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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This master’s thesis presents a detailed analysis of the Chinese stock market and the Chinese 

economy from a globalization perspective. 
 

The Chinese stock market has undergone a substantial development since its establishment in the 

early 1990’s. The large increases in share prices and market capitalization are mainly due to a 

liberalization of the market and improvements of investor protection. 
 

The Non-Tradable Share Reform has had the most significant effect on the Chinese stock market. 

The reform sought to remove the problems regarding the split share structure and the negative 

effects of dividends on the A-share investors, and was very successful. 

Other key improvements include establishment of the CSRC and changes in the auditing standards 

as well as the QFII Program, which allows qualified foreign institutional investors to invest in the 

A-share market. 
 

The main issue for the future of the Chinese stock market is the further opening of the market to 

foreign investors along with relaxing the restrictions on the domestic investors’ access to foreign 

securities.  
 

The growth of the stock market has largely contributed to the growth of the Chinese economy, 

which has recently become the world’s second largest only surpassed by the USA. The very high 

growth rates in the past decade have mostly been made up by investments and exports, while 

encouragement of increases in private consumption has been somewhat neglected. 
 

There are several important issues that have to be dealt with by the Chinese government for the 

growth to be sustainable in the long run. These issues include the development of a pension system, 

health insurance and unemployment benefits. The problem is exacerbated by the fact that the 

Chinese population is ageing, which leads to higher government expenditure and fewer taxes. 
 

The solution seems to be a reduction of the saving rate and a corresponding increase in private 

consumption. This can be achieved by increasing government expenditure and investments in areas 

that improves the social safety net. 
 

In spite of the future challenges, the ongoing globalization process seems to be largely successful. 
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1 Indledning  

At Kina ofte nævnes i nyheder om den internationale økonomi er ikke overraskende. Kina har 

indenfor den seneste 10-årige periode fået mærkbar indflydelse på de internationale økonomiske 

forhold, og vækst har generelt været et nøgleord i forbindelse med Kina. Siden år 2000 er den 

kinesiske andel af verdens samlede BNP mere end fordoblet fra daværende 3,7 % til 8,4 % i 2009 

(GMID). Kina har i perioden blandt flere overhalet Tyskland, Frankrig og England, og senest i 2. 

kvartal 2010 er Japan blevet overgået, hvormed Kina nu er verdens næststørste økonomi (DR, 

16.08.2010). 

Også kinesiske aktier omtales ofte med reference til aktier udstedt af kinesiske selskaber på 

aktiemarkederne i USA og Hongkong, da også udviklingen for disse aktier har været iøjefaldende i 

perioden. Det indenlandske aktiemarked har i mindre grad mediernes bevågenhed, trods det at 

markedet udgør majoriteten af de af selskaberne udstedte aktier. Markedet er svært tilgængeligt for 

udenlandske investorer, der ikke uden videre kan foretage investeringer på dette. Det indenlandske 

aktiemarked har dog siden oprettelsen af børserne i 1992 ligeledes gennemgået en stor udvikling, 

hvilken har haft stor betydning for den generelle økonomiske vækst i landet gennem selskabernes 

adgang til kapital. Aktieselskabernes markedskapitalisering er siden år 2000 steget med mere end 

400 % fra RMB 4.809 mia. til RMB 24.394 mia. (CSRC, Annual Report 2009). 

 

Udviklingen i måltal synes imponerende. For 30 år siden havde situationen næsten været uvirkelig. 

Kina var underlagt planøkonomiske paradigmer fra grundlæggelsen af den kinesiske folkerepublik i 

1949, hvor Mao Zedong blev politisk leder, og indtil reformen i 1978 efter Xiaoping overtog 

magten. Der er sidenhen sket væsentlige ændringer, der har haft stor indflydelse på, at den 

økonomiske udvikling har været kendetegnet ved høje vækstrater på en kort årrække. Ændringerne, 

der har ledt Kina i retning af markedsøkonomi har ført til en stigende interesse for Kina, dels ud fra 

investeringsmæssige motiver, og dels som følge af Kinas økonomiske indflydelse på 

verdensøkonomien. Med den høje økonomiske vækst og de betydelige afkast der er genereret i 

markedet, afledes naturligt heraf en lang række interessante spørgsmål for interessenterne om hvor 

langt Kina er i globaliseringsprocessen. 
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1.1 Problemformulering 

Med udgangspunkt i den politiske udvikling og økonomiske vækst i Kina med de af 

globaliseringsprocessen afledte forandringer, foretages en analyse af Kinas økonomi og 

aktiemarkeder, gennem besvarelse af følgende hovedspørgsmål: 

 

• Giver den historiske udvikling i Kinas anledning til bekymring eller optimisme for den 

fremtidige udvikling på det kinesiske aktiemarked og i den økonomiske vækst? Konflikten 

være sig rettet mod politiske og strukturelle udfordringer i forbindelse med 

globaliseringsprocessen. 

 

Følgende problemstillinger vil blive inddraget i såvel beskrivende som analysemæssige og 

perspektiverende sammenhænge. 

o Hvilke særlige egenskaber påvirker det kinesiske aktiemarked? 

o Hvorledes præger det politiske system markedsforholdene, og har det betydning for den 

fremtidige udvikling? 

o Hvorledes forklares den høje økonomiske vækst, og kan væksten opretholdes? 

o Hvilken indflydelse har Kinas rolle i verdensøkonomien for Kinas fortsatte økonomiske 

udvikling? 

o Hvilke variable kan forklare de historiske aktieafkast i Kina? 

o Hvorledes har aktiemarkedets variable og den økonomiske vækst indflydelse på fremtidige 

afkast? 
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1.2 Afgrænsning 

Kinas udvikling gør sig for eksterne interessenter interessant, da adskillige superlativer som vækst, 

boom, krise med flere bliver anvendt i denne sammenhæng. Flere interessante emner udskiller sig 

til beskrivelse af udviklingen. Dette gælder blandt andet Kinas eksport og valutakurs, der er særlig 

højaktuelle områder. Desuden kan hver enkelt forklarende faktor for aktiemarkedets udvikling bære 

en selvstændig statistisk undersøgelse. Henset til formelle og kvantitative begrænsninger og fokus 

på en objektiv vurdering af den samlede økonomiske udvikling, kræves i højere grad forståelse for 

sammenhænge mellem variablene, frem for en dybdegående analyse af hver enkelt variabel. Vi 

fokuserer således indgående på den kinesiske udvikling, og begrænser inddragelsen af kontekstuelle 

forhold til udlandet til de forhold, hvor de medvirker til vurdering af udviklingen i økonomisk 

vækst og på aktiemarkedet. 

