                                            
92 Udviklingstendenser, drivesystem og politikrådgivning af den kinesiske trustindustri. Yuan Zengting. 
93 Li og Hsu, 2013. 
94 Listed Property Funds er en form for Q-REIT’er, og den bruger ejendoms udlejningskvittering som indkomststrøm. 
95 Ejendomstrust begunstigelsescertifikater: Real Estate Trust Beneficiary Certificates 房地产信托受益券 
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Der har også været defaults i trustsektoren. I 2012 var der en bygherre, som ikke kunne forlænge 

sit trustlån, da lånet udløb. Det var de fire statsejede AMC’er, som overtog disse lån og redede 

trustfirmaerne. 

4.3.3 Entrusted loans 

Entrusted Loans 委托贷款, er et virksomhed-til-virksomhed-lån. Der er tre parter indblandet i 

sådan et lån: trustor’en er en kontantrig virksomhed (mange af dem er statsejede virksomheder), 

og en kommercielbank kan være trustee’en, som hjælper trustor’en med at videreføre og 

genindsamle kapitalen fra lånemodtager. Her er både långiver og lånmodtager virksomheder, 

trods regeringen forbyder direkte lån mellem virksomheder. Derfor er kommercielbankers (eller 

en anden finansiel institution) rolle vigtig her. Banken lovliggør lånet og modtager gebyrer fra 

begge ender for at være mellemledet, mens den ikke skal bekymre sig om at skaffe kapital hele 

tiden. Dette erhverv er heller ikke balanceført i bankernes regnskab, og er derfor et 

skyggebankprodukt.  

Graf 4.3.3 Udviklingen af entrusted loans i aktiver og i procent af GDP 

   

Kilden: the Wall Street Journal.  Kilden: The Economist 

Som graf 4.3.3 viser, er entrusted loans nærmest fordoblet fra 2012 til 2013. De er dermed 

overgået WMP’er og trust, blevet til den del af skyggebanksystemet, der voksede hurtigst i 2013. 

Det kan også ses i graf 4.3.2, at andelen af entrusted lån i socialfinansiering96 blev større og større. 

Ifølge centralbankens første kvartalsrapport af 2014, har virksomheder udlånt 715 milliarder CNY 

                                                            
96 Socialfinansiering er kapitalen, som individer og virksomheder har fået fra finanssystemet i en periode (hver måned, 
hvert kvartal eller hvert år). Kapitalen reflekterer forholdet mellem finans og realøkonomi. Hvordan defineres 
socialfinansiering, Ba Shusong, 2012. 
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igennem entrusted lån, mens selskabsobligationer kun var 385 milliarder i første kvartal 2014.97 

Fordoblingen skete endda på en baggrund, hvor den overordnede socialfinansiering aftog med 561 

milliarder CNY, hvilket var forårsaget af regeringens kreditstramning, og dermed aftog andre 

former for skyggebankprodukter. Strammere regulering af WMP’er og trustprodukter i 2009 var 

også en vigtig grund til entrusted låns vækst. Oven i det krævede CBRC alle kommercielbanker til 

at overføre ikke-balanceførte bank-trust cooperations (såsom WMP’er) til deres regnskab i starten 

af 2010, og dette skulle ske med mindst 25 % aftagelse per kvartal. Da regeringen lukkede for den 

ene arbitragemulighed, fandt man andre måder at komme rundt om systemet på. 

Entrusted lånerente er generelt meget højere end bankers. F.eks. Sainty Marine Corp. havde et 

banklån på 2,3 milliarder CNY, mens virksomheden udlånte 90 millioner til Nanjing Fudi Property 

Developing Co. via et entrusted lån med en rente på 18 %, hvilket er tre gange så meget som etårig 

benchmark-udlånsrenten98. Profitten er høj i entrusted lån, derfor indlånte mange større 

statsejede virksomheder fra kommercielbanker og viderelånte til andre virksomheder for at tjene 

arbitrage i udlånsrente. Disse større statsejede virksomheder har ofte gode kreditevalueringer hos 

bankerne og statsejet baggrund gør det endnu nemmere for dem at foretage lån fra bankerne. I 

starten af 2014 begyndte PBOC at advare virksomheder mod at give entrusted lån til industrier 

med overkapacitet, såsom ejendoms- og basisindustrien. Ifølge en rapport fra PBOC havde 56 % af 

entrusted lån i Shan Xi-provins gået til elektricitets-, coking- og stålindustrien. Investering i 

overkapacitet-industrier skader realøkonomien ved at trække levetiden ud for døende 

virksomheder og forsinker den nødvendige omstrukturering for at forbedre den indeværende 

industris fremtid. 

4.3.4 Interbankmarkedet 

Interbankmarkedet består hovedsageligt af finansieringserhverv mellem bankerne. Interbank-

erhverv kan være interbank deposits99, interbank payment, interbank lån og interbank reverse 

repo (buying back the sale) etc. Interbanksektoren var, ligesom de andre skyggebanksektorer, 

uden for samme tilsyn og regulering som de traditionelle banker. Interbank-erhverv siges også at 

være et vigtigt finansieringsmedie til ejendomsindustrien og lokale finansieringsplatforme, især 

efter regeringen strammede kreditgivningen i traditionelle bankerhverver. 

Interbank reverse repo af trust beneficiary rights produkter(TBR’er) udgør en stor del af bankers 

ikke-balanceførte erhverver. TBR er en trust, hvor den pårørende i kontrakten kan benytte de 

gavnlige rettigheder mens trusten bliver behandlet, den pårørende får også ret til at benytte selve 

trusten efter kontrakten afslutter. Disse rettigheder kan være aktuel rådighed over aktiverne, 

rettighed til at få aktiversindkomst eller rettighed til at administrere aktiverne. Denne slags trust 

bliver ikke medregnet som en del af ejerens faste formue og bliver heller ikke balanceført i 

                                                            
97 Battling the darkness, The Economist, 2014 
98 Stigning i kinesiske entrusted loans bringer nye risiko til finansielsystemet, Wei and McMahon, 02/05/2014 
99 Interbank deposits er opsparingskonto for ikke-bank finansielle institutter så som finance companies, trustfirmaer. 
Det er en slags erhvervskonti, hvor indlånsrente kan variere fra private opsparingskonti, alt efter aftale med banken. 
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bankers regnskab. Til at starte med, hvis banken havde et stramt pengestrøm, men ville stadigvæk 

kunne udlåne til sine kunder, lavede banken en TBR reverse repo-aftale med en anden bank, hvor 

den anden bank købte TBR fra banken, samtidig med at de aftalte hvornår og til hvad for en pris 

banken skulle tilbagekøbe TBR’et på. Det betyder at i virkeligheden blev bankens kunder 

finansieret af en anden bank.  

Da bankerne fandt ud af at dét at udlåne til sine kunder igennem TBR reverse repo-aftaler, havde 

flere fordele end at udlåne direkte, begyndte antallet af TBR reserve repo-aftaler at stige. Andelen 

af interbank-aktiver i forhold til samlede bankaktiver nåede over 60 % hos et par banker i 2011100. 

TBR reverse repo’er tæller for det første som ikke-balanceførte aktiver, for det andet er interbank-

renten lavere end bankrenten, derfor kan de tjene mere af at låne fra andre banker. Selv om 

TBR’er ikke er det produkt med mest profit, men har lav risiko da det er bankerne, trustfirmaer 

handler med. Endvidere er interbank reverse repo-aftaler kortsigtede (i dag er der også langsigtede 

reverse repo), hvilket betyder at TBR’er bringer hurtigere indkomst. Deraf begyndte 

interbankmarkedet at blive forvandlet fra et simpelt kortsigtet likviditetsmarked til et marked, som 

strakte over pengemarked, kapitalmarked og kreditmarked. Udløbstiden for interbank-produkter 

blev derfor også længere og længere. Da to til treårige finansieringsprodukter dukkede op på 

interbankmarkedet medfulgte maturity transformation også. Bankerne begyndte at låne kortsigtet 

kapital fra hinanden til at investere i længere sigtede projekter, hvilket resulterede i manglen af 

kontanter i økonomien, og da centralbanken ikke hjalp til, skete der cash crunch to gange i 2013. 

En anden populær form for repo-aftaler er igennem handelsveksler (acceptance bills eller 

promissory notes), hvilket foregår på samme måde som TBR reverse repo bare med handelsveksler 

i stedet for TBR, og der er intet mellemled som trustfirmaer. Ved at handle med 

virksomhedshandelsveksler frem og tilbage mellem bankerne, blev disse handelsveksler klædt ud 

som et interbank-produkt med mindre risiko sammenlignet med almindelig risikofyldte 

handelsveksler. Interbank-lån ser også pænere ud på regnskabet end virksomhedshandelsveksler. 

Standard Chartered China havde estimeret interbank handelsveksler reverse repo’er til 2 

billioner101 i det første halvår af 2013. Den samlede interbank-aktiver var på 10 billioner CNY i 

2012, idet 4,7 billioner kom fra reverse repo aktiver. I første kvartal 2014, havde samlede reverse 

repo aktiver fra de børsnoterede banker i Kina en værdi på 6,3 billioner CNY. For at sammenligne, 

havde hele den kinesiske forsikringsindustri en værdi af samlede aktiver på 7,4 billioner CNY i 

2013.102 

I maj 2014 udstedte PBOC, CBRC, CSRC, CIRC og State Administration of Foreign Exchange 

tilsammen 18 nye reguleringer vedrørende interbankmarkedet. I de nye regler kræves der blandt 

                                                            
100 Regulatory Concern Grows along with Surge in Interbank Business, Caixin – China Economics & Finance. 
101 China Issues New Rules on Interbank Lending, the Wall Street journal.  
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andet, at reverse repo’er handelsveksler mellem bankerne bringes til ophør, og at interbank-lån fra 

nu af skal tælle som en del af bankernes overordnede lånkvote.103  

5. Privatejede banker i Kina 
Der havde været en del privatbanker i Kina i starten af den 20. århundrede, og de spillede en vigtig 

rolle i, at den første historiske opgang i den kinesiske bankindustri – The Golden Decade fandt sted 

i 1928 – 1937. Fra 1920 til 1930, eksisterede ikke blot The Imperial Bank of China som ejede af 

regering og handelsmændene, men også privatbanker så som ”de fire nord” og ”de tre syd” 104. En 

af ”de fire nord” privatbanker havde i 1930’erne det største indestående beløb blandt alle 

kinesiske banker.105 Privatbankernes blomstringsperiode blev bremset op af krigene mod Japan og 

borgerkrigen. De privatbanker, som lige akkurat overlevede til Folkerepublikkens oprettelse, blev 

fusioneret til en del af centralbankens opsparingsafdeling i 1955. Siden da havde der ikke været én 

kinesisk bank som var 100 % ejet af ikke-statsrelaterede organisationer. 

Indtil 2013 udgjorde private investorer knap 12 % 106 af hele den kinesiske bankindustri, mens 

resten blev styret af staten eller statsrelaterede organisationer. Den eneste bank, som blev 

betragtet som privatejet, var Minsheng Bank, men udnævnelsesret til dens direktionsmedlemmer 

tilhørte stadigvæk staten. Derfor mener mange, at stiftelse af 100 % privatejede banker vil have 

essentiel betydning i reformering af det kinesiske finanssystem. 

5.1 Pilotprogram  

I de seneste år har regeringen rettet blikket imod skyggebankerne i Kina. Som forrige kapitler 

beskrev, blev skyggebankerne større og større på grund af løsagtig regulering af finansielle 

institutter og huller i lovgivningen. Dermed kunne man mene, at staten allerede havde mistet fuld 

kontrol over finanssystemet, så hvorfor ikke åbne den hidtil tætbeskyttede bankindustri for 

privatinvestorer?  

Med det formål at mindske skyggebankernes vækst og bedre finansieringsmuligheder til SME’er, 

blev et pilotprogram omkring etablering af kinesiske privatejede banker godkendt af regeringen i 

januar 2014. Dette program forsøger at lade privatejede virksomheder selv stifte banker uden 

regeringens indblanding, dog skal der være mindst to virksomheder, som deler ejerskabet af hver 

bank. Ti virksomheder blev godkendt til at ansøge banklicenser til at starte med, hvilket førte til 

fem privatejede joint-venture bankers oprettelse i første omgang. Listen over de ti virksomheder 

blev publiceret den 11. marts 2014 og talte blandt andet en elektronikproducent, 

investeringsvirksomheder, en koncern som arbejder med luftfarttransport og mejeri, samt 

internethandel-giganter. De ti virksomheder var alle store, solide og velkapitaliserede 

                                                            
103 Notice about regulating business between financial institutes, 16/05/2014. 
104 De fire nord 北四行 var de fire største privatejede banker i nord Kina. De tre syd 南三行 var ligeledes de tre største 
privatejede banker i syd Kina. 
105 Her menes Jin Cheng Bank 金城银行,  
106 Gao Peijun, Kina åbner døren til privatejede banker, 19/03/2014. 
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industrikoncerner, og nogle af dem var endda begyndt at sælge deres egne finansielle produkter 

på markedet. For eksempel havde Alibaba allerede sat sin fod i bankindustrien med tredjepart 

betalingsplatformen Alipay, og Tencent med LiCaiTong som individer kunne bruge til at styre deres 

WMP’er gennem et populært chatprogram – WeChat107, hvilket også er produceret af Tencent. 

Dette forsøg kommer til at foregå i disse ti virksomheders stambyer, hvilke er Tianjin, Shanghai, 

Zhejiang- og Guangdong provins, som alle er finansielt veludviklede områder i Kina. Juli 2014 

meddelte CBRC at kun tre af de fem privatejede banker var blevet godkendt til at slå dørene op i 

starten af 2015, og de kommer til at være i Qianhai (Guangdong provins), Wenzhou (Zhejiang 

provins) og Tianjing. Sammen med de tre bankers publicering kom der også en ny regel om, at 

hver virksomhed ikke må eje mere end 30 % af banken, hvilket vil betyde at regeringen ønsker 

flere aktionærer i hver bank. Den 29. september annoncerede CBRC de resterende to 

privatbankers oprettelse, med den ene i Hangzhou (provinshovedstad af Zhejiang) og den anden i 

Shanghai. 