 

Med hensyn til B-aktierne begrænser vi inddragelsen af disse til de forhold, der giver forståelse for 

tiltagene i globaliseringsprocessen. De udgør imidlertid kun en mindre andel af den samlede 

kapitalisering, og samtidig fokuserer Kina på internationalisering gennem A-aktiemarkedet, 

hvormed der ikke længere udstedes B-aktier. Endvidere er det problematikken omkring A-

aktiemarkedet, der er særlig interessant for udviklingen, gennem dets tidligere særlige strukturering. 

Det har desuden indflydelse for undersøgelsen, at en større del af informationer om faktiske forhold 

for aktiemarkedet vedrørende markedsaktører, regulativer, ændringer med videre, der udarbejdes af 

CSRC gennem deres årsrapporteringer (Factbooks), først publiceres sent i årene. Således er 

rapporten for 2009 først publiceret 5. november 2010, hvormed figurmateriale og beregner ikke er 

opdateret med tal herfra. Således er der end ikke tal for første halvår af 2010. Udviklingen fra 2009-

rapporten er, alt andet lige, inddraget i konkluderende sammenhænge. 
 

1.3 Kildeanvendelse 

Ingen kilder er anvendt som omdrejningspunkt for opgaven, hvormed opgavens kildeanvendelse 

kun vedrører sekundære kilder. 

For så vidt angår den makroøkonomisk udvikling anvendes hovedsagligt Euromonitor GMID som 

distributør af data, hvad angår BNP og dets komponenter, samt de makroøkonomiske variable, der 

påvirker komponenterne; privatforbrug, offentligt forbrug, investeringer, import og eksport samt 

beskæftigelse, arbejdsløshed og inflation. National Bureau of Statistics of China (NBSC) 

tilvejebringer informationerne om det offentlige budget og forbrugertillid. Tillige leveres herfra de 
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månedlige inflationsdata til regressionsanalysen af aktiemarkedet. Til den 1-årige udlånsrente fra 

centralbanken, den kinesiske benchmarkrente, svarende til den danske diskonto, anvendes Trading 

Economics som datakilde. Fra OANDA, der står for næsten 20 % af verdens samlede online 

valutatransaktioner, anvendes historiske valutakurser. 

Forretningsgrundlaget for kilderne er levering af troværdigt data, der dagligt benyttes i økonomiske 

beregninger, hvormed materialet vurderes validt og reliabelt til analytisk anvendelse. Hvor vi har 

været i tvivl om datamaterialet konsistens og validitet, har vi taget kontakt til ansvarlige herfor, for 

så vidt angår GMID, for videre information om tilvejebringelsen og udarbejdelsen af talmaterialet. 

Vi vedlægger dele af kommunikationen i bilag, og argumenterer for overvejelserne og brugen af 

datamaterialet. 

 

I behandlingen af aktiemarkedets udvikling anvender vi data for Composite-indeksene til Shanghai 

(SSE Composite) og Shenzhen (SZSE Composite). Vi inddrager endvidere deres respektive A-share 

indeks til forklaring af udviklingen i Composite-indeksene. Datamaterialet hertil tilvejebringes 

hovedsagligt fra Datastream (Thomson Reuters). Flere kilder beretter om inkonsistens og svær 

tilvejebringelse af datamateriale fra Kina, hvorfor ikke alle tal figurerer i Datastream; eksempelvis 

justeret markedsafkast (Total Return). Årsrapporter fra China Securities Regulatory Commission 

(CSRC), Shenzhen og Shanghais børser får supplerende anvendelse hertil, med eksplicit beskrivelse 

ved brugen heraf. Herfra frembringes også specifik information om markedsaktører og fordeling af 

ikke-handelsbare- og handelsbare aktier, samt gældende regulativer for markedet. Afhængigt af 

analyseformål, anvendes daglige eller månedlige data. Enkelte variable er i perioden 1992 til 1997 

kun tilgængelige i årlige data. Der redegøres eksplicit ved anvendelsen heraf. 

 

Working Papers får perspektiverende indflydelse i analysen af den makroøkonomiske udvikling 

såvel som for aktiemarkedets udvikling. Working Papers anvendes til supplering af teoretiske og 

analysemæssige sammenhænge, hvorfra der perspektiveres over Kinas empiriske udvikling. Hvor vi 

er uenige i tidligere analysers anvendelse af datamateriale, diskuterer vi brugen heraf i respektive 

afsnit. Til supplering af Working Papers anvendes des lige økonomiske online tidsskrifter og 

databaser. 

 

Vi er i høj grad kritiske i ressourceanvendelsen med hensigten om at drage valide konklusioner. 

Med hensyntagen til kildernes art og oprindelse, vurderer vi alle anvendte kilder valide til 

analyseformålet. 
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Anvendelse af kilderne noteres i sammenhæng med brugen heraf. Talmateriale indgået i analysen er 

vedlagt i bilag. Af de dataudtræk, der vedrører beregninger på selskaber, vedlægges kun udvalgte 

dele heraf på grund af datamaterialets omfang; månedlige beregninger, der vedrører selskaberne på 

aktiemarkedet, hvis omfang, med 222 måneder og 1865 selskaber, udgør flere beregninger af hver 

over 414.000 cellereferencer. 
 

1.4 Metode 

Følgende beskrives det metodiske arbejde og den strukturelle opbygning i det analysemæssige 

arbejde. Vi beskriver således grundlæggende, hvorledes der er arbejdet mod at fremkomme med de 

endelige konklusioner. 

 

Den strukturelle opbygning er skematiseret og vedlagt Appendix 1.4. Bearbejdelsen er struktureret 

gennem kapitlerne 1-8. Indeværende kapitel har natur af prejektfase, hvor motivation og strukturel 

opbygning for projektfasen, kapitlerne 2-6, beskrives. Den metodiske behandling har karakter af en 

innovativ proces, der kan sammenlignes med Boisots Social Learning Cycle i informationsrummet 

(Herlau & Tezschner, 2006). Faser der gennemgår abstraktion, kodifikation og diffusion er netop en 

kontinuerlig proces, der sikrer inddragelse og analyse af indhentet information og undersøgte 

problemstillinger. Processen afsluttes med en konklusion for Kinas aktuelle økonomiske situation. 

 

Opgaven former sig om 2 overordnede emner, aktiemarkedet og landets økonomiske udvikling, 

igennem hvilke vi vurderer, hvad der begrunder udviklingen, og hvilke faktorer der påvirker 

investeringer i Kina. Gennem analyser af årsagerne til den historiske udvikling, og de særlige 

udfordringer Kina har haft som følge af helt unikke forhold, objektiveres Kinas nuværende 

situation, hvorfra markedets modenhed og forventninger til den fremtidige udvikling uddrages fra et 

investorperspektiv. 

I analytisk sammenhæng begrunder vi empirien ud fra teoretiske overvejelser, for forståelse af 

samspillet imellem økonomisk udvikling og påvirkning. Der inddrages hertil eksempler fra andre 

lande, hvor det kan være medvirkende til en bedre forståelse af udviklingen. 

 

Opgavens kapitel 3 og 4 vedrører aktiemarkedets udvikling, hvor kapitel 5 vedrører den 

makroøkonomiske udvikling. Med kapitel 3 undersøges udviklingen i indeksenes performance 

gennem indeksering og multipelberegninger, hvor årsagssammenhænge for udviklingen analyseres i 
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kapitel 4. Analyseperioden andrager perioden for børsernes oprindelse til 30. juni 2010, for at forstå 

dels, hvilken udvikling der har været og dels, hvad der har influeret udviklingen. 

Med kapitel 5 undersøger vi udviklingen i den økonomiske vækst, gennem dekomponering af 

BNP’s variable, samt faktorer der har indflydelse på disse. Vi ser på udviklingen isoleret set, som 

en selvstændig analyse, i vurderingen af den generelle økonomiske vækst. Tidshorisonten fastsættes 

til 2000, hvilket gør det muligt at vurdere den historiske økonomiske udvikling på kort og 

mellemlang sigt. 

Den innovative proces forløber sig således følgende gennem kapitlerne 3, 4 og 5, gennem analyse af 

aktiemarkedets økonomiske udvikling samt udviklingen i kontekstuelle forhold og makrofaktorer. I 

kapitel 6 tester vi CAPM og beskriver undersøgte og analytiske problemstillinger ved test af 

multifaktormodellen og variablenes forklaring af selskabernes afkast. 

Ved følgende inddragelse af den makroøkonomiske udvikling konkluderer og perspektiverer vi over 

Kinas globaliseringsproces i kapitlerne 7 og 8. Konklusionerne tager udgangspunkt i en kvalitativ 

vurdering af den historiske udvikling i økonomien og på aktiemarkedet og samspillet mellem disse, 

samt de særlige udfordringer, der vil skulle overkommes for en succesfuld globaliseringsproces i 

fremtiden. 
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2 Aktiemarkedets konstitution 

Vi sætter i de følgende afsnit aktiemarkedet og A-aktierne i perspektiv gennem skitsering af den 

grundlæggende struktur. Ud fra disse undersøger vi udviklingen på aktiemarkedet i kapitel 3 og 

efterfølgende den kontekst, der har haft indflydelse på denne, i kapitel 4. 
 

2.1 Børser 

Der eksisterer 3 store aktiemarkeder i Kina; Shanghai Stock Exchange (SSE), Shenzhen Stock 

Exchange (SZSE) og Hong Kong Stock Exchange (HKSE). Der er umiddelbart ikke noget 

usædvanligt i, at der findes 3 store børser i Kina, da andre større nationer som USA og Canada har 

flere end 3 aktiemarkeder. De kinesiske aktiemarkeder adskiller sig dog fra andre aktiemarkeder på 

en række områder, da Kina længe gennem det sidste århundrede var planstyret. 

 

2.2 Aktieklasser 

Til kapitalfremskaffelse på aktiemarkedet er de kinesiske aktier konstitueret på 4 forskellige 

aktieklasser, afhængigt af hvorfra kapitalen skal komme og med hvilke ejere. Konstruktionen med 

flere aktieklasser er der ikke noget usædvanligt i, da vi i Danmark såvel som andre lande ligeledes 

har opdelt aktier i A og B-aktier. Hvor forskellen på andre aktiemarkeder vedrører stemmerettighed, 

går den for Kina på hvilke nationaliteter eller typer af investorer, der har adgang til aktierne. Den 

kinesiske aktieopdeling undersøges nærmere i kapitel 4. 

 

B-, H- og N-aktier udstedes for at rejse udenlandsk kapital, hvor A-aktierne indledningsvist var for 

indenlandsk kapital. Forskellige forhold knytter sig til de 4 aktieklasser med baggrund i indeksenes 

oprindelse samt selskabernes ejerskab. 

De kinesiske A-aktier findes kun på de indenlandske aktiemarkeder og er denomineret i kinesiske 

yuan. Bortset fra nogle få særligt kvalificerede udenlandske investorer, Qualified Foreign 

Institutional Investors, er de forbeholdt investorer fra det kinesiske fastland. A-aktierne har den 

største kapitaliseringsrate, på grund af udstedelse fra alle de Kinesiske selskaber på børserne og 

denomineringen i yuan, modsat B- og N-aktier. 

B-aktierne findes ligeledes kun på de indenlandske aktiemarkeder, men er denomineret i 

udenlandsk valuta. Indtil 2001 var disse aktier forbeholdt udenlandske investorer, men har siden 

2001 været tilgængelige for indenlandske investorer. I åbningen af økonomien arbejdes der mod at 
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lade B-aktier udgå med følgende åbning af A-aktierne. Således vil vi også følgende se, at der ingen 

vækst i kapitalisering af B-aktierne har været de seneste år. 

H-aktier findes, som navnet kan antyde, på børsen i Hong Kong, mens N-aktier listet på New York 

Stock Exchange og Nasdaq. Med størst kapitalisering er A-aktierne den dominerende klasse på 

aktiemarkedet. Det er ligeledes forholdende omkring A-aktierne, der er særligt interessante, da det 

ud over største kapitalisering er disse, der har været knudepunktet for aktiemarkedets udvikling, og 

den kontekst der forklarer de overvejende årsager til udviklingen. Således fokuserer følgende 

analyse primært på A-aktierne, hvor de øvrige klasser inddrages til belysningen af A-aktiernes 

udvikling. 
 