Figur 5.1: Geografisk fordeling af de kommende privatejede banker 

                                                            
107 WeChat har per andet kvartal 2014, 438 millioner aktive brugere per måned. People’s Daily, 15/08/2014. 
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5.2 En analyse af ejerforhold  

5.2.1 Tianjin Jincheng Bank （天津金城银行） 

Tianjin er en industriby med mange virksomheder og koncerner. Formålet med Tianjin Jincheng 

Bank blev derfor sat til at være at tilbyde finansielle services til virksomheder i området. Jincheng 

Bank er den eneste af de fem kommende privatejede banker, der ligger i det nordlige Kina.  

Huabei Group og Maigou Group har investeret henholdsvis 20 % og 18 % i banken, og er dermed 

blevet de største ejere. Maigou Group er en developer-virksomhed, som er kendt for at opføre og 

drive shoppingcentre, mens Huabei Group er en lokal støtte-virksomhed, da den ejer over ti 

virksomheder og selskaber i Tianjin. Huabei Group startede med at producere kobber i 1999. I dag 

ejer gruppen bl.a. en kabelfabrik, et kobberfirma, et wirefirma og et investeringsfirma, og har en 

omsætning på cirka 1,5 milliarder CNY om året.108 I 2009 begyndte Huabei Group at træde ind i 
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finansmarkedet med stiftelsen af et mikrokreditfirma, som var et af de første otte 

mikrokreditfirmaer i Tianjin. Maigou Group startede allerede i år 2000 med at investere i mindre 

finansielle institutter som rural credit cooperatives og rural banks samt et asset management firma. 

Ligsom Huabei havde Maigou i 2011 også investeret i et joint-stock microkreditfirma, hvor Maigou 

var den største ejer. 

I det første halve år af 2014 blev der oprettet mere end 8000 nye videnskabelige og teknologiske 

virksomheder i Tianjin, dermed gjorde det samlet antal af den slags virksomheder til knap 60 

tusind. Ifølge journalisten fra Finance Weekly er 40 % af Tianjins økonomi genereret af privatejede 

virksomheder, heri 90 % af privatejede MSME’er er videnskabelige eller teknologiske. Derfor har 

området akut brug for finansielle institutter, der har viden omkring denne slags virksomheder, 

som er kendetegnet ved høje risici, høje investeringer og minimale aktiver. Jincheng banks 

startkapital er blevet estimeret til 5 milliarder CNY, hvilket gør den til den tredje største bank målt 

i selskabskapital blandt mindre banker109 i Tianjin. 

5.2.2 Shanghai Hua Rui Bank (上海华瑞银行) 

Den største ejer af Hua Rui Bank er Juneyao Group, som har investeret i 30 % af banken for 1,5 

milliarder CNY. Derudover har Shanghai Metersbonwe Fashion and Accessories Co. investeret 15 % 

i banken. Hua Rui Bank vil derfor få en registreret kapital på cirka 3,5 mil CNY til at starte med.110  

Juneyao Group har eksisteret siden 1991, og den er blandt de 100 største virksomheder i Kina. 

Dens forretning strækker sig lige fra luftfarttransport til bebyggelse af ejendomme til 

mejeriproduktion. Juneyao er den første privatvirksomhed som etablerede charterflyservice i Kina, 

og den er også stifteren af Shanghai Jixiang Airline. I de seneste 10 år jar gruppen investeret i 

kommercielle ejendomme som bygningsværker i det centrale Shanghai, og bebygget en plads på 

100.000 kvadrat meter i Yichang centrum bestående af et shopping-center, et femstjernet hotel 

samt et teater. Ultimo 2014 havde Juneyao Group skrevet under på en kontrakt med Yichang-

kommunen ifølge hvilken de skal være med til at bebygge byen endnu mere. Juneyao havde også 

opkøbt og bebygget skoler i adskillige byer. På gruppens hjemmeside er værdien af deres samlede 

aktiver angivet til over 20 mia. CNY. 

Metersbonwe er et kendt mærke indenfor beklædningsindustrien i Kina. Shanghai Metersbonwe 

Fashion and Accessories Co. (SMFA) blev stiftet af Zhou Jiancheng i 1995 i Wenzhou. I dag har den 

hovedkvarteret i Shanghai og tusindvis butikker rundt omkring i landet. I 2009 begyndte 

Metersbonwe for først gang at investere i kommercielle ejendomme, og de etablerede også en 

fond sammen med to andre. Pr. tredje kvartal 2014 ejede Metersbonwe ejendomme og jord for 

                                                            
109 Per ultimo 2013, Bohai Bank havde 8,5 mia. CNY selskabskapital og Tianjin Rural Commercial Bank havde 7 mia. 
CNY selskabskapital. 
110 14/11/2014, China Securities Journal 
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knap 130 milliarder CNY, som kun var til investeringsformål.111 I 2013 havde Metersbonwe en 

indtægt på 7,9 milliarder CNY og en værdi af samlede aktiver på 6,7 mia. CNY.112 

Hua Rui Bank vil befinde i Shanghais free trade zone, hvilket er et område, hvor man kan handle 

frit i, og hvor der ikke skal betales told af de fleste varer. Dette kaldes også foreign trade zone eller 

tax-free trade zone. Derfor vil bankens målgruppe være virksomheder i zonen med fokus på 

finansielle services og produkter som ”gør op (regnskab), investerer, finansierer, handler”, havde 

Hua Rui Bank afsløret i et interview. Det betyder at Hui Rui bank, til forskel fra Jincheng Bank, vil 

lægge mere vægt på erhverv, som normalt tilbydes af investeringsbanker.  

5.2.3 Zhejiang E-Commerce Bank (浙江网商银行) 

Zhejiang E-commerce Bank (E-Bank) kommer til at ligge i Hangzhou, som kun er få timers kørsel fra 

Shanghai, og som også er fødestedet for det verdenskendte Alibaba. Ejerskabet af E-bank er 

således: Ant Financial Service Group tegner 30 % af aktier, mens Shanghai Fosun High Technology 

(Group) Co. tegner 25 %, Wanxiang Sannong Group ejer 18 %, mens Ninbo Jinrun Asset 

Management (宁波金润资产管理有限公司) ejer 16 %.  

Ninbo Jinrun asset management-firma har venture capital og private equity som dens essentielle 

erhverv. Firmaet blev startet i 1992 af Ninbo kommune, men blev solgt til China Yintai Investing Co. 

Ltd. (中国银泰投资有限公司) i 2003. Yintai Invest blev etableret i 1997, og et år senere byggede 

det det første stormagasin i Hangzhou. Siden da har Yintai investeret og opkøbt mange centralt 

placerede grunde i mange byer, hvor der efterfølgende blev bygget stormagasiner Intime, som 

ejes af Yintais andet datterselskab Yintai Department Group, og hoteller som Park Hyatt og 

Waldorff. Yintai ejer over hundrede virksomheder (inklusive delvist ejerskab) i Kina i dag. Efter 

Jinrun blev en del af Yintai, begyndte de at tilbyde venture capital, garanti, rådgivning og asset 

entrust – alle fire produkter i en samlet pakke, hvilket kun få tilbød i Kina på daværende tidspunkt. 

Jinrun har en registreret kapital på 1,6 mia. CNY. Andre oplysninger som omsætning eller indtægt 

pr. år findes ikke, da firmaet ikke er børsnoteret og ikke engang har en hjemmeside.  

Wanxiang Sannong Group Co. Ltd. er en virksomhed, som har fokus på landbrug og 

landbrugsprodukter og ejer otte virksomheder, hvoraf to er børsnoteret.113 Firmaet er selv også 

datterselskab til Wanxiang Group, som har eksisteret i snart 60 år. Wanxiang Group stammer også 

fra Hangzhou, og dets hovederhverv er at producere bildele, mens den har seks datterselskaber i 

andre industrier. Udover landbrugsvirksomheden Sannong ejer de også Wanxiang Industrial, 

Wanxiang Electrical Automobile, Wanxiang America, Wanxiang Ressource og Shunfa Hengye, som 

er en real estate developer.  

                                                            
111 Shanghai Metersbonwe Fashion and Accessories Co. third quarter report 2014 (ikke-auditeret version),  
30/10/2014 
112 Metersbonwe årsrapport 2013, april 2014. 
113 Wanxiang Group hjemmeside 
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Shanghai Fosun High Technology (Group) Co. er et datterselskab til Fosun Group, hvilket er det 

største privatejede konglomerat i Kina. Fosun Group blev startet som et lille konsulentfirma af fire 

nyuddannede fra Shanghai Fudan University i starten af 90’erne. I dag er Fosun Group et 

investeringskonglomerat med fokus på forsikring og asset management. Fosun Technology, som 

navnet hentyder til, fokuserer på udvikling af teknologi i f.eks. biomedicin, information, arkitektur 

og stålindustri. Moderselskabet til Fosun Group, det børsnoterede Fosun International Limited, har 

angivet i sin årsrapport 2013, at Fosun International havde en samlet profit på 51 mia. CNY.  

Ant Financial Service Group har overtaget seks finansielle produkter, som tidligere tilhørte Alibaba, 

inklusive det berømte Alipay – et online-betalingsmiddel, som kun har eksisteret siden 2011, 

sammen med Alipay Wallet, som har 190 mio. aktive kunder og Yu’e Bao (余额宝) – en 

pengemarked-fond samt et Ant-mikrokreditfirma. I virkeligheden er Ant Financial ikke en del af 

Alibaba Group, som mange tror, men ejes 58 % af Jack Ma, som også er stifteren af Alibaba, mens 

de resterende dele ejes af CHO for Alibaba, Lucy Peng, samt et par andre medstiftere af Alibaba. 

Lucy er også CEO i Ant Financial, og Alipay, som er under hendes vinger nu, vil kunne udstede 33 % 

af Alibabas aktier i fremtiden, som det fremgik af Alibabas IPO-tegningsindbydelse.114 Da Alibaba 

blev børsnoteret til 25 mia. USD i september 2014 i NASDAQ, betyder det at Alipay er eller vil være 

8 mia. USD værd.  

Ser man bort fra den dybe lomme, Ant Financial har, vil deres største styrke vil være alle de 

personlige informationer fra Alipay og Alibabas online shopping-platforme Taobao samt T-Mall 

kunder, samt informationer omkring de MSE’er, der havde lånt fra Ant-mikrokreditfirma før. Især 

Taobao, der er den største online handelsplatform i Kina og har eksisteret i 15 år, giver enormt 

mange førstehåndsdata fra transaktioner mellem individer og virksomheder samt transaktioner 

mellem virksomheder og virksomheder. Ifølge Yahoo News har Alibaba en database med over 300 

mio. personer der har handlet på en af deres platforme. Sammen med erfaringer af risikostyring 

fra Ant microkreditfirma kan kreditevalueringsomkostningen dermed minimeres. 

Ifølge CBRC er E-Banks plan: 

1. ”small deposit small loan”, som betyder, at de kun vil tilbyde indlånsprodukter under 

200.000 CNY til individuelle og udlånsprodukter under 5 mio. CNY.  

2. ”online-banking mode”, at de vil servicere kunder 24 timer i døgnet ved at bruge 

internetteknologi, og deres målgruppe vil hovedsageligt være personer og virksomheder, 

som handler på internettet. 

5.2.4 Wenzhou Civil Commercial Bank (温州民商银行)  

Wenzhou er kendt for at være fødestedet for små forretninger med stærke kinesiske karakteristika. 

Byen var også et af de første steder i Kina, som begyndte at udføre reform and opening-up-politik. 

Wenzhou Bank er ejet 29 % af Chint Group og 20 % af Huafon Group, mens de resterende aktier vil 
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blive købt af 10 til 15 andre lokale virksomheder. Den registrerede kapital for banken kommer til 

at blive omkring 2 milliarder RMB. 

Chint Group ligger nummer et over de top hundrede-virksomheder i Wenzhou, og det har den 

været i tre år i træk115. Chint var oprindeligt en elektronikproducent, da den blev grundlagt i 1984. 

I dag har koncernen udvidet fra elektronik til bil-reservedele, solenergi og diverse andre områder. I 

2013 havde den haft en omsætning på over 20 milliarder RMB. Huafon Group startede med at 

være en polyuretanproducent i 1990’erne, men har siden århundredeskiftet udviklet sig til en 

koncern med datterselskaber i syv forskellige industrier inklusive den finansielle serviceudbyder 

Huafon microkreditfirma. Koncernen omsatte for over 3 milliarder RMB i 2013.  

Da Wenzhous økonomi hovedsagligt afhænger af de masse små forretninger og landbrug, bliver 

Wenzhou Banks målgruppe sat til at være lokale MSE’er, individuelle forretninger og 

landbrugsklientel.  

5.2.5 Qianhai WeBank (前海微众银行) 

Qianhai er en speciel økonomisk zone, som ligger i den kantonesiske by Shenzhen. Dens fulde navn 

er Qianhai Shenzhen-Hongkong Modern Service Industry Cooperation Zone, hvilket angiver 

områdets primære funktion: at tilvejebringe et tættere samarbejde mellem Shenzhen og 

Hongkong. Området har kun eksisteret siden oktober 2010, og bebyggelsen vil først blive fuldført i 

2020. Pr. december 2013, var der registreret 3032116 virksomheder i Qianhai, og en del af dem er 

Hongkongesiske virksomheder, som gerne vil udvide deres marked til fastlands-Kina. Også 

udenlandske investeringer eller joint venture-firmaer med både kinesiske og udenlandske ejere er 

velkomne i Qianhai, da området har et fordelagtigt arbejdssystem for udlændinge117.  