2.3 Aktieindeks 

Ligesom på andre aktiemarkeder anvendes aktieindeks til at måle udviklingen på det enkelte 

marked. På SSE anvendes normalt indekset SSE Composite, der er et kapitalvægtet indeks af alle A 

og B-aktier på SSE. SSE Composite blev oprettet i 1991 med basisidatoen 19/12-1990 og 

basiskursen 100. På SZSE benyttes det tilsvarende SZSE Composite med basisdatoen 3/4-1991 og 

basiskursen 100. For Shenzhen og Shanghai er der, blandt andre, et A-share indeks, der måler 

udviklingen i A-aktierne. Indeksene er først tilført med basisdatoen 5/10-1992 henholdsvis 2/1-

1992. Ved sammenligning med Hong Kong gør det sig klart, at Kinas aktiemarkeder er relativt 

unge. Hongkongs tilsvarende indeks er Hang Seng Indekset (HSI), der har eksisteret siden 24/11-

1969. På Shanghai og Shenzhen eksisterer desuden diverse øvrige kategoriske indeks, der måler 

udviklingen på forskellige størrelser af aktiemarkedet, obligationer og finansielle instrumenter, 

hvilke ved følgende inddrages i det omfang, de er medforklarende i udviklingen. 
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3 Aktiemarkedets udvikling 

For senere analyse, kapitel 4, undersøger vi i det følgende den værdimæssige udvikling på 

aktiemarkedet, samt hvorledes markedet fluktuerer og agerer relativt i forhold til andre større 

europæiske, amerikanske og asiatiske aktiemarkeder. Derved skabes overblik og indsigt, hvor 

interessante sammenhænge kan uddrages. Herefter analyserer vi den empiriske udvikling, og hvad 

der for markedet har ledt til ændringer i investorernes forventninger, for senere at kunne uddrage 

forklarende sammenhænge. 
 

3.1 Markedskapitalisering 

Antallet af selskaber er øget fra 53 selskaber i 1992 til 1625 i 2008, jf. CRSC. Den nyeste 

årsrapport, der netop er publiceret af CSRC 5. november 2010, beretter om 1714 selskaber på det 

kinesiske aktiemarked i 20091. For 2010 beretter vores sample ved Datastream, at der eksisterede 

1831 selskaber den 31. juni 2010. 

 

 Figur 3.1 Udvikling i markedskapitalisering, Shenzhen og Shanghai 

 
 

De samlede antal udstedte aktier er øget i samme periode med 35.440 % fra 6,9 mia. aktier til 

2452,3 mia. aktier. De største kvantitative forøgelser var i 2006 og 2007 på 502,6 mia. til 1258,4 

mia. henholdsvis med 973,3 mia. til 2241,7 mia. 

Markedskapitaliseringen er øget med 11.480 % fra 104,8 mia. yuan til 12.136,6 mia. yuan. Trods 

det, at stigningen i antal aktier mellem 2005 og 2006 udgjorde 65,6 %, steg markedskapitaliseringen 

i samme periode med næsten 176 %. Endnu større er forskellen fra 2006 og 2007, hvor stigningen i 

antal aktier udgjorde 76,76 %, og markedskapitaliseringen blev forøget med 266 %. Dette vil i 

teorien ikke nødvendigvis skyldes kursstigninger, da nyudstedelserne kunne komme fra selskaber, 

hvor kursen er højere end gennemsnittet, men som det vil kunne ses af figur 3.3.1, har stigningen i 
                                                 
1 Kilde: CSRC, Annual Report, 2009  



Kinas Globaliseringsproces – en uforbeholden succes? 

14 

 

markedskapitaliseringen fra 2005 i høj grad været forårsaget af kursstigninger. Antallet af 

handelsbare aktier tredobles til 2007, hvor antal udstedte aktier steg med knap 100 %. Det giver 

indikationer af, at udviklingen i den underliggende struktur har haft stor indflydelse på vækst i 

kapitaliseringen. 
 

3.2 Fordeling af ejerskab  

Med den forhenværende planøkonomi var de kinesiske virksomheder før dannelsen af 

aktiemarkederne, statsejede. Gennem den specielle strukturering af aktierne blev kontrollen af 

selskaberne stadig bevaret af staten ved dannelsen af aktiemarkederne. 

Klassificeringen af aktierne i A, B, H og N-aktier er imidlertid kun en begrænsning af, hvilke 

investorer, der har adgang til de forskellige aktieklasser. Fælles for alle aktierne er, at de tilhører 

grupperingen af handelsbare aktier (tradable shares). Overordnet set blev aktiemarkedet ved dets 

dannelse, inddelt i handelsbare og ikke-handelsbare aktier (non-tradable shares). Regeringen kunne 

med de ikke-handelsbare aktier bevare kontrollen over selskaberne, og med de handelsbare aktier 

kunne der indhentes kapital til drift og vækst. Denne struktur skabte imidlertid 

værdiansættelsesproblemer, men ikke mindst likviditetsmæssige problemer i markedet, hvilke 

skabte betydningsfulde konflikter, der senere hen har medført ændring i strukturen. 

Ejerskabet for de ikke-handelsbare aktier blev dels fordelt gennem direkte statsejerskab eller 

indirekte gennem ”legal persons” (legal person shares), der var statslige finansielle institutioner. 

Kun de handelsbare aktier var tilgængelige for den private investor og blev listet i respektive 

aktieklasser. Vi skitserer udviklingen frem til 2004, da strukturelle ændringer får en afgørende 

betydning for markedet herefter. 

            Tabel 3.2.1 Fordeling af handels- og ikke-handelsbare aktier 
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Tabel 3.2.1 viser således også, at andelen af ikke-handelsbare aktier fra 1992-2004 udgjorde mellem 

63,8 % og 72,8 %, hvor staten ejede mere end halvdelen af disse i hvert af årene. Trods den anden 

halvdel ikke var statsejede, sikrede staten at kunne bevare kontrollen. Dels var den resterende 

halvdel ikke-handelsbare aktier, og dels var størstedelen af disse aktier ”legal-person-shares”, der 

netop hovedsagligt var ejede af andre statslige finansielle institutioner. 

I 2005 transformeredes de ikke-handelsbare aktier til handelsbare aktier, hvis årsag og indflydelse 

analyseres indgående i kapitel 4. Der var dog en fastfrysningsperiode for handel med tidligere ikke-

handelsbare aktier, hvormed efterspørgslen stadig kunne svare udbuddet, men forskellene i værdien 

mellem de to aktietyper blev udlignet. 

De handelsbare A-aktier der nu er tilgængelige for de indenlandske og visse udenlandske 

institutionelle investorer (QFII) jf. afsnit 4.2.1.1, var frem til 1999 kun tilgængelige for 

indenlandske private investorer. For at staten kunne styre udbud og efterspørgsel, samt at kunne 

favorisere selskabsfinansiering ved banklån frem for aktiemarkedet, var adgangen hertil begrænset. 

Reglerne blev først ophævet i 1999, da de statsejede banker havde en for høj andel af udlån, der 

måtte nedskrives på grund af selskabers manglende rentabilitet. Med behov for effektivisering af 

kapitalmarkedet skete der ændringer fra 1999, hvor indenlandske institutionelle investorer fik 

adgang til at handle i A-aktier. Aktiviteten afspejles af figur 3.2.2, hvor der ingen aktivitet før 1998 

havde været. Fra 2001 fik de adgang til B-markedet, mens QFIIs fik adgang til A-markedet fra 2002 

(Wong, 2005). 

 

Figur 3.2.2 Udvikling Institutionelle Investorer 

 
Kilde: CSRC, Annual Report 2008 
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Efter ændringen Non-Tradable Share Reform i 2005, hvor ikke-handelsbare aktier blev gjort 

handelsbare, var der større incitament til investering. De institutionelle investorers stigende aktivitet 

på markedet i denne periode frem mod 2008 fremgår tydeligt af figur 3.2.2. 

 

De institutionelle investorer var dels securities investment funds, social security funds, investment 

companies, corporate annuities, qualified foreign institutional investors og broker funds. I 2008 var 

der 534 institutionelle investorer på markedet, hvis ejerandele stod for 54,62 % af den samlede 

markedskapitalisering af aktierne der var i handel, svarende til 2,7 bio. yuan (eller 6,6 bio yuan af 

det samlede marked). 

 

Securities investment funds udgjorde næsten 77 % af de samlede institutionelle investorer i 2008, 

svarende til 42 % af markedskapitaliseringen, jf. ovenstående figur 3.2.2. Med tal opgivet fra 

Shenzhen Stock Exchange er aktiviteten af private investorer på dette marked vist i tabel 3.2.3. Da 

kun enkelte forsikringsselskaber, som de eneste institutionelle investorer måtte investere i A-aktier, 

og først fra 1999, har A-share investorer før 2002 stort set kun været private. Antallet af private er 

således steget fra ca. 1 mio. investorer i 1992 til 85,4 mio. investorer i 2009. 

 

  Tabel 3.2.3 Aktivitet på Shenzhen, Private Investorer 

 
 
 

3.3 Historisk kursudvikling og afkast på indeks 

I følgende illustration af kursudviklingen på indeks, indekserer vi de respektive indeks med basis 1. 

januar 1992, for at illustrere den relative kursudvikling mellem disse. Vi anvender S&P 500, 

FTSE100, DAX 30, NIKKEI 225 og OMX C20 i sammenligningen for at se SSE Composite og 

SZSE Composite i komparativ belysning. Ved starten på den indekserede udvikling er Shenzhen 

(SZSE Composite) på indeks 110,37 og Shanghai (SSE Composite) 292,75. Til indeksering 

vurderer vi basisdatoen valid til at formidle den følgende relative udvikling, da Shenzhen næsten er 

i pari. For så vidt angår Shanghai har dette siden introduktionen været stødt voksende til respektive 

indeksværdi, hvormed tidligere basisdato for indekseringen ville vise en blot større indeksudvikling 

for denne. 
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                  Figur 3.3.1 Relativ udvikling i aktiekurser 

 
                    Kilde: Datastream, beregnet; indekseret udvikling af daglige kurser (PI) 

                    01.01.1992 = 100 

 
I sammenligningsperioden er de kinesiske aktieindeks steget med samlet 756,5 % og 719,3 % for 

Shenzhen henholdsvis Shanghai. Shenzhen var i en kort periode i sommeren 1994 under pari, for 

den indekserede udvikling, hvor den nåede sit laveste på indeks 87,5 den 29. juli 1994 efter at have 

nået sit indtil da højeste niveau på 325,7 den 22. februar 1993. Følgende når Shenzhen sit næste 

toppunkt med en stigning til indeks 602,4 den 13. juni 2001, der også blev vendepunktet med et 

følgende, næsten kontinuerligt, fald til indeks 214,9 den 18. juli 2005. Shenzhen toppede i perioden 

med indeks 1428,4 den 15. januar 2008, til hvilken dato Shanghai havde indeks 1859,5. Shanghais 

toppunkt indtræffer allerede i efteråret den 16.oktober 2007 med en samlet stigning på 1981 % til 

indeks 6092. I perioden i 2007 hvor antallet af aktier næsten er fordoblet, jf. afsnit 3.2, er 

aktiekurserne mere end tredoblet. 

 

Trods stigning i alle de for sammenligningsperiodens anvendte aktieindeks, har kun NIKKEI haft et 

samlet fald (indeks 40,8). Den kinesiske udvikling forekommer at have langt større udsving en de 

øvrige aktieindeks, hvor udviklingen er relativt mere stabil trods pæne vækstrater. OMX ender 

således i sammenligningsperioden med en samlet stigning på 289 %, hvor laveste, ud over NIKKEI, 

er FTSE på 97,2 %. Alle indeks topper omkring årsskiftet mellem 2007 og 2008, for følgende med 

finanskrisens indflydelse, at have mærkbare fald frem mod slutningen af 2008. Kinas udsving 

forekommer dog langt mere volatile, jf. følgende afsnit, end øvrige markeder. 
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Vi ser følgende på de årlige afkast, de forskellige indeks har genereret. Det skal i samme henseende 

pointeres, at afkastene er målt på kurs (Price Index, PI). Det eksakte afkast måles normalt på det 

samlede justerede afkast, der indeholder de årlige dividendebetalinger (Total Return Index, RI), 

hvilket ikke for analyseperioden eksisterer for Shanghai og Shenzhen2. 

 

  Figur 3.3.2 Årlige afkast, Index 

 
  Kilde: Datastream, beregnede årlige afkast i pct., bilag 

 
Som for den højere vækst (fald) i indekspriserne, har Kina ligeledes størst udsving i de årlige 

aktieafkast. Shenzhen og Shanghai har således haft afkast på knap 100 % eller større i årene 1992, 

1996, 2006, 2007 og 2009. De for perioden sammenlignede indeksafkast har maksimalt udgjort 50 

%, bortset fra 1996, hvor samtlige indeks steg med over 100 % med positive forventninger til 

økonomisk udvikling. Kinas vækstrater for perioden får afkastene på de øvrige aktieindeks til at 

virke beskedne, trods det at afkast i flere år på over 20 %, alt andet lige, også må betegnes som høje. 