Det meste af WeBank er ejet af tre virksomheder fra Shenzhen: Tencent, Shenzhen Liye Group og 

Baiyeyuan Investment Co. Tencent er som tidligere nævnt en af de største internetservice-

udbydere i Kina og har eksisteret siden 1998. Det er også udbyderen af det mest brugte computer-

chatprogram i Kina, QQ. I 2013 havde Tencent en omsætning på cirka 60 milliarder RMB. Dens 

største ejer pr. ultimo 2013 var mediekonglomeratet Naspers Limited med 33,93 %, mens 

grundlæggeren Ma Huateng til gengæld havde 10,22 % af Tencent Holdings, mens de resterende 

dele var ejet af individuelle personer.118 

Shenzhen Liye Group er en investeringskoncern med forgreninger i new energy, mineindustri, 

kemisk-teknisk industri, ejendomsindustri og biofarmaceutisk medicin i dag, men til at starte med 

var Liye producent af spændingstransformere. Liye havde en omsætning på 3,7 milliarder RMB i 

2013119. Den seneste ejer af QB er Baiyeyuan Investment Co., som er den største aktieindehaver af 

                                                            
115 2011, 2012, 2013. Chint hjemmeside 
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117 F.eks. professionelt personale som har Hongkongisisk bopæl, kan arbejde eller tilbyde sine service direkte i Qianhai. 
118 China Securities Daily  
119 Revisionsrapport af Shenzhen Liye Group i 2013 
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medicinvirksomheden Jiankangyuan og som også ejer 0,17 % af Shenzhen Lufthavn. En årsrapport 

for Baiyeyuan Investment Co. findes ikke offentligt, men Jiankangyuans omsætning i 2013 var 6,2 

milliarder RMB. 120 

Tencent, Baiyeyuan og Liye kommer til at sidde på henholdsvis 30 %, 20 % og 20 % af Webank med 

en registreret kapital på 3 milliarder yen.121 Som Shang Fulin udtalte den 25. juli 2014 til medierne, 

vil Webank fokusere hovedsageligt på at servicere individuelle og små- samt mikro-virksomheder i 

området. 

Den 18. januar 2015 vil Webank prøveåbne. De vil i starten invitere udvalgte grupper og personer 

til at teste bankens ydelsesevne baseret på informationer, Tencent har samlet fra QQ- og WeChat-

kunder over årene. WeChat-kunder alene er blevet estimeret til 440 millioner122 i 2014. De vil også 

i denne periode afprøve en ny servicemetode, som bruger ansigtsidentifikationsteknologi til at 

linke kunden til personlige data fra politiet og adskillige sociale netværk. Således vil Webank være 

en kasseløs, filialløs bank. Webanks formål er at erstatte den traditionelle valideringsmetode, for i 

stedet at skrive under ved at lade computeren identificere ens ansigt.123  

5.3 Evaluering af ejer-virksomhederne 

I starten af 2015 inspicerer premierministeren Li Keqiang Webank 2 uger før bankens prøveåbning, 

hvilket viser hvor meget Kina lægger vægt på de kommende privatejede banker. Overordnet set er 

det primære formål med de fem privatejede banker at servicere MSME’er, men kan disse 

virksomheder drive bankerne mod dette formål og ikke bare benytte bankerne til egne interesser? 

Dette spørgsmål vil ikke kunne blive besvaret i den nærmeste fremtid. Dog kan man fortælle, at 

CBRC har sat forskellige virksomheder sammen til at drive én bank og har udtrykt et specifikt klart 

formål for hver bank at følge, hvorved CBRC forsøger at minimere risikoen for at én eller flere 

aktionærer vil drive banken efter personlige interesser. 

På en pressekonference havde talsmanden fra Jincheng Bank specificeret bankens formål til:  

1. at servicere MSME’er i Tianjin, heri med mest fokus på videnskabelige og teknologiske 

virksomheder. 

2. indtil banken har udviklet sig og er vokset til et større finansielt institut, vil finansiering af 

større virksomheder ikke overvejes.  

På grund af privatejede bankers størrelse, vil de have det svært med at finansiere større 

virksomheder i første omgang. Endvidere har alle disse virksomheder en ting til fælles: at de alle 

sammen er store virksomheder/koncerner, hvor mindst én af aktionærerne i banken har haft 

erfaring indenfor finanssektoren før, og en del af dem ejer også et mikrokreditfirma, hvis primære 

                                                            
120 Aktionærer af Jiankangyuan, China Stock Market. 
121 25/07/2014, Rui Yifang. 
122 30/09/2014, Juro Osawa, Wall Street Journal 
123 09/01/2015, CUTV Shenzhen 
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kunder er MSME’er. Derfor vil de privatejede banker være mere åbne for at finansiere MSME’er, 

da de allerede kender til en del lokale MSME’ers kreditværdighed til forskel fra de større banker, 

som ikke har de informationer til at vurdere MSME’ernes risiko og dermed ikke tør at udlåne til 

MSME’erne. 

Med hensyn til bankens styringsform i Hua Rui Banks tilfælde, publicerede Metersbonwe en 

investeringsannonce til sine aktionærer i november 2014. Annoncen omhandler de 

overensstemmelser, som Metersbonwe og Juneyao Group havde opnået. Der stod blandt andet 

under punkt 3.4.3 ”Dem som holder mere end 5 % aktier i banken, burde bære disse ansvar”: ”…(6) 

Respektér Hua Rui Banks selvstændighed. Aktionærers rettigheder skal udøves indenfor bankens 

ledelses rammer. Der må ikke lægges pres på banken ved at kræve upassende præstationer. 

Bankens daglige drift og administration må der ikke interveneres i. Der må heller ikke udføres 

upassende relaterede transaktioner (related transactions) mellem banken og aktionærer. …”124 I E-

Banks tilfælde havde den haft meget rampelys på sig siden ansøgningen om E-Banks oprettelse gik 

i gang, på grund af Ant Financials baggrund fra det berømte Alibaba. Som beskrevet tidligere har 

Ant Financial absolut de bedste kompetencer til at gavne E-Bank fra sin enorme database, og E-

Bank blev tit refereret til som Ali-Bank blandt medierne både i Kina og i den vestlige verden. Derfor 

bliver spørgsmålet om Ant Financial kommer til at styre E-Bank som sin marionetdukke tit 

behandlet. Man kan dog tydeligt se, at E-Bank er den eneste blandt de fem privatejede banker, 

som har fire store aktionærer: Fosun, Jinrun og Wanxiang ejer tilsammen 49 % af banken, hvilket 

er højere end Ant Financials 30 %. Dette viser, at CBRC fra starten af havde sat sig for ikke at lade 

den virksomhed med den stærkeste baggrund få enestyre over banken, hvilket nok også er 

grunden til, at CBRC først godkendte E-Banks oprettelse, da Fosun havde besluttet sig for at være 

med til at starte E-Bank op.125 På den måde kan Ant Financials magt afbalanceres af Kinas største 

privatejede konglomerat.  

6. Finansiering af mindre virksomheder i Kina 

6.1 Mellem, små og mikrovirksomheder (MSME’er) 

Statsorganet State Administration for Industry and Commerce (SAIC) skrev på dens hjemside i 

marts 2014, at små og mikrofirmaer (MSE’er) udgjorde 60 % af Kinas GDP, halvdelen af Kinas 

skatteindkomst samt 76,57 % af antallet af samlede virksomheder i Kina.126 Ifølge China Household 

Finance and Survey(CHFS), hvilket udgives af Southwestern University of Finance and Economics in 

Chengdu, havde de kinesiske MSE’er 211 millioner ansatte i 2013, hvilket var 27,5 % af hele 

arbejdsstyrken i Kina. Endvidere har de igennem deres undersøgelser fundet at en tredjedel af de 

ansatte i MSE’erne er unge mellem 16 til 29 år. MSE’erne gjort sig bemærket ved at skabe 

                                                            
124 Metersbonwes external investment announcement, 14/11/2014, Shanghai Securities News. 
125 Fosun Group i først omgang var oprindeligt opstarter af Hua Rui Bank sammen med Juneyao Group i starten af 
2014. 
126 Development report of small and micro enterprises 2013, SAIC. 
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arbejdspladser til de nyuddannede. CHFS er baseret på interviews direkte med 28.143 husstande i 

hele Kina. 

Det er altid svært at udføre statistisk analyse på MSME’er i Kina, da antallet er så enormt og der 

stiftes samt lukkes firmaer hver dag. Definitioner for MSME’er i Kina er derfor lidt specielt, den 

varierer efter hvilken industri der er tale om. For eksempel, detailhandelsvirksomheder skal 

omsætte for mindre end 20 mio. yuan eller have mindre end 300 medarbejdere for at være 

defineret som en MSME, mens MSME’er i konstruktionsindustrien skal have en værdi af samlede 

aktiver under 80 mio. yuan. 

Graf 6.1.1: Procentdel af MSE-ansatte som har lange videregående uddannelser inddelt i 4 

aldersgruppe 

 

Sammenlignet med at de børsnoterede selskaber udenfor finanssektoren fik 5,7 billioner CNY 

banklån i 2012, havde MSE’erne fået 11,58 billioner CNY. For hvert 100 millioner banklån 

genererede MSE’erne et overskud på 43 millioner CNY, hvilket er 2,4 gang af de børsnoterede 

selskabers overskud. Oven i det skabte MSE’erne 1822 arbejdspladser for hvert 100 mio. banklån, 

hvilket var 7,9 gang mere end de børsnoterede selskaber.  

Graf 6.1.2: Socialnytte af MSE’er og børsnoterede selskaber  
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Grafen 6.1.2 viser, at MSE’er genererer en meget større nytte for samfundet, de skaber flere 

arbejdspladser og mere profit end de børsnoterede selskaber, på trods af at de kun får dobbelt så 

meget finansiering fra bankerne, mens 70 % af alle virksomheder i Kina er MSE’er. Ifølge en 

undersøgelse udført af CHFS i 2013, blev kun 46,2 % af MSE’erne godkendt til at tage et banklån, 

mens 11,6 % blev afvist og de resterende slet ikke ansøgte i bankerne. Knap halvdelen af MSE-

ejerne tror ikke på at deres lånansøgning overhovedet ville blive godkendt i en bank, da de fleste 

af dem ikke kunne stille nok sikkerhed til banken. Oven i det har bankerne i Kina jo et begrænset 

beløb til at låne ud, naturligvis ville bankerne altid overveje de større solide virksomheder, som har 

en god kredit rating først. Konsekvent får MSE’erne et indtryk af at bankerne ikke vil låne til de 

mindre, derfor tager de ikke banker i betragtning som en af finansieringsmuligheder mere og 

søger finansiering på andre vis, hvilket oftest ender et sted i skyggebanksystemet. CHFS har også 

undersøgt dette. I de 62 % af MSE’erne som ikke bliver finansieret af bankerne, låner 4 % fra 

microkreditfirmaer eller private udlånsorganisation (herunder også ulovlige udlånsmidler så som 

rentehaj) mens resten låner fra familie, venner og bekendte. Selv om 96 % af MSE’erne blev 

finansieret af ikke-bank lån fra eksempelvis microkreditfirmaer eller rentehajer, ligger det 

gennemsnitlige ikke-bank lån på 74.000 CNY, mens de resterende 4 % har et gennemsnitligt 

lånebeløb på 260.000 CNY, med en gennemsnitlig rentesats på 18 %.  

Graf 6.1.3: Procentvis fordeling af MSE’ernes finansieringsmetoder 
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Heraf ses at jo større lån det handler om desto flere henvender sig til banker, men hvis man tager 

mellemstørrelse virksomheder i betragtning, er der mange flere slags skyggebanker involveret. 

Nedenfor i billede 6.1.4 vises finansieringsmuligheder, som mellem, små og mikrovirksomheder 

benytter i Kina. Billedet illustrerer andre finansieringsmuligheder end de traditionelle banker, som 

finansielle leasingfirmaer, microkredit-firmaer, venturekapitalfonde og pawnshops, hvilke alle er 

en del af det kinesiske skyggebanksystem. 

Figur 6.1.4: Finansieringsmuligheder for MSME’er i Kina 
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For at MSME’er kan finansieres bedre og nemmere, er etableringen af de nye private banker 

essentiel. Det er også derfor at alle de fem privatbanker har hovedformål af at betjene MSME’er. 

Dette vil blive diskuteret nedenfor. 

6.2 En model af MSME-finansiering med hensyn til bankprofit 

Li Zhiyun fra Peking Universitet har så tidligt som i 2002 diskuteret problemerne med finansiering 

af MSME’er i sin artikel Banking Structure and the Small-Medium-Sized Enterprise Financing. 

Asymmetrisk information kan forårsage, at nogle typer låntagere ikke kan få lån uanset hvor høj 

en rente de er villig til at betale. Modellen går ud på at forklare hvorfor de store banker ikke 

vælger mindre virksomheder til at låne penge til, og hvorfor mindre banker er nødvendige hvis 

mindre virksomheder skal få finansiering.  

6.2.1 En stor bank i økonomien. 

Antag først at der eksisterer én bank, det vil sige at banken har monopol, og én stor virksomhed 

samt nogle mindre virksomheder i økonomien. Alle virksomheders mål er at maksimere profit. 

Virksomheder har ingen startkapital til at udføre deres projekter og må derfor låne i banken. Hvis 

virksomhedens projekt bliver en succes, kan virksomheden betale både hovedstolen og renterne 

tilbage til banken når projektet er afsluttet, ellers inddrager banken pantsætningerne som 

virksomheden havde stillet.  