  

                                                 
2 Shanghai har først fra 2002 oprettet et RI-indeks. Med fokus på den beskrivende dels langsigtede udvikling, samt at 
investorernes investeringsmotiv, jf. senere afsnit, i lav grad er dividende, anvender vi ikke RI fra 2002 i nærværende. 
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3.4 Udvikling i P/E 

Henset til udviklingen sammenlignes desuden P/E-ratios på aktiemarkederne. Vi anskuer dels 

udviklingen ud fra markedets samlede P/E-ratios, og sammenligner endvidere P/E-ratios mellem A- 

og B-aktierne, jf. følgende figur 3.4.1 og 3.4.2. 

 

Figur 3.4.1   P/E, Market Average samt A- & B-aktier 

 
Kilder: SZSE Factbooks & SZSE Factbooks 1998, 1999, …, 2009; jf. Specification Appendix A 

 

Generelt set skyldes en høj P/E høje forventninger til fremtidige afkast. Reelt vil de højeste P/E’er 

altid observeres på tidspunkter, hvor aktiekurserne er på deres højeste. Det er derfor lettest at 

anskue, hvis pris eller indtjening holdes ”lige”. Hvis indtjening holdes konstant, og der er lavere P/E 

i fremtiden, vil det skyldes at kurserne er faldet, og der dermed har været et negativt afkast. Såfremt 

value- og vækst-aktier defineres ud fra en bestemt størrelse af P/E, giver det et vurderingsmæssigt 

problem. I denne forbindelse kan det forventes, at ikke alle aktier er præcist værdisat med hensyn til 

P/E, hvilket betyder, at en eventuel value-strategi vil have chance for at medtage aktier, der burde 

være vækstaktier, men er for lavt prissat, da en for lav prissætning netop får P/E-multiplen til at 

være lavere end, hvad den burde være. Omvendt vil vækst-strategien have større chance for at 

medtage aktier, der reelt er value-aktier, men er for højt prissat med en dertil for høj P/E. 

 

Den for perioden gennemsnitlige P/E for Shenzhen og Shanghai udgjorde 34,09 henholdsvis 33,02, 

hvor Shanghai først har rapporteret tal fra 1997. Shanghai starter ligeledes på en top som for 

Shenzhen i 1993, hvorfor gennemsnitstallene er sammenlignelige. Perioden topper omkring år 2000 

og 2007 med P/E-værdier for Shenzhen og Shanghai med 56,24 i november 2000 og 72,97 i 

september 2007 henholdsvis 60,76 i marts 2001 og 69,59 i oktober 2007. Perioden har således 

været præget af meget høje P/E-værdier. Trods P/E ikke alene kan være vurderingsgrundlag for om 
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et selskab er et value- eller vækst-selskab, kan det give en indikation af dette. Investorerne er alt 

andet lige villige til at betale meget pr. tjente yuan. Henset til markedets samlede høje P/E-værdier, 

kan det for Kina give en indikation af overvejende vækstselskaber. Til sammenligning har 

vækstaktierne i de af Brealey et. Al. (2008) sammenlignede aktietyper, en gennemsnitlig P/E på 22 

mod valueaktiernes P/E på 12. 

Uanfægtet om høje P/E-ratios eventuelt er forårsaget af mindre indtjening, kan de høje P/E-ratios 

mod slutningen af analyseperioden sammenholdt med stigningen i kurserne berette, at der er 

forventninger om højere fremtidige afkast. 

 

Gennem inddragelse af figuren over forholdet mellem P/E-ratios for A- og B-aktier fremtræder 

endvidere nogle interessante perspektiver. A-aktierne er for perioden handlet til meget høje P/E-

ratioer sammenlignet B-aktierne med gennemsnitlige niveauer på 36,61 henholdsvis 15,60. Trods 

de for aktieklasserne forskellige priser kan de store forskelle på gennemsnitniveauer umiddelbart 

indikere, at der også er andre forhold der må begrunde forskellen P/E. B-aktiernes handel fra 

udenlandske investorer, der ikke som for kinesiske indenlandske investorer er begrænset gennem 

lavere udbud eller manglende alternative investeringsmuligheder, samt typer af selskaber (tidligere 

større SOEs), der har aktiekapital nomineret i B-aktier, har indflydelse på prisen. Samtidig er der 

dog forskel på grundlaget for P/E, da kun en lille andel af selskaberne udsteder B-aktier. Den lavere 

P/E kunne således også indikere, at disse selskaber har mindre vækstpotentiale. 

 

3.5 Market-to-book 

Markedets gennemsnitlige market-to-book ratio undersøges ved følgende. Åbenlyse støjkilder i 

datamaterialet er justeret, hvilket drejede sig om 115 selskaber i vores samlede sample på 1864 

selskaber, da værdimæssige ydergrænser i market-to-book ratio ikke er rationelle værdier. Ratioen 

bliver støjfuld ved negative eller unaturligt høje market-to-book, hvor det med manglende validitet 

ikke beskriver dataene til analyseformålet. En høj ratio kan alene skyldes en egenkapital der nærmer 

sig nul. Modsatte vurderinger er der for de selskaber, der har negativ egenkapital. En mindre 

(større) negativ egenkapital giver højere (lavere) negativ market-to-book ratio. Der var således også 

af materialet en tydelig tendens til, at selskaber der i et eller to år havde meget høje MB-ratioer3, i 

                                                 
3 Ex: SHAI.WORLDBEST havde i 2007 en MB på 226,29. 2008 og 2009 vist hhv. -1,75 og -2,64 største MB-ratio af 
sample var LUOYANG GLASS i 2009 med MB på 1405, 24. 
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det følgende år havde en negativ ratio. Ud fra et økonomisk rationale blev støjkilder erstattet med 

MB-ratios på 0. 

 

           Figur 3.5 Market to Book-ratio 

 
            Kilde: Datastream, MV (Market Value) & MB (Market-to-book) alle selskaber 
              Beregnet ved: 1 / ( ∑ (MV_selskab / MB_selkab) / ∑ MV) 

 

Ligesom for P/E-ratioerne ser vi samme udvikling i ratioerne for market-to-book, der i komparativ 

belysning til de samtidige kursudviklinger, indikerer høje forventninger til fremtidig markedsværdi 

af selskaberne. Kun i 2005 er ratioen under 2. For hele perioden er middelværdien 4,0, og har sit 

højeste i 2007 med en markedsværdi på 6,9. 1992 overgår denne med en ratio på 7,5. For 

sidstnævnte, 1992, må det tages i betragtning, at der i 1991 og 1992 kun var 2 henholdsvis 9 

selskaber, der havde rapporterede tal i perioden. 

Frem til 1998 er der under 100 selskaber der har rapporteret både market-value og market-to-book 

ratio. I 1999 indgår der 800 selskaber, hvorefter antallet er kontinuerligt stigende frem til 2009 med 

1645 selskaber i vores sample, hvormed ratioerne i denne periode er mere pålidelige. Tendens i de 

tidligere år er dog ikke forskellige fra den senere periode, da ratioerne også her er høje. 
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3.6 Aktieomsætningen  

Vi ser følgende nærmere på handelsaktiviteten i markedet. Figur 3.6.1 illustrerer henholdsvis 

aktiviteten på Shanghai og Shenzhen. Tydeligt er det, at omsætningsværdien stiger mærkbart mod 

slutningen af 2006, samt at markedskapitaliseringen har ændret sig i takt med handelsaktiviteten. 

 

Figur 3.6.1 Turnover by Value, SSE Com hhv. Turnover by Value, SZSE Comp 

 
Kilde: Datastream, VA (Turnover Value) for SZSE og SSE Composite, Month End Data  

MV (Market Value) 1994-1996 Year End Data for SZSE, 1997-2010 June 30th Month End Data for SZSE og SSE 

 
Jf. figur 3.1, afsnit 3.1, steg antallet af aktier fra 2006 til 2007 med næsten 100 %. Dette alene vil 

forøge værdien af omsætningen og markedskapitaliseringen. Dermed fortæller omsætningsværdien 

alene ikke den reale aktivitet i markedet, hvorfor vi i det følgende, ved inddragelse af Turnover 

Ratio ved tabel 3.6.2, ser nærmere på, hvor mange gange den totale markedsværdi i gennemsnit er 

handlet i årene. 

 

Tabel 3.6.3 Turnover Ratio 

 
 
 

For SSE Composite og SZSE Composite blev aktiekapitalen i gennemsnit fra 1997 til 2009 handlet 

1,27 og 1,87 gange. Mens antallet af udstedte aktier steg markant i 2007, var også aktiviteten steget 

markant. Turnover Ratio steg for Shanghai og Shenzhen med 24 % fra 1,54 til 1,91 henholdsvis 44 

% fra 2,57 til 3,7. 
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Sammenlignet med værdien handlet på FTSE var aktiviteten mærkbart højere i Kina. 2001 til 2005 

skiller sig ud, hvor ratioen omvendt var lavere i Kina. Dette skal ses i lyset af, at det for de 

foregående år begrænsede udbud i antal aktier, netop havde ført til en overophedet efterspørgsel. 

Som der vil blive beskrevet mere indgående i afsnit 4.2.4.1, søgte regeringen at ændre dette med et 

første forsøg i 1999. Konsekvensen ved formeringen af et selskabs ikke-handelsbare aktier til 

handelsbare var dramatiske kursfald grundet forskel i prissætning. Markedet havde været 

overophedet og var de følgende år i fald (Chan et al, 2007). De høje værdier og en mulig 

overophedning fremgår således også både af kursudvikling, P/E og market-to-book-ratio’erne, der 

alle toppede i 2000. Netop i de følgende år lavede CSRC gradvise regulationer, der med frygten fra 

første fejlslagne transformation, samt det i forvejen overophedede marked, havde negative 

konsekvenser for den følgende periode. 

 

Der var endvidere i alle årene højere aktivitet på Shenzhen end Shanghai. Ved nærmere analyse, jf. 

tabel 3.6.4, fremkommer en betydelig forskel mellem andelen af handelsbare aktier på de to indeks. 

Shenzhen har en mærkbart højere andel af handelsbare aktier end Shanghai. Jf. de relative forholde, 

tabel 3.6.4, fremstår det, at andelen på Shenzhen var dobbelt så stor som Shanghai, hvilket for 

samme periode kan forklare de næsten dobbelt så høje Turnover Ratios. Kilder bekræfter det ikke, 

men det kan herudaf forventes, at en større andel statskontrollerede selskaber, der i højere grad end 

mindre selskaber, har haft større andele af ikke-handelsbare aktier, har været noteret på Shanghai. 

 

Tabel 3.6.4 Rate of Tradable Shares 
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3.7 Volatilitet  

Målt på daglige observationer er de årlige standardafvigelser på de ovenfor beskrevne afkast 

beregnet jf. følgende figur 3.7. De kinesiske indeks’ svingende afkast udtrykkes herigennem også 

ved større standardafvigelser. Således er volatiliteten over eller på niveau med de øvrige indeks i 

hele sammenligningsperioden. Kun i årene 1998, 2002 og 2003 har der været højere volatilitet på de 

øvrige markeder. Fra 1997 ses det endvidere, at de kinesiske indeks har næsten samme volatilitet 

som Hongkongs Hang Seng Index. 

 

De første 5 år frem til 1997 har standardafvigelsen været på 40 %, hvor de øvrige indeks, ud over 

HSI, ikke har været over 20 %. Shanghai topper med næsten 100 % i 1992, hvilket skal ses i lyset 

af, at markedet kun kort forinden var blevet åbnet, og investorerne havde stor efterspørgsel samtidig 

med at udbuddet var småt. Endvidere fra 2004 indtil 2009 har de kinesiske aktiemarkeder haft 

mærkbart højere standardafvigelser. 

Trods høje standardafvigelser må det forventes, at de havde været højere, såfremt der ikke havde 

været regulativer, der minimerede de daglige udsving. Som for andre udviklingslande, har også 

Kina haft grænser for daglige kursudsving, hvilken udgjorde 10 %. Handlen med en aktie stoppes 

den pågældende dag, såfremt aktierne stiger eller falder 10 % i værdi. For så vidt angår de 

selskaber, der på to på hinanden følgende år havde rapporteret underskud, var grænsen 5 % (Chen et 

al, 2007). 
 