59 
 

Den store virksomheds produktionsfunktion antages at være: 

�̃�(𝐼, 𝑝) = {
𝐴(𝐼 − 𝐼)̅∝          𝑝

           0              1 − 𝑝
     (1) 

𝐼 er produktionsomkostning eller indlån, 𝐼 ̅er minimal produktionsomkostning, A er 

produktionseffektivitetskonstanten og 𝐴 > 0, 𝛼 er produktionselasticitet hvor 𝛼 ∈ (0,1), 𝑝 

er sandsynligheden for succes af projektet, samt �̃� er nytten af projektet. 

En lille virksomhed har produktionsfunktionen:   

�̃�(𝐼0, 𝑝𝑖) = {
𝑌𝑖            𝑝𝑖

   𝑜         1 − 𝑝𝑖
      𝑠. 𝑡.:   𝑝𝑖𝑌𝑖 =  𝑌0,   ℎ𝑣𝑜𝑟 𝑖 = 1,2, … , 𝑛   (2) 

𝑝𝑖 er sandsynligheden for succes af den lille virksomheds projekt i, jo mindre 𝑝𝑖 er jo større 

er risikoen, derfor kan 𝑝𝑖 adskille projekterne fra de mindre virksomheder, og 𝑝𝑖 har en 

distributionsfunktion 𝑔(𝑝𝑖). 𝑌𝑖 er nytten af projektet, når projektet bliver fuldført med 

succes, og  𝐼0 er produktionsomkostningen. Der kan antages at alle mindre virksomheder 

har den samme forventning til afkast, da projekter med højere risiko vil tilsvarende have 

højere forventede afkast. Deraf er Y0 den gennemsnitlige forventede nytte af de mindre 

virksomheder. 

Den forventede profit en virksomhed får når den fortager et lån og fuldfører et projekt: 

𝐸𝜋
𝑣(𝑅, 𝐶, 𝐼) = max(−𝐶, �̃� − 1 ∙ 𝑅)    (3) 

R = udlånsrenten, C = værdien for pantsætning, 𝐼 = hovedstolen på lånet, �̃� = nytten af 

projektet. Det er klart at virksomheder kun vil låne fra banken hvis  𝐸𝜋
𝑣  ≥ 0. 

Her antages at indlånsrenten er 1.  

Bankens profit ved at udlåne generelt, 

𝐸𝜋
𝑏(𝑅, 𝐶, 𝐼) = min (𝐼 ∙ 𝑅, �̃� + 𝐶) − 𝑇0 − 𝐼    (4) 

T0 = transaktionsomkostningen for banken per lån. 

Ved at differentiere (4) kan man se at den forventede profit afhænger mest af 𝐼 og R. 

Antag at information om produktionsfunktionen for den store virksomhed �̃�(𝐼, 𝑝), den 

gennemsnitlige forventede nytte af mindre virksomheder Y0 og distributionen for de mindre 

virksomheder 𝑔(𝑝𝑖) er offentlig tilgængelig, hvilket mener at disse informationer er common 

konwledge i økonomien. Den eneste bank i økonomien kender ikke til de mindre virksomheders 

sandsynlighed for at projekter bliver succesfulde, denne sandsynlighed 𝑝𝑖 ville kun være kendt af 

virksomheden selv hvis den overhovedet kendes. 
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Bankens forventede profit når den låner til den store virksomhed (𝐼1): 

𝐸𝜋
𝑏(𝐼1) = 𝑝𝐴∝ ∙ 𝐼1(𝐼1 − 𝐼)̅∝−1 − 𝑇0 − 𝐼1    (5) 

Her antages der at værdien for pantsætning C er afhængig af lånebeløbet, derfor kan C sættes til 

at være 𝐶 = 𝐼 ∗ 𝛽𝐼, hvor 𝛽𝐼 ∈ (0,1).  

Bankens forventede profit når den låner til en af de mindre virksomheder: 

Da banken ikke kender til en enkelte mindre virksomheds 𝑝𝑖, derfor tager banken alle 

mindre virksomheder i betragtning når de låner til en af dem. Antager antallet af mindre 

virksomheder i økonomien er n. Der antages yderligere at mindre virksomheder 

distribuerer jævnligt over [𝑝1, 𝑝2]. 

𝑚𝑎𝑥
𝑟

 𝐸𝜋
𝑏(𝑅) = ∫ [𝑝𝑖 ∙ 𝐼0𝑅 + (1 − 𝑝𝑖)𝐶 − 𝑇0 − 𝐼0]

𝑝(𝑅)

𝑝1

 ∙
𝑛

𝑝2 − 𝑝1
𝑑𝑝𝑖  

𝑠. 𝑡.  𝐸𝜋
𝑒𝑝(𝑅, 𝑝(𝑅)) = 𝑌0 − 𝐼0𝑝(𝑅)𝑅 − (1 − 𝑝(𝑅))𝛽𝐼0

= 0   (6) 

 

Den øvre grænse 𝑝(𝑅) her betyder at når bankens udlånsrente er lig med R, dén mindre 

virksomhed som har sandsynligheden 𝑝(𝑅) , vil have en forventede profit på 0. På grund af 

at den forventede profit for i er omvendt proportionel med 𝑝𝑖 (jo højere risikoen desto 

større profitten og desto mindre 𝑝𝑖), derfor alle de mindre virksomheder som har 

𝑝𝑖 > 𝑝(𝑅) vil ikke låne fra banken, da deres forventede profit ved lånet bliver et negativt 

tal. Heraf fås at banken ville antage at de mindre virksomheder distribuerer over [0, 𝑝(𝑅)].  

Ved differentiering af bi-betingelsen i (6) fås:  

𝑑𝑝(𝑅)

𝑑𝑅
=

𝑌0−𝛽𝐼0

(𝑅−𝛽)2 < 0       (7) 

Løsningen til (6) er den forventede profit af banken når den låner til de mindre virksomheder (𝐼2): 

𝐸𝜋
𝑏(𝐼2) =  (𝛽 −

𝑇0

𝐼0
− 1) ∙ 𝐼2 +

(𝑌0−𝛽𝐼0)

2𝐼0
∙ [1 +

𝑝1

𝑝1+
𝑝2−𝑝1

𝑛𝐼0
∙𝐼2

] ∙ 𝐼2  (8) 

Graf 6.2.1.1: Illustrationer for bankens profitfunktioner 
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Både i graf 1 og 2 i 6.2.1.1 opnår banken maksimumprofit når virksomheden låner netop beløbet 

I*, men i starten er bankens profit for at udlåne til den store virksomhed først aftagende mens den 

er stigende for den lille virksomhed.  

Bankens formål er at maksimere profit ved at vælge hvor meget den skal låne til den store 

virksomhed og hvor meget til de mindre virksomheder. Det vil sige at banken skal løse dette 

problem: 

𝑚𝑎𝑥
𝐼1 + 𝐼2

   𝐸𝜋(𝐼1) + 𝐸𝜋(𝐼2)  s.t. 𝐼1 + 𝐼2 ≤ 𝐾   (9) 

K = den samlede kapital der er i økonomien, 𝐼1 og 𝐼2 er hvor meget banken vil låne til hhv den 

store og de mindre. 

(9) løses ved hjælp af Kuhn Tucker betingelser:  

{

𝑑 𝜋𝑏(𝐼1)

𝑑𝐼1
− 𝜆 = 0,            

𝑑 𝜋𝑏(𝐼2)

𝑑𝐼2
− 𝜆 = 0;

𝜆 ∙ (𝐾 − 𝐼1 − 𝐼2) = 0,            𝜆 ≥ 0.
    (10) 

Under lempelig pengepolitik tager banken ikke af den samlede kapital K i betragtning, hvilket er 

tilfældet hvis λ = 0 i ligningen (10). Heraf skal denne betingelse opfyldes for maksimering af 

bankens profit ved at finansiere den store og de mindre virksomheder: 

𝑑 𝜋𝑏(𝐼1)

𝑑𝐼1
|

𝐼1
∗

= 0,         
𝑑 𝜋𝑏(𝐼2)

𝑑𝐼2
|

𝐼2
∗

= 0.    (11) 

Graf 6.2.1.2: Bankens udlånsbeslutning under forskellig pengepolitik 



62 
 

 

Graf 3 i 6.2.1.2 viser tilfældet af når λ = 0. Heri er den klokkelignende kurv MR(𝐼1) den marginale 

profit for den store virksomhed med O1 som dens startpunkt, og kurven til højre MR(𝐼2) er den 

marginale profit for den lille virksomhed med O2 som dens startpunkt. Afstanden mellem O1 og O2 

er den samlede kapital i økonomien K, mens 𝐼1
∗ og 𝐼2

∗ er henholdsvis det lån den store og den lille 

virksomhed får fra banken.  

Man kan se at den samlede kapital ikke bliver udnyttet fuldstændigt i graf 3, da 𝐼1
∗ + 𝐼2

∗ < 𝐾. 

Dette kan ske i tilfældet af en kapitalrig økonomi, hvor økonomiens efterspørgsel er mindre end 

hvad kapitalen kan tilbyde. Men dette tilfælde er nærmest praktisk umuligt af to grunde: 1. de 

fleste økonomi i verden er væsentlig mere indviklet end antagelsen her, hvilket betyder at mange 

flere faktorer vil påvirke bankens beslutningsproces; 2. kapitalrige økonomier er generelt åben 

økonomi, hvor kapital kan strømme frit, hvilket betyder at ubrugte kapital vil strømme videre til 

økonomier med investeringsmuligheder, derfor kan der umuligt forekomme et stort sum af 

overskudskapital i en økonomi. Ellers kan overskudskapital forekomme i en økonomi under 

udvikling, hvor market failure kan eksistere, hvilket typisk er forårsaget af asymmetrisk 

information. Graf 4 viser dog et tilfælde hvor økonomiens kapital bliver udnyttet fuldstændigt, og 

dette sker, når λ > 0. 

Lis konklusioner heraf er:   

1. Jo mindre lån de mindre virksomheder ansøger, og jo større transaktionsomkostningen 

T0 er, desto mindre lån får de mindre virksomheder fra den store bank;   

2. Jo højere den gennemsnitlige forventede nytte den lille virksomhed har, mens jo større n 

der er, desto større lån får den. 

3. Jo større β er, jo mere lån får ansøgeren. 

6.2.2 En økonomi med flere finansielle institutter 

Nu indføjer man mindre finansielle institutter(MFI) i det tidligere tilfælde hvor der var kun en stor 

bank. Vi antager at transaktionsomkostningen for de mindre finansielle institutter er t0, og 

generelt gælder der t0 < T0. Det samlede lån som MFI’erne kan stille til de mindre virksomheder er 
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𝜆𝑛𝐼0
, hvor 𝜆 ∈ (0,1), og de resterende (1 − 𝜆)𝑛 mindre virksomheder som ikke fik lån fra MFI’er 

skal beslutte sig om de vil låne fra den store bank. Her gælder der at mindre virksomhedernes 

karakteristika pi er jævnligt fordelt på [𝑝1, 𝑝1 + 𝜀 (𝑝2 − 𝑝1)], hvor 𝜀 er et parameter som måler 

præcision på MFI’ernes informationer af de mindre virksomheder. Når MFI’erne har perfekt 

information om de mindre virksomheder, vil de kun udlåne til 𝜆𝑛 antallet af mindre virksomheder 

som har mindre risiko end de resterende mindre virksomheder.  

I tilfældet af at MFI’erne har perfekt information: 

𝑝2
′ − 𝑝1

𝑝2 − 𝑝1
∙ 𝑛 = (1 − 𝜆) ∙ 𝑛 =>  𝜀 = 1 − 𝜆 

Selvom MFI’erne ikke er alvidende, vil de resterende (1 − 𝜆)𝑛 antallet af mindre 

virksomheder stadigvæk fordele sig jævnligt på [𝑝1, 𝑝2]. Her er 𝜀 = 1, derfor gælder der at 

𝜀 ∈ [1 − 𝜆, 1]. 

Den store banks profit for at låne til de mindre virksomheder er nu:  

𝐸𝜋𝑏(𝐼2) = ∫ {𝑝𝑖𝐼0𝑅 + (1 − 𝑝𝑖)𝐶 − 𝑇0 − 𝐼0}
𝑝(𝑅)

𝑝1
∙

(1−𝜆)𝑛

(𝑝2−𝑝1)𝜀
 𝑑𝑝𝑖  (12) 

Hvis man sammenligner ligning 12 med ligning 7, hvilket var funktionen for den store banks profit 

før oprettelser af MFI’er, kan man observere to ændringer. Den første ændring er, at antallet af 

virksomheder der ansøger lån hos den store bank er blevet til (1 − 𝜆)𝑛. Den anden ændring er, at 

disse mindre virksomheder distribuerer sig på (𝑝2 − 𝑝1)𝜀 nu. Ved at bruge den samme metode 

som i tilfælde et, nemlig Khun Tucker-betingelser til at analysere bankernes 

profitmaksimeringsproblem, konkluderede Li at: 

4. Det samlede lån MSME’er kan få, er steget efter MFI’er er kommet ind i økonomien. 

5. Jo mindre 𝜀 er, hvilket betyder at jo mere informationer MFI’er har, jo større bliver det 

samlede lån 𝐼2 MSME’er vil får.  

6. Jo flere MFI’er der er (jo større λ er), jo mere lån får MSME’erne.  

Indføringen af MFI’er har også påvirkninger på velfærd i samfundet. 

Funktionen for velfærdet er defineret således: 

{
𝑊(𝐼1, 𝐼2; 𝐾) = 𝐹(𝐼1, 𝐼2) − 𝐶(𝐼1, 𝐼2)

𝑢𝑏𝑏.     𝐼1+𝐼2 ≤ 𝐾
     (13) 

Heri er 𝐼1, 𝐼2 henholdsvis den samlede kapital den store virksomhed og de mindre 

virksomheder skal bruge i sine projekter, F(•) er produktionsfunktionen og C(•) er 

transaktionsomkostningsfunktionen for finansielle institutter.  

Fra ligningen 13 afledte Li 2 propositioner: 1. Under lempelig pengepolitik, indførelse af mindre 

finansielle institutter i en økonomi hvor en bank har monopol, vil forøge velfærd i samfundet; 2. 

Under stram pengepolitik, hvis den marginale produktivitet for den store virksomhed er lavere end 

de mindre virksomheders i starten, vil indførelse af MFI’er forøge velfærd i samfundet.  
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Graf 6.2.2: Marginale produktiviteter og marginal profit af den store bank i en økonomi uden 

MFI’er 

 

Graf 6.2.2 viser en økonomi før oprettelser af MFI’erne, hvor den store bank har monopol. De to 

kurver som skærer hinanden i A er marginal profit den store bank får for at låne til den store 

virksomhed og de mindre virksomheder. Den klokkeagtige kurve er MR1 for den store virksomhed, 

som starter fra O1, mens MR2 for de mindre virksomheder starter fra O2 og er aftagende. Kurven 

CBD og EBF er henholdsvis marginal produktivitet for den store virksomhed og de mindre 

virksomheder, de kan kaldes for MP1 samt MP2 og de ligger begge oven over MR-kurverne. Heri 

ses tydeligt at den meste optimale løsning for banken er ikke den meste optimale løsning for 

velfærd i samfundet. Banken vil få maksimum profit ved A mens den meste optimale løsning for 

velfærdet vil være B. Grafen tyder på at banken skal låne mere til de mindre virksomheder for et 

bedre velfærd, og den illustrerer også proposition 2 hvor MP1 (CBD) < MP2 (EBF) får velfærdet til at 

stige. 

6.2.3 Test    

MSME’erne i praksis kan sjældent distribuere sig jævnligt over to sandsynlighedspunkter, 

derudover er der kæmpe forskelle på kinesiske MSME’er uanset om man ser fra det 

kapitalmæssige, typemæssige eller geografiske vinkel. Der blev nævnt før at definitioner for 

MSME’er varierer efter hvilken industri der er tale om. Det betyder at en af de væsentlige 

antagelser i modellen ikke kan holdes, og derfor skal modellen testes før praktisk brug. 

Der er brug for at kende udlånsrenten R og transaktionsomkostninger for henholdsvis store og 

mindre virksomheder T0 samt t0. α,β og adskillige værdier af 𝐼’er afhænger af de specifikke 

projekter virksomhederne vælger og brancher virksomhederne tilhører.  
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Det har været vanskeligt at finde præcis én udlånsrente til modellen. I Kina varierer renten ikke 

mindst med virksomhedsstørrelser men også udlånstyper og lånetid, f.eks. tilbyder nogle 

bankfilialer kreditlån mens de fleste tilbyder kun ”pantsætningslån”, hvilket betyder at man 

afleverer visse værdier til banken så længe man låner fra banken. Da denne model indeholder 

pantsætningsværdi C og trods alt er pantsætningslån et meget mere brugt lånemetode for 

virksomheder i Kina end kreditlån, vil pantsætningsudlånsrenten alene blive studeret og betragtet 

som udlånsrenten R i modellen. Kina er så stor at der er forskel på renter fra by til by, provins til 

provins og endda filial til filial i samme by og som tilhører samme bank. Hvis vi betragter ICBC som 

et eksempel, ifølge en undersøgelse har Gao Qiao ICBC filial i Shanghai ikke finansieringsservice 

rettet mod små- og microvirksomheder, mens Wei Ning Road ICBC filial, som også ligger i Shanghai, 

tilbyder små- og microvirksomheder finansiering med en rente som er 15 % højere end PBOCs 

benchmark-udlånsrente.  

Tabel 6.2.3.1: Fire store bankers udlånsrenter/udlånspolitik ved pantsætningslån til små- og 

microvirksomheder i de fire økonomiske største byer i Kina 

 ICBC BOC ABC CMB 

Beijing  
 

 
 
- 

(Qing Hua Yuan 
filial) finansiering 

tilbydes kun til 
engrossalgs-, salgs- 

og tekniske 
virksomheder 

(Hua Mao filial) 
mellem 6,6 % og 

7 % pr år 

(Wang Jing filial) 
8 % pr år 

Shanghai (Wei Ning Road 
filial) 7 % pr år 

(Jiu Ting Zhen filial) 
mellem 7 % til 10 % 

pr år 

(Huai Hai Middle 
Road filial) lidt over 

6 % pr år 

(Zhang Jiang filial) 
fra 8 % til 9 % pr 

år* 

Shenzhen (Long Hua filial) 
7.3 % pr år 

 
- 

(Bao An filial) 7,9 % 
pr år 

(Gao Xin Yuan filial) 
8,4 % pr år i 3 år 

kun 

Guangzhou (Pa Zhou filial) 
7,8 % pr år 

(Yan Lin filial) Kun 
kreditlån gives til 
stamkunder, med 
varigheden på en 
måned og renten 

er cirka 7 % 

(Che Pi filial) 
mellem 7,3 % til 

7,9 % pr år 

(Hai Zhu filial) 
0,7 % pr måned 

(8,4 % pr år) og kun 
ejendom i 

Guangzhou kan 
pantsættes 

* her udlåner filialen kun det beløb som er halvdelen af pantsætningsværdien, og pant skal være i 
form af ejendom.  
Kilden: Ao Lu, sommer 2014.  

Sammenlignet med at 98 % af microkreditfirmaer der tilbyder finansiering til en årlig rente på over 

24 %, har bankerne ekstrem lave renter til finansiering af mindre virksomheder og endda lavere 

rente til de store virksomheder. I et førstehåndsinterview med en medarbejder fra en filial af BC i 

Wuhan, fortælles der at MSE’er får generelt et lån med en rente der er 30 % til 40 % højere end 

benchmark-udlånsrenten. I tilfældet af at ansøgerens regnskab er ikke komplet, og heller ingen 
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garanti eller nok pantsætningsværdi har, kan udlånsrenten blive til 3 gange så meget som 

benchmark-udlånsrenten. Store privatejede virksomheder fra ejendomsindustrien vil få en 

udlånsrente være over 40 % højere end benchmark-udlånsrenten, mens store virksomheder fra 

andre industrier kan få en udlånsrente til over 20 % mere end benchmark. Store statsejede 

virksomheder kan dog få finansiering til benchmark-udlånsrenten med enkelte tilfælde hvor det 

bliver 5 % højere end benchmark. Han fortæller endvidere at de må højeste låne 20 mio. CNY til én 

MSE, og MSE’erne fra stål-, ejendoms- og kulindustrien må de ikke slet ikke finansiere. Hans 

udtalelser stemmer overens med at cirka 85 % af store virksomheder i Kina kan få lån til 

benchmark udlånsrenten, mens kun 20 % af små- og microvirksomheder kunne få finansiering 

med en årlig rente på omkring 6 %. Derfor antages her at R = 6 %, hvilket er benchmark-

udlånsrenten for et år før november 2014, i en økonomi hvor der eksisterer MFI’er, da renten vil 

være højere i tilfældet hvor der kun er én stor bank. 

Transaktionsomkostninger er svære at opgøre i Kina, da de fleste banker kræver ikke 

transaktionsgebyr ved et erhvervslån men andre former for gebyrer, hvilket kan være 

administrationsgebyr som banker kræver for at undersøge ansøgerens tilbagebetalingsevne, 

besættelsesgebyr127 som en slags kompensation banker kræver for at lade ansøgeren have 

rådighed over lånebeløbet i låneperioden, registreringsudgifter for udførelse af papirarbejdet og 

vurderingsgebyr for pantværdien etc.. Administrationsgebyr plejer at være et par hundred CNY, 

besættelsesgebyr varierer med proportion mellem pantværdi og lånebeløbet, f.eks. når 

lånebeløbet er lavere end 70 % af pantværdien, kræves der et besættelsesgebyr på 0,5 % af 

lånebeløbet, men når proportionen overstiger 70 %, stiger besættelsesgebyret også til 1 % af 

lånebeløbet. Former for gebyrindkrævning afhænger af hver banks eller filials politik. Her antager 

vi at transaktionsomkostningen er 1 % af lånebeløbet for alle MSME’er. 

Y0 den gennemsnitlige forventede nytte af de mindre virksomheder, hvilket er umuligt at regne ud 

uden detaljerede data fra en masse små- og microvirksomheder, da de data er ikke offentlig 

tilgængelige, bliver der valgt en nemmere måde her: baseret på den meget begrænsede 

information, vises det at Y0 var knap 3 % 128 for tre år siden og at den gennemsnitlige nytte for 

kinesiske virksomheder i alle størrelser var 3,9 % i 2013129, derfor vil en antagelse af Y0 = 3 % ikke 

være urealistisk.  

Pantsætningskoefficient 𝛽𝐼 skal være en procentdel af lånebeløbet. For nemheds skyld, i første 

omgang vil vi sætte β til at være 1, hvilket betyder at man gerne vil udlåne lige så meget som 

værdien af den stillede sikkerhed. 

Nu er vi klar til at udføre et eksempel med konkrete tal. I eksemplet bliver der antaget at 

virksomheden vil altid låne lidt mere end projektets omkostning, da det er modellens antagelse og 

                                                            
127  Besættelsesgebyr/besiddelsesgebyr: 额度占用费 
128 Den gennemsnitlige nytte for SME’er er knap 3 %, Sohu, 13/09/2011 
129 Den gennemsnitlige nytte for kinesiske virksomheder er faldet til 3,9 %, Jin Huiyu, 10/07/2013 
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praktisk i Kina vil man også altid starte med at prøve at låne lidt mere for at være forberedt på 

uventede ekstra omkostninger.  

Eksempel 1: en lille virksomhed vil låne 1 million CNY i banken for at fuldføre et projekt som 

aktuelt koster 800.000 CNY. Hvad vil bankens profit være for at låne til denne virksomhed? Da de 

fleste banker i verden fokuserer på profitten alene når de overvejer at sammenarbejde med 

SME’er130, derfor her er mentaliteten således: jo større profit banken får jo mere vil den låne ud. 

Her antages yderligere at n = 100, og 𝑝1 = 8 %, 𝑝2 = 20 %. 𝑡0 = 1 % * 1.000.000 = 10.000, og 

pantsætningsværdi er det samme som lånebeløbet, det vil sige at β=1 samt 𝛽𝐼0
= 800.000 / 

1.000.000 = 0,8. Til sidst er den gennemsnitlige forventede nytte af de 100 virksomheder Y0 = 3 % 

* 1 mio = 30.000. 

𝐸𝜋
𝑏(𝐼2) =  (𝛽 −

𝑡0

𝐼0
− 1) ∙ 𝐼2 +

(𝑌0 − 𝛽𝐼0
)

2𝐼0
∙ [1 +

𝑝1

𝑝1 +
𝑝2 − 𝑝1

𝑛𝐼0
∙ 𝐼2

] ∙ 𝐼2 

𝐸𝜋
𝑏 =  (1 −

10.000

800.000
− 1) ∙ 1𝑚𝑖𝑜 +

(30.000 − 0,8)

2 ∗ 800.000
∙ [1 +

0,08

0,08 +
0,2 − 0,08

100 ∗ 800.000
∙ 1𝑚𝑖𝑜

] ∙ 1𝑚𝑖𝑜 

𝐸𝜋
𝑏 =  24.653,92  

Test af konklusion 1131: Jo mindre lån de mindre virksomheder ansøger, og jo større 

transaktionsomkostningen t0 er, desto mindre lån får de mindre virksomheder fra den store bank. 

Nu sænker vi 𝐼2 til 900.000 CNY, og t0 stiger fra 1 % til 1,1 %. Hvis bankens profit bliver mindre end 

24.999 CNY, kan vi acceptere konklusion 1? Lad produktionsomkostningen 𝐼0 forbliver 80 % af 

lånebeløbet:  

𝐼0 = 720.000, Y0 = 3 % * 900.000 = 27.000, t0 = 0,011 * 900.000 =9.900, og alle andre variabler er 

uændret. 

𝐸𝜋
𝑏 = (−

9.900

720.000
) 900.000 +

(27.000 − 0,8)

2 ∗ 720.000
[1 +

0,08

0,08 +
0,2 − 0,08

100 ∗ 720.000
∙ 900.000

] 900.000 

𝐸𝜋
𝑏 =  21063,43 

Hvilket er mindre end profitten i eksempel 1. Konklusion 1 holder. 

                                                            
130 Beck, Kunt & Peria, 2008 
131 Den detaljerede udregning af test 1 og 2 findes i Appendix D1 og excel-ark findes i den elektroniske udgave af 
afhandlingen. 
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Test af konklusion 2: Jo højere den gennemsnitlige forventede nytte de små virksomheder har, 

mens jo større n der er, desto større lån får de. 

Nu sætter vi Y0 til at være 4 %, n til at være 1000, og ser om bankens profit stiger sammenlignet 

med eksempel 1. Y0 = 4 % * 1 mio = 40.000, n = 1000, mens alle andre variabler holdes uændret. 

𝐸𝜋
𝑏 =  (1 −

10.000

800.000
− 1) ∙ 1 𝑚𝑖𝑜 +

(40.000 − 0,8)

2 ∗ 800.000
[1 +

0,6

0,6 +
0,7 − 0,6

1000 ∗ 800.000
∙ 1 𝑚𝑖𝑜

] ∙ 1 𝑚𝑖𝑜 

𝐸𝜋
𝑏 =  37452,21 

Ved at sætte Y0 tilbage til 3 %, mens n er 1000, ser vi at profitten bliver cirka 24.964 CNY. Omvendt 

hvis vi ændrer n tilbage til 100, mens Y0 er 4 %, bliver profitten cirka 37.039 CNY. Dette betyder at 

den gennemsnitlige nytte skal kun stige 1 %, så vil profitten stige 37.452/24.964 - 1 = 50 %, men 

hvis antallet af de mindre virksomheder bliver 10 gange så mange, det vil kun forhøje profitten 

med 37.452/37.039 -1 =1,1 %. 

Konklusion 2 holder, og yderligere vides nu at en højere gennemsnitlig forventede nytte som 

ansøgerens tilhørende branchen har, kan alene gøre at de mindre virksomheder får mere lån fra 

banken. 

Test af konklusion 3132: Jo større β er, jo mere lån får ansøgeren. 

Når β er 0,98, er 𝛽𝐼0
 0,784, og bankens profit er 4654 CNY. Sammenlignet med eksempel et, kan 

man tydeligt se at hvis β bliver 2 % højere, bliver profitten cirka femdoblet. Det betyder at 

konklusion 3 også holder. I undersøgelsen af hvordan β påvirker modellen, bliver der fundet ud af 

at når β rammer lidt under 0,97535, bliver profitten negativ. Også når man tester β med forskellige 

lånebeløb og produktionsomkostninger, viser det sig at β skal være meget tæt på 1 for at profitten 

kan holdes positivt. Intuitionen er, at banken begynder først at tjene penge når pantværdien er 

tæt på lånebeløbet, hvilket forklarer hvorfor mange af bankerne har den politik med at man må 

kun låne til halvdelen af pantsætningsværdien, kortere sagt at de kræver at β = 2. 

Graf 6.2.3.2: Ændring i profit når beta varierer 

                                                            
132 Se evt. Appendix D2 
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Eksempel 2133: I en økonomi med en stor bank og 100 mindre finansielle institutter, en lille 

virksomhed vil låne 1 million CNY for at fuldføre et projekt som aktuelt koster 800.000 CNY. Hvad 

er profitten for den bank som låner til denne virksomhed?  

Pantsætningsværdien er stadigvæk det samme som lånebeløb, nemlig C = 1 mio CNY. Som 

eksempel et  𝑡0 = 1 % * 1 mio = 10.000, n = 100,  𝑝1 = 8 % samt 𝑝2 = 20 %. Som nævnt før at 20 % 

af små- og microvirksomheder fik finansiering med en årlig rente på omkring 6 % i 2014, derfor R = 

6 % og 𝜆 bliver sat til at være 20 %. Da 𝜀 ∈ [1 − 𝜆, 1], skal 𝜀 i dette tilfælde være mellem 0,8 og 1, 

for nemheds skyld sættes 𝜀 til 0,9 her. 

Profit af et mindre finansielt institut kan regnes ud ved at ændre T0 til t0 i ligningen 12: 

𝐸𝜋𝑏(𝐼3) = ∫ {𝑝𝑖𝐼0𝑅 + (1 − 𝑝𝑖)𝐶 − 𝑡0 − 𝐼0}
𝑝(𝑅)

𝑝1
∙

(1−𝜆)𝑛

(𝑝2−𝑝1)𝜀
 𝑑𝑝𝑖   (13) 

𝐸𝜋𝑏(𝐼3) =∫ {800.000 ∗ 0,06𝑝𝑖 + (1 − 𝑝𝑖) ∗ 1𝑚𝑖𝑜 − 10.000 − 800.000}
𝑝(0,06)

0,6
∙

(1−0,2)100

(0,2−0,08)0,9
 𝑑𝑝𝑖 

𝐸𝜋𝑏(𝐼3) =∫ (−952000𝑝𝑖 + 190000)
𝑝(0,06)

0,6
∙ 740,741 𝑑𝑝𝑖 

𝐸𝜋𝑏(𝐼3) =∫ −705185185𝑝𝑖 + 140740741
𝑝(0,06)

0,6
 𝑑𝑝𝑖 = −352592592𝑝𝑖

2 + 140740741𝑝𝑖  

Denne andengradsfunktion ses at være konkav, hvilket betyder at bankens profit vil aftage mens 

projektets sandsynlighed for succes stiger. Umiddelbart giver det ingen mening, men man skal ikke 

glemme at højere risiko giver højere forventede nytte. Sikre projekter har også lave forventede 

afkast, derfor jo højere 𝑝𝑖 er, jo mindre er nytten for virksomheden og deraf mindre profit for 

investoren – banken. I dette tilfælde ses at når sandsynligheden kommer tæt på 40 % bliver 

                                                            
133 Udregningen af eksempel 2 og test 6 kan ses evt. i appendix D3 
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profitten 0, og der opnås maksimum profit på 14.044.506 CNY ved at investere i et projekt med en 

sandsynlighed for succes en smule under 20 %. 

Test af konklusion 6: Jo flere MFI’er der er (jo større λ er), jo mere lån får MSME’erne. 

Hvis 𝜆= 0,8, vil 𝜀 være mellem 0,2 og 1, vi sætter 𝜀 til at forblive det samme for at sammenligne. 

Maksimum profit nu er 3.511.127 CNY, hvilket er mindre end før. Det betyder at konklusionen 6 

ikke holder. Flere finansielle institutter alene kan ikke forhøje det samlede lån til MSME’erne.  

Test af konklusion 5134: Jo mindre 𝜀 er, hvilket betyder at jo mere informationer MFI’er har, jo 

større bliver det samlede lån 𝐼2 MSME’er vil får. 

Vi beholder 𝜆= 0,8 mens 𝜀 sænkes til 0,8. Alle andre variabler forbliver det samme som i eksempel 

2. Maksimum profit er nu 3.950.018 CNY, det vil sige at 10 % ændring i 𝜀 giver 12,5 % stigning i 

profit. Maksimum profit bliver 15.800.070 CNY hvis 𝜀 sænkes helt ned til 0,2, hvilket er cirka 5 

gange så meget som da 𝜀 = 0,9.  

Konklusion 5 holder. I denne test blev der fundet noget interessant undervejs, at resultatet bliver 

det samme hvis man bytter rundt på værdi af 𝜆 og 𝜀. 𝜆= 0,8 mens 𝜀 = 0,2 giver det samme profit 

som når 𝜆= 0,2 mens 𝜀 = 0,8. Når 𝜆 + 𝜀 = 1, bliver dette led i ligningen 13  
(1−𝜆)𝑛

(𝑝2−𝑝1)𝜀
 til 

𝜀∗𝑛

(𝑝2−𝑝1)𝜀
=

𝑛

(𝑝2−𝑝1)
. Det betyder at i tilfælde af at summen af 𝜆 og 𝜀 er 1, er antallet af MFI’er og 

virksomhedsinformationer ligegyldige. Dette udsagn vil blive eksamineret nærmere i næste afsnit. 

6.2.4 Perspektivering 

Li Zhiyuns model har givet gode intuitioner til praktisk anvendelse. Den har dog stadigvæk sine 

mangler. For det første kan den grundlæggende antagelse ikke holde i praksis, nemlig at alle 

mindre virksomheder i økonomien fordeler sig jævnligt på et interval. For det andet var beta 

begrænset til at være mellem 0 og 1, mens testen viste at den skulle være over 1 før banken 

overhoved ville låne ud i praksis. Hvilket kunne være forårsaget af at modellen var opbygget for et 

årti siden, og dengang var kreditgivning mere løse end i dag. Det kan diskuteres hvorvidt de 

stramme udlånskriterier og pantsætningsværdier er en slags eftervirkning af finanskrisen i 2008.  

For det tredje havde Li defineret 𝜆 som et estimat som hænger sammen med antal af MFI’er, 

hvilket har ikke virket fuldkommen korrekt i testen. Han definerede også det samlede lån MFI’er 

kan stille til de mindre virksomheder som 𝜆𝑛𝐼0
, hvilket betyder at MFI’er kan kun stille et beløb op 

som er en procentdel af alle MSME’ers projektomkostninger tilsammen, og at antal af MFI’er er en 

procent del af antal af MSME’er. Det vil sige at han hentyder til et proportionelt sammenhæng 

mellem antal af MSME’er og antal af MFI’er, hvor flere MSME’er gør at flere MFI’er bliver der 

stiftet for at give MSME’erne nok finansiering. Men ved man overhoved at MSME’erne får mere 

lån i en økonomi med MFI’er end en økonomi med kun store banker? Spørgsmålet minder om 
                                                            
134 Se evt. appendix D4. 
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konklusion 4: Det samlede lån MSME’er kan få, er steget efter MFI’er er kommet ind i økonomien, 

og konklusion 6: jo flere MFI’er der er, jo mere lån får MSME’er. Konklusion 6 beståede ikke testen 

og konklusion 4 blev ikke testet i det forrige afsnit på grund af at der menes ikke at sådan et 

udsagn kan testes med enkelte tal eller formler. Da adgangen til et dataset af de kinesiske SME’er 

til at udføre statistisk analyse med, ikke var opnåeligt i dette tilfælde, blev der stræbet efter at 

finde allerede gennemførte økonometrisk forskning omkring denne konklusion.  

Kinesiske forskere i 2008 havde undersøgt specifikt sammenhænget mellem bankstørrelse og 

finansiering af SME’er i Kina i en artikel135 hvor regressionsanalyser viste at sammenhænget 

mellem bankstørrelser og finansiering af SME’er ikke var signifikant. Deres data viser dog at hvis 

man omdefinere store banker som banker med mere hierarki og mindre banker som rural credit 

cooperatives, lånte mindre banker klart mere til SME’er. De havde også fundet ud af at 

konkurrence mellem bankerne kan give SME’erne mere lån, hvilket hentyder også til at stifte flere 

finansielle institutioner med lav hierarki. Europæiske forskere har forsøgt at eksaminere ændring i 

finansiering af SME’er med hensyn til udlånsrenten ved hjælp af ADF (Augmented Dickey-Fuller) 

test. Artiklen ”Loan Rate Pricing of SME Financing based on Agent-based Computational Finance 

Approach”136 viste at når udlånsrenten opnår en vis højde, vil bankens profit reducere. Hvilket er 

det samme resultat som eksempel 2 viste i det forgående afsnit, hvor variablen er 

successandsynlighed for de enkle projekter i stedet for renten. 

Til sidst vil informationsestimat 𝜀 være vanskeligt at estimere i virkeligheden, og det vil generelt 

være tæt på 1, da offentlig tilgængelig information omkring SME’er er og har altid været meget 

begrænset137. Det stemmer ens med testen af konklusion 5 som viste før at 4,5 gange større 𝜀 

medførte cirka 5 gange mindre profit for banken. Da profit er den centrale incitament i bankens 

beslutning med hensyn til at finansiere SME’er, vil en korrekt estimering af 𝜀 være væsentlig. 

Alt i alt er denne model mest fokuseret på bankens/udbuddets profit, derfor vil en forbedring af 

SMEs/låntagers forbrugsfunktion være en naturlig udvidelse af modellen. Tre irske forskere Ryan, 

O’Toole og McCann138 havde fundet ud af at virksomheder er følsomme over for rådighed over 

intern kapital, og derfor er forholdet mellem omkostningen af intern og ekstern finansiering 

nødvendig at tages i betragtning. Endvidere havde de også bevist ved hjælp af at udføre statistiske 

analyser på knap 120.000 SME’er i Europa, at banks indflydelse på marked (bank market power) er 

også associeret med finansieringsomfanget af SME’erne. Hvilket gør korrelationen mellem bank og 

markedet også en del af emnet. I Kinas tilfælde kan man groft konkludere at bankerne har store 

indflydelse på markedet, eller ifølge denne artikel siges at Kina har et relativt bank-afhængigt 

finansielt system. Bankers finansiering af SME’er i Kina er ikke tilstrækkelig som CHSFs rapport 

                                                            
135 Shen, Xu & Bai 2009. 
136 Xiong, Guo, Zhang & Zhang 2010. 
137 Baas & Schrooten (2006) argumenterer for at grunden til banker over hele verden er uvillige til at finansiere SME’er, 
er at der findes relative begrænsede information om SME’erne, da auditkrav for dem er lave og derfor har manager i 
SME’er ingen incitament for at investere i bedre informationspraksis. 
138 Does Bank Market power affect SME financing constraints? 2014 
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viste i starten af dette kapitel, og de fleste MFI’er (som ikke er banker) i Kina er skyggebanker. For 

at bedre kunne finansiere SME’erne og samtidig uden hjælp af skyggebankaktiviteters, vil den 

bedste løsning være at stifte nye slags banker, hvilket gør aldrig-eksisteret-før privatejede bank 

klart til den bedste kandidat. 

7. En analyse af den kinesiske bankindustris udvikling i den nærmeste 

fremtid  

7.1 Betydningen af de kommende privatejede banker  

Den kinesiske centralregering har styret sit finansmarked med hård hånd og har domineret sin 

bankindustri siden republikkens oprettelse. I 2013 ejede private investorer 12 % af samlede kapital 

i den kinesiske bankindustri i 2013.139 Dog har Kinas regering gennem årene mistet absolut kontrol 

over det finansielle system. Det tydeligste tegn herpå er skyggebankernes hurtige vækst igennem 

de seneste år. Etablering af privatejede banker er det største skridt Kina har taget med henblik på 

at reformere det finansielle system. 

Forventningerne til disse kinesiske privatejede banker kan konkluderes at være følgende:  

1. At de kan være med til at gøre banksystemet mere diversificeret til og at styrke 

konkurrencen i finanssystemet 

2. At tilbyde målrettede kunder finansielle services der fremviser kompetencer, som bankens 

aktionærer besidder, og at undgå at efterligne større banker i at kun gøre forretninger med 

statsejede- eller større virksomheder. 

3. At mindske finansieringsomkostningerne for privatejede virksomheder, så de kan 

konkurrere med statsejede virksomheder på relativt mere fair vilkår. 

4. At bryde de statsejede bankers monopol i det kinesiske banksystem og det kinesiske 

finansielle marked.  

På den anden side, er der også betænkeligheder ved etablering af privatejede banker:  

1. Sammenlignet med de større banker mangler de både erfaringer og talenter til at drive en 

bank.  

2. Uden regeringen bag dem som et sikkerhedsnet har de også lavere troværdighed hos 

kineserne og tabsmodstandsevne end statsejede banker. Vil mennesker turde sætte deres 

penge ind i en privatejet bank?  

Ad punkt 1 om de manglende erfaringer og talenter: Der går rygter om at Hua Rui Bank er i færd 

med at headhunte direktøren fra internetfinansieringsafdelingen fra Bank of China, således at den 

kan bygge en ”smart bank”, hvor de vil lægge vægt på online-finansiering.140 WeBank har hyret 

                                                            
139 19/03/2014, Gao Peijun, The Elite Reference. 
140 Hua Rui Bank is recruiting, 11/11/2014, Finance Sina. 



73 
 

bestyrelsesformanden fra forsikringsselskabet Ping An, som også ejer Ping An bank, mens 

bankdirektøren af WeBank vil komme fra Citic Bank. Det ses således, at de to privatejede banker 

er i fuld gang med at ansætte erfarne talenter. Ad punkt 2 bør det nævnes, at 

tilsynsmyndighederne vil hjælpe private banker med at sikre deres modstandsevne ved at kræve 

en capital adequacy ratio141 på minimum 13 % eller højere, mens systematically important 

banks142 i Kina skal have en capital adquacy ratio på 11,5 % 143, siger et medlem af bestyrelsen i en 

privatejet bank144. En højere capital adquacy ratio for de privatejede banker kan også være med til 

at forhindre dem i at afvige fra deres oprindelige formål, hvilket er at gavne de kinesiske MSME’er. 

Dertil kommer, at da alle 13 virksomheder som beskrevet i afsnit 5.2, er kapitalrige, trives i mange 

industrier – hvilket gør at de fleste ejer-virksomheder har haft erfaringer indenfor finansverdenen 

– og er i sunde økonomiske tilstande, vil de privatejede banker blive en god forretning for både 

dem og deres kunder.  

De mindre banker har altid haft højere indlånsrenter end de fem store. Som beskrevet tidligere, iK 

Kina må alle banker højst tilbyde indlånsrenterne til 1,1 gange af de benchmark-renterne, fastsat 

af PBOC. Da de mindre banker har brug for at tiltrække kunder, har mange af dem sat den etårige 

indlånsrente til at være 3,3 %, hvilket rammer indlånsrenteloftet allerede. Imens har de fem store 

banker den etårige indlånsrente på 3 %, som er det samme som benchmark-indlånsrenten. Hele 

den kinesiske befolkning kender de fem store og tror at deres penge er mest sikre hos dem, på 

grund af at staten står bag dem. Derfor behøver de fem statsejede banker ikke at sætte 

indlånsrenterne højere for at tiltrække kunder. Per 1.januar 2015, vil Kina indføre deposit 

insurance system, hvor alle banker indsætter en kapital løbende til dette system for at kunne sikre 

kundernes indestående når uventede affærer rammer. Systemet minder lidt om det 

pengepolitiske værktøj RRR, derfor kan det tænkes at indføringen af dette system kan føre til en 

nedsættelse af RRR, hvilket vil gøre skyggebankprodukter såsom WMP’er mindre attraktive, som 

der blev forklaret i kapitel 4 tidligere. Deposit insurance system kan også gøre mindre banker 

bedre rustede til at konkurrere mod de store banker, da man nu kan både få mere afkast ved at 

være kunde i en mindre bank, og man kan få sine penge tilbage til trods for at privatejede banker 

kan i teori gå konkurs.  

7.2 Online banking-tendens 

Som beskrevet tidligere vil to ude af fem privatejede banker komme til at være uden rigtige filialer. 

Det viser, at online banking er blevet en ny tendens i finanssystemet i Kina i den seneste tid. Der 

har været spekuleret i om online banking vil overtage de traditionelle bankers rolle. Det forventes 

ikke, at dette vil blive til virkelighed, på grund af:  

                                                            
141 Kaldes også for Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio (CRAR), som måler hvor meget risikofyldte aktiver udgør i 
procent af den indestående kapital. 
142 Systematically important banks per november 2014 inkluderer ABC, BC og ICBC. Kilden: Financial Stability Board 
143 Commercial Banks Capital Administration Plans (trail version), 1/1/2013. 
144 15/12/2014, Hong Nuoxin, Sina Finance. 
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1. Information vil aldrig blive 100 % offentligt tilgængelig, så man vil stadig have brug for 

kreditformidlere, da en kreditformidlers hovedfunktion er at formindske asymmetrisk 

information.  

2. så hvis alle har perfekt information om alle, vil der stadigvæk eksistere kreditformidlere. Et 

gennemsnitligt lønnet individ har sjældent penge til at finansiere et projekt alene, og de 

fleste mennesker er risikoaverse, men risikoen på ét projekt er altid høj, da risikoen ikke er 

diversificeret. Endvidere har et projekt ofte brug for kontinuert finansiering i en længere 

periode for at blive gennemført, mens de fleste individer kun er interesseret i 

korttidsinvesteringer, da de gerne vil kunne klare uventede situationer. Kreditformidlere 

indsamler penge fra flere, og når det bliver til en stor kapital, udlånes den i flere projekter, 

hvorved risikoen spredes og dermed minimeres, derved bliver projekterne finansieret og 

investorerne kan få et relativt stabilt afkast. Denne proces kaldes pooling, hvilket også er 

den mest essentielle funktion, en banksystem har.  

Yu’e Bao, som tidligere var ejet af Alibaba, er sådan en kreditformidler, som bare forgår på 

internettet. Yu’e Bao har samlet et enormt beløb op fra så lidt som 1 CNY per kunde og gjort sin 

fond til den største i Kina på under et år145. Finansieringsprodukter på internettet har 

kompetencer som lavere salgsomkostninger og nemmere involvering for kunder, hvilket betyder 

minimal indsats fra begge parter. Af disse grunde er Yu’e Bao i dag konkurrencedygtig mod mange 

asset management-produkter udbudt af de store banker i Kina. Internetfinansiering kan gribe fat i 

alle og enhver og har vist de traditionelle banker, at det ikke kun er de rige, man kan tjene store 

profitter på. Dermed vil online banking også skærpe konkurrencen mellem kreditformidlerne i det 

kinesiske finansielle marked. 

7.3 Finanskrise i Kina? 

En undersøgelse udført af National Association for Business Economics viser, at over halvdelen af 

amerikanske erhvervsøkonomer mener, at Kina vil komme til en gældskrise om nogle år, mest på 

grund af en stigning i kommunal eller provinsielle gæld og en nedadgående tendens i det kinesiske 

boligmarked.146 Kaushik Basu, som er cheføkonom i World Bank, udtrykte også en bekymring i 

2014. Han tror, at kreditboblen vil sprænge i Kina i løbet af de næste par år, ligesom det skete i 

2008 i USA,147 på grund af den høje inflation i de kinesiske finansielle aktiver.  

Men Rhee Changyong fra IMF modsiger denne forudsigelse.148 Rhee mener, at den kinesiske 

centralregering og de regionale kommuner tilsammen har en gæld, der udgør 53 % af Kinas GDP, 

ifølge Bank of America Merrill Lynch, mens statsgælden som procent af GDP i USA og Japan er 

henholdsvis cirka 100 % og 240 %. Endvidere ejer den kinesiske stat stadigvæk de fleste banker og 
                                                            
145 Xu Gao, 5/5/2014, The Wall Street Journal, http://cn.wsj.com/gb/20140505/XUG072525.asp  
146 De fleste amerikanske erhvervsøkonomer forudsiger gældskrise vil bryde ud i Kina, 10/06/2014, Ben Leubstorf, The 
Wall Street Journal. http://cn.wsj.com/gb/20140610/bch074313.asp  
147 World Bank Chief Economist: China might face the financial crisis happened in the US. 18/06/2014, Ian Talley, The 
Wall Street Journal. 
148 Wayne Arnold, 29/04/2014, The Wall Street Journal, http://cn.wsj.com/gb/20140429/rte133215.asp  

http://cn.wsj.com/gb/20140505/XUG072525.asp
http://cn.wsj.com/gb/20140610/bch074313.asp
http://cn.wsj.com/gb/20140429/rte133215.asp
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de fleste af de største virksomheder, hvilket gør, at regeringen lettere kan dirigere, hvem 

bankerne skal låne til, samt hvortil virksomheder skal investere, hvilket er blevet set før da cash 

crunch skete i 2013 som beskrevet i afsnit 4.2.2. Dog mener han, at Kina stadigvæk skal reducere 

sin afhængighed af eksport og investeringer i sværindustri samt ejendomsmarkedet. 

En undersøgelse af den kinesiske provinsielle gæld udført af en professor i finansiering baseret på 

data fra 2013149 viste at der generelt var et pres på tilbagebetalingen af gæld i alle provinser i Kina. 

Det procentvise forhold mellem provinsens gæld og provinsens indkomst var gennemsnitlig 70 %, 

mens denne rate for Beijing var 100 %, hvilket var den højeste. Der var fem provinser, hvor deres 

provinsielle gæld udgjorde over 90 % af indkomsten, hvori Shanghai befandt sig blandt andet. En 

tredjedel af Kinas provinser var over gennemsnittet af denne gæld/indkomst-rate. Det blev også 

undersøgt, hvor tilbagebetalingen af gæld kom fra. Gennemsnitligt kom 40 % af gældsbetalingen 

fra salg af jordbesiddelser, heraf var dette tal for to provinser knap 65 % og for 7 andre provinser 

over 40 %. Det viser en klar sammenhæng mellem tilbagebetalingen af provinsielle gæld og 

boligmarkedet.  

I kapitel 2 blev det skildret i detaljer, hvordan 4 billioner-programmet havde udløst en stigning i 

både kommunalgæld og boligpriser og dermed det kinesiske skyggebanksystem, men i de første 4 

måneder af 2014 er væksten i boligpriserne faldet med 0,9 % og væksten af solgte boliger målt i 

areal faldet med 6,9 % sammenlignet med 2013150. Det er den første gang, man finder en 

nedadgående tendens over flere måneder i det kinesiske boligmarked siden 2009. 

Chefinvesteringsrådgiveren for Goldman Sachs China mener, at det kunne være forårsaget af:  

1. Overforsyning af boliger. Per ultimo 2013 blev der bygget 4,2 gange så mange boliger som 

der var brug for, og investeringen i ejendomme udgjorde 8,5 % af GDP, hvilket var tæt på 

Spaniens 9,5 % i 2006 lige før deres boligboble sprang; 

2. Stigningen i boligprisen er hurtigere end stigningen i indkomsten. Under den daværende 

rente skulle 78 % 151 af husstandens indkomst gå til afbetalingen af boliggæld hver måned.  

3. Etbarnspolitikken. Efter 1970 begyndte Kina at indføre etbarnspolitik, hvilket gør at 

befolkningen, der er født efter 1970, er væsentlig mindre, hvilket medfører et mindre 

behov for boliger end generationen før dem. Udover hans forklaringer menes her også, at 

den kinesiske regerings forsøg på kontinuert at presse boligpriser ned i de seneste år 

endeligt begyndte at virke.  

Som nævnt tidligere gav PBOC samtlige banker instruks om, at de skulle skære ned i investeringer i 

boligmarkedet og finansiering af ejendomsdevelopere i starten af 2010, hvilket havde den 

sideeffekt, at skyggebankernes aktiviteter øgedes. Endvidere lancerede den kinesiske regering 

                                                            
149 02/04/2014, Shao Yu, The Wall Street Journal, http://cn.wsj.com/gb/20140402/SHY135909.asp  
150 20/05/2014, Ha Jimin, The Wall Street Journal. 
151 78 % er under antagelsen af en husstand med gennemsnitlige indkomst køber et bolig til 90 kvadratmeter i en af de 
større byer, hvor de selv betaler 30 % af boligprisen og låner de resterende 70 % fra banken. 

http://cn.wsj.com/gb/20140402/SHY135909.asp
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politikken ”restriction on housing purchase” i maj 2010, som forbød husstande i 49 byer at 

investere for meget i boligmarkedet. Det detaljerede indhold af politikken var forskelligt fra by til 

by, men overordnet set måtte man ikke købe mere end en eller to ejendomme per husstand. 

Siden boligmarkedet begyndte at køle ned fra starten af 2014 blev denne restriktion dog ophævet 

i flere og flere byer. Dette skyldes, at Kina også er bange for, at boligpriserne falder for meget, da 

ejendomsindustrien primært er finansieret af skyggebankaktiviteter som trusts, WMP og 

entrusted loans. Det betyder ifølge bestyrelsesformanden for ejendomskonglomerat Soho China, 

at hvis boligpriserne falder 20 % til 30 %, vil boligboblen sprænge.152 Soho China har solgt to 

centralt placerede banegårdspladser i Shanghai i 2014 for cirka 5 mia. CNY. I 2014 udløber alene 

trustprodukter på 530 mio. CNY153, hvor meget af dette beløb kan blive betalt tilbage til deres 

investorer, er dog et spørgsmål, da mange af trustprodukterne blev investeret i projekter i 

kerneindustrier. Der blev tidligere nævnte i kapitel 4, at ¼ af skyggebankfinansiering gik til 

ejendomsindustrien, mens overhalvdelen gik til lokale regeringers gæld. Ifølge Nomura, er 

skyggebankprodukter kun vokset med 14,2 % i nov. 2014, hvilket er under halvdelen af dens vækst 

i 2013154. Derfor kan man ikke være i tvivl om, at hvis det kinesiske boligmarked kollapse, tager det 

det hele kinesiske skyggebanksystem med. 

Alt tyder på at boligboblen vil blive til en finanskrise for Kina. Man skal dog ikke glemme, at Kina 

har sine særheder, som ingen andre lande i verden, hvilket gør at Kina ikke kan forklares ved 

simple teorier. For det første har regeringen stadigvæk kontrol over meget, som Rhee også udtalte. 

Boligpriserne er faldet i Kina, men man kan nærmest ikke mærke det i byer som Beijing og 

Shanghai. Boligprisen i Beijing var kun faldet med 1 % til 2 % i 2014, hvilket er meget langt fra det 

før omtalte niveau på 20 %. Her menes at boligmarkedet ikke vil kollapse i Kina, i hvert fald ikke 

indenfor de næste par år, som mange tror. Kina har den kultur, at hvis man skal stifte en familie, 

skal man have en bolig først. I tilfælde af ægteskab mellem to fra den højere middelklasse bliver 

der nogle gange købt en bolig hver fra gommens og brudens side. Så længe denne kulture 

eksisterer, vil efterspørgslen i boligmarkedet vare ved. Selvom etbarnspolitikken har gjort 

generationen mellem 1975 til 1995 mindre, så bliver generationen efter den større, da man må få 

to børn, hvis begge parter er enebørn. Yderligere en forskel fra andre lande er, at det kinesiske 

ejendomsmarked kun har eksisteret siden 1998. Den massive stigning i boligprisen kan også være 

et resultat af udviklingen i det kinesiske finansmarked, da man kan betragte det kinesiske 

boligmarked som er i en opstående fase. Lovregulering i boligmarkedet er stadigvæk ufuldendte, 

og Kina er stadigvæk i gang med at tage avancerede finansielle værktøjer til sig fra den vestlige 

verden. I sådan et mindre reguleret marked, er det måske ikke forståeligt at boligprisen kan være 

meget svingende?  

                                                            
152 27/05/2014, Grace Zhu, The Wall Street Journal. 
153 Eva Dou / Richand SIlk, 04/07/2014, The Wall Street Journal. 
154 Ifølge Nomura, havde skyggebankprodukterne en vækst på 35,5 % i nov. 2013. 
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8. Konklusion 
Graf 8.1: Påvirkninger af faldet i det kinesiske boligmarked 

 

For at opsummere: graf 8.1 angiver de mest væsentlige sideeffekter af en nedadgående tendens i 

det kinesiske boligmarked. Faldet i boligprisen i de første fire måneder i 2014 har skræmt 

investorer væk, eftersom Soho China havde solgt to af sine store ejendomsbesiddelser. Det har 

også påvirket stålindustrien og konstruktionen, som begge er Kinas kerneindustrier. Det betyder, 

at et fald i boligmarkedet vil påvirke ikke alene Kinas GDP, men også finanssektoren og den 

overordnede økonomi. At Kina var begyndt at ophæve boligkøbsrestriktionen i sommeren 2014 og 

endda sænkede benchmark-renterne indikerer, at regeringen er i gang med en redningsplan.  

Tabel 8.2: De nye benchmark-renterne per 22. nov. 2014   

Benchmark-renterne for indlån and udlån 

i forskellige varigheder, per 22/11/2014 

Indlån155 3 måneder 6 måneder 1 år 2 år 3 år 5 år 

2,35 % 2,55 % 2,75 % 3,35 % 4 %  

Udlån    1 år 1 to 5 år over 5 år 

   5,6 % 6,0 % 6,15 % 

Kilde: Monetary Department of PBOC 
Det nævnes i kapitel 6, at udlånsrenten er meget højere for MSME’er end store virksomheder, og 

det samme for privatejede virksomheder end statsejede virksomheder. Spørgsmål nu vil så være, 

                                                            
155 Her er det kun lump sum indlånsrenter der er vist i tabellen, og current account renten er 0,35 %.  



78 
 

om denne nedsættelse af benchmark-renterne kan gøre finansiering af MSME’er nemmere. Det 

umiddelbare svar er nej. Man bør huske, at kun 20 % af MSME’er kunne låne til benchmark-

udlånsrenten, som var 6 % før, mens de andre måtte låne til 30 % til 40 % højere. Det betød, at 

MSME’er måske kunne få finansiering med en udlånsrente på 6 % * 1,3 =7,8 %, nu kan de få den til 

7,28 %. Sammenlignet med tabel 6.2.3.1, hvor de fleste banker finansierede MSME’er med en 

rente mellem 6 % til 10 %, ligger 7,28 % stadigvæk indenfor dette interval. Statsejede banker vil 

stadigvæk have mere gavn af nedsættelsen af benchmark-renterne, da de fleste store 

virksomheder, som finansieres af dem, vil få en endnu lavere udlånsrente nu, hvilket betyder mere 

profit for statsejede banker.  

Kina er begyndt at løsne pengepolitikken for at forhindre et fald i GDP-vækst i de kommende år, 

men det gør også, at investeringen i de oversupplerende industrier ikke formindskes, hvilket kan 

resultere i en forværret økonomisk situation på længere sigt. 

Efter at have belyst MFI’ers betydning i en økonomi i denne afhandling, er det blevet klargjort, at 

jo mindre konkurrence, der er mellem finansielle institutter, jo flere krav vil der blive stillet til 

finansiering af MSME’er, men flere MFI’er betyder ikke lige frem mere lån til MSME’er. Etablering 

af privatejede banker kan derfor ikke betragtes alene som redningsplan for MSME’erne. En anden 

indsats, Kina gør for at forbedre finanssystemet, er, at det længe ventede deposit insurance 

system vil træde i kraft fra den 1. jan. 2015. Dette system sikrer investorernes egenkapital, og vil 

gøre at man bliver mere indifferent i valget mellem statsejede banker og privatejede banker eller 

mellem større banker og mindre banker.  

Med hensyn til skyggebanker, så har de overordnet set også haft et fald i 2014, hvilket er en følge 

af den nedadgående tendens i boligmarkedet samt at flere og flere reguleringer omkring 

skyggebankaktiviteter begyndte at formindske deres profitabilitet. WMP’er er faldet fra 6,2 % i jan. 

2014 til 5,6 % i dec. 2014.156 Privatejede banker vil ikke påvirke det kinesiske skyggebanksystem 

negativt i den nærmeste fremtid, da de har forskellige målgrupper. Skyggebanker afhænger mest 

af virksomheder i kerneindustrien, som statsejede banker ikke måtte finansiere, mens privatejede 

bankers målgruppe til at starte med er lokale mindre virksomheder med mindre projekter.   

Figur 8.3: Den onde cirkel siden 4 billioner programmet 

                                                            
156 Shen Hong, 24/12/2014,The Wall Street Journal. 
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Den ovenstående figur viser hvad 4 billioner programmet havde skudt i gang siden 2009, hvori 

punkt 6 er ikke sket endnu. Her menes at punkt 6 vil blive til virkeligheden, spørgsmålet er bare 

om hvor stort et default det bliver og hvor meget væksten af GDP vil falde. Efter det er det et valg 

den kinesiske regering må træffe. Kan Kina acceptere et marginalt fald i væksten af GDP de næste 

par år? Hvis Kina ikke flytte fokus fra en høj GDP-væksten og lancerer en ny storstilet 

stimuleringsplan, vil enten boligbobler eller en finanskrise bryde ud. Hvad bliver den kinesiske 

regerings næste skridt nu for at undgå en krise? Hvis boligbobler bryder ud, har staten nok penge i 

reserven til at rede hele det kinesiske finansmarked? De to spørgsmål vil være altafgørende for 

Kinas – og dermed hele verdens økonomi.  
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Appendix: Forkortelsesliste 
ADBC: Agricultural Development Bank of China 

ABC: Agriculture Bank of China 

AMC: Asset Management Corporation 

BC: Bank of China 

BC: Bank of Communications  

CBRC: China Banking Regulatory Commission 

CSRC: China Securities Regulation Commission 

CIRC: China Insurance Regulation Commission 

CPC: Communist Party of China 

CCB: China Construction Bank 

CIB: Industrial Bank Co. 

Citic: Ltd China Citic Bank Operation Limited  

CMBC/Minsheng: China Minsheng Banking Corp. Ltd  

CEB: China Everbright Bank Co. Ltd  

CMB: China Merchants Bank CO. Ltd,  

CZB: China Zheshang Bank  

CGB: Guangdong Development Bank Co., Ltd 

CBHB: China Bohai Bank Co., Ltd  

EGB: Evergrowing Bank Co., Limited  

FBC: Farmers Bank of China 

FDI: Foreign Direct Investment 

HXB: Hua Xia Bank Co., Limited  

IBoC: The Imperial Bank of China 

ICBC: Industrial and Commercial Bank of China 

LI: lokalt investeringsfirma 
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MSE: Small and Micro Enterprises 

MSME: Medium, Small and Micro Enterprises 

MFI: Mindre finansielle institutter  

NPL: Non-Performing Loan 

OMO: Open market operation 

PCBC: People’s Construction Bank of China 

PAB: Ping An Bank Company Limited  

RRR: reserve required ratio 

SLF: Standing Lending Facility 

SLO: Short-term Liquidity Operations 

SPD: Shanghai Pudong Development Bank  

SME: Medium and Small Enterprises 

SIC: China State Information Center 

TBR: trust beneficiary rights product 

WMP: wealth management product 

Zhejiang E-commerce Bank: E-Bank 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Appendix A: Genindvindingsresultater af de fire AMC’er 
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Appendix B: Listen over primære forhandlere i Open-Market-Operation i 

2014 

中国工商银行股份有限公司 ICBC 中国建设银行股份有限公司 CCB 

中国农业银行股份有限公司 ABC 中国银行股份有限公司 BC 

交通银行股份有限公司 BC 国家开发银行 CBD 

中国光大银行股份有限公司 CEB 中信银行股份有限公司 Citic 

中国邮政储蓄银行有限责任公司 平安银行股份有限公司 PAB 

招商银行股份有限公司 CMB 上海浦东发展银行股份有限公司 SPD 

中国民生银行股份有限公司 CMBC 兴业银行股份有限公司 EGB 

广发银行股份有限公司 CGB 上海银行股份有限公司 Shanghai Bank 

南京银行股份有限公司 Nanjin Bank 宁波银行股份有限公司 Ningbo Bank 

北京银行股份有限公司 Beijing Bank 江苏银行股份有限公司 Jiangsu Bank 

富滇银行股份有限公司  徽商银行股份有限公司 Anhui Bank 

河北银行股份有限公司 Hebei Bank 福建海峡银行股份有限公司 Haixia Bank 

大连银行股份有限公司 Dalian Bank 天津银行股份有限公司 Tianjin Bank 

汉口银行股份有限公司 Wuhan Bank 贵阳银行股份有限公司 Guiyang Bank 

恒丰银行股份有限公司  杭州银行股份有限公司 Hangzhou Bank 

广州银行股份有限公司 Guangzhou Bank 齐商银行股份有限公司 Qishang Bank 

厦门银行股份有限公司 Xiamen Bank 洛阳银行股份有限公司 Luoyang Bank 

哈尔滨银行股份有限公司 Ha’erbin Bank 西安银行股份有限公司 Xi’an Bank 

广州农村商业银行股份有限公司 北京农村商业银行股份有限公司 

上海农村商业银行股份有限公司 汇丰银行（中国）有限公司 

花旗银行（中国）有限公司 渣打银行（中国）有限公司 

中信证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 

第一创业证券股份有限公司 中国国际金融有限公司 
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Appendix C: Markedsandele af de statsejede og børsnoterede banker 
Samlet aktiver for de 12 kinesiske børsnoterede banker 

Joint stock (i mio yuan) 2012 2013 growth rate 

CMB 3 408 099 4 016 399 17,85 % 
SPD 3 145 707 3 680 125 16,99 % 
CIB 3 250 975 3 677 435 13,12 % 
Citic 2 959 939 3 641 193 23,02 % 
Minsheng 3 212 001 3 226 210 0,44 % 
Everbright 2 279 295 2 415 086 5,96 % 
PingAn 1 606 537 1 891 741 17,75 % 
Huaxia 1 488 860 1 672 447 12,33 % 

total 21 351 413 24 220 636 13,44 % 
  

  
  

urban 2012 2013 growth rate 

Beijing 1 119,968 1 336,763 19,36 % 
Nanjing 343,792 434,057 26,26 % 
Ningbo 372,697 467,772 25,51 % 

total 1 836,457 2 238,592 21,90 % 

Børsnoterede banker 21 353 249 24 222 875 13,44 % 
Samlede aktiver for de fem store: 

i mio yuan 2012 2013  growth rate 

ICBC 17 542 217 18 917 752 7,84 % 

BOC 12 680 615 13 874 299 9,41 % 

CCB 13 972 828 15 363 210 9,95 % 

ABC 13 244 342 14 562 102 9,95 % 

BC 5 273 379 5 960 937 13,04 % 

total 62 713 381 68 678 300 9,51 % 

 

 

Dette ligges som bilag i den elektronisk version af opgaven, under ”Excel-ark appendix c”. 
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Appendix D: Udregninger af testerne fra 6.2 

1. Test 1 og 2  

 

2. Test 3  

 

Der blev brugt solver-funktionen til at finde nulpunktet her. Se den røde boks helt til højre på 

billedet. 
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3. Eksempel 2 og test 6 

 

Modellen er her delt op i en andengradsligning, med koefficienter a, b og c. Den røde boks viser 

hvordan a’et er udregnet. Der bliver også brugt solver-funktionen her for at gætte nulpunktet og 

maksimumsprofit. 
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4. Test 5 

 

Her er e’et ε i modellen. De røde linjer viser maksimumsprofit, som var fundet ved hjælp af solver-

funktionen. Den sorte boks angiver profittens udregning.  
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