                Figur 3.7, Volatilitet 

 
               Kilde: Datastream, beregnet årlig volatilitet, bilag 
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3.8 Korrelation med andre markeder 

Samvariationen for hele analyseperioden 1992-2009 mellem de forskellige indeks, er illustreret 

gennem følgende tabel 3.6. Området med lyseblå markering illustrerer Shenzhen og Shanghais 

korrelationer med de øvrige indeks. Med en koefficient på 0,69 for den 18-årige periode har 

Shenzhen og Shanghai haft en høj korrelation. Omvendt forholder det sig med korrelationerne 

mellem disse og S&P 500, Nikkei 225, Dax 30, OMX C20 og sågar Hang Seng. Hang Seng har 

højeste korrelation med 0,14 til Shenzhen, der kun har en korrelation på 0,016 til S&P 500. For 

perioden er der således næsten ingen korrelation mellem de kinesiske aktiemarkeder og London, 

såvel som de øvrige index.  

 

Tabel 3.8 Korrelation ml alle indeks, 1992-2009 

 
 
 

Den årlige udvikling i korrelationerne målt på daglige observationer, er illustreret gennem følgende 

figur 3.8.1, der viser udviklingen mellem de kinesiske indeks og de for udviklingen sammenlignede 

indeks. Da vores sample på årlige korrelationer mellem Shanghai og Shenzhen viste en meget tæt 

korrelation på næsten 1 jf. Appendix 3.8, og 0,69 for hele perioden, er blot et af indeksene valgt 

som repræsentation for det kinesiske marked i sammenligningen med de øvrige indeks. Til 

komparativ belysning illustreres endvidere S&P 500 korrelation med de øvrige indeks, hvilket 

havde laveste korrelation med de kinesiske indeks for hele perioden, jf. ovenstående tabel 3.8. 
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Figur 3.8.1 Korrelation ml. SSE Comp og indeks, samt S&P 500 og indeks 

 
Kilde: Datastream, beregnede korrelationer mellem index, bilag 

 

Som forventet med udgangspunkt i figur 3.8, illustrerer også figur 3.8.1 lave årlige korrelationer 

frem til 2009 mellem Kina og de udviklede lande. Korrelationer over 0,2 i 2007, 2008 og 2009 er 

alle vedrørende de andre asiatiske markeder i sammenligningen, HSI og Nikkei 225. Hvor HSI ved 

figur 3.8 for hele analyseperioden viste lav samvariation med en korrelation på 0,14, er 

korrelationen væsentlig højere de seneste år, jf. figur 3.8.1. HSI har således haft stigende korrelation 

med SSE og SHZE fra og med 2007 på niveauer mellem 0,38 og 0,5. Det indikere således, at 

respektive markeder i højere grad kan være påvirket af de samme faktorer i denne periode. De 

stigende korrelationer gør sig også gældende til de øvrige indeks til niveauer mellem 0,15 og 0,2. 

 

I 1995 har S&P 500 i højere grad haft modsatte fluktuationer af de kinesiske indeks, med en 

koefficient på -0,2. Den negative korrelation forsatte frem til 2000. Ud over årene med positive 

koefficienter i 2006 og 2009 har disse været meget tæt på 0. Af den anden del af figur 3.8.1 fremgår 

det desuden, at S&P 500 for hele perioden har højere korrelationer med de øvrige indeks, end Kina 

på noget tidspunkt i analyseperioden har haft med disse. Højeste korrelationer for S&P 500 er med 

det tyske indeks DAX 30 der i 2002, 2003 og 2009 viste koefficienter tæt på 0,7. 

 

Udviklingen i korrelationerne kan i høj grad indikere, at der er markedsspecifikke risici på de 

kinesiske markeder, i højere grad en de øvrige med deres højere indbyrdes korrelationer, henset til 

at Kina har været et lukket marked. De lave korrelationskoefficienter beretter ligeledes om, at der er 

høje diversifikationsgevinster at opnå ved investering i Kina. Endvidere er korrelationen mellem 

Kina og de udviklede lande mærkbart steget fra 2007, trods den end ikke er på niveau med deres 

indbyrdes korrelationer.  
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3.9 Delkonklusion 

I alle årene har der været en jævn tilgang af nye selskaber på aktiemarkedet. Antallet af udstedte 

aktier steg relativt mere end antal nye selskaber fra 1997 og endvidere med større vækstrate fra 

2007. Til trods for det kraftigt øgede udbud af aktier steg, var kurserne generelt stigende og 

markedskapitaliseringen blev således forøget markant, især i perioden 2005 til 2007, hvor kurserne 

steg kraftigt. 

 

Derudover er der for samme perioder sket betydelige ændringer i sammensætningen af 

markedsaktører og strukturen af A-aktierne. Statskontrollerede selskaber og ikke-handelsbare aktier 

havde domineret markedet frem mod 2005. Trods strukturen var aktiekurserne steget markant mere 

end de sammenlignede indeks frem mod 2000, for efterfølgende at falde frem til 2005. 

Sammenligning af de høje book-to-market og P/E-ratioer for perioden indikerer ligeledes, at 

efterspørgslen har været stor og kan have presset priserne til et overophedet niveau indtil 2000. 

Således falder ratioerne fra 2000 frem til 2005 og finder et mere naturligt leje, trods de stadig er 

høje sammenlignet med øvrige lande. 

 

Fra 2006 ser vi strukturelle ændringer i markedet, med højere andele af handelsbare aktier. På 

samme tidspunkt stiger P/E og book-to-market gennem større kurser relativt mere end den i 

forvejen høje vækst i aktierne. Der er samtidig en markant stigning i værdien af aktieomsætningen. 

Den højere omsætningsværdi er ikke kun afledt af stigningen i antallet af aktier og højere kurser. 

Turnover-ratioet, hvor mange gange hver aktie blev omsat, blev næsten fordoblet også. Samtidig 

faldt andelen af ikke-handelsbare aktier. 

 

Volatiliteten havde for indeksene været markant højere end sammenligningsmarkederne for hele 

perioden, men nærmer sig hinanden. Trods en stadig lav korrelation sammenlignet med de øvrige 

landes indbyrdes korrelation, stiger korrelation mærkbart også for denne del af perioden. 

 

Udviklingen i de kinesiske aktiemarkeder har således, målt på multipler og økonomiske 

sammenhænge, været markant anderledes end de øvrige markeder. Samtidig viser der sig nogle 

interessante sammenhænge, og trods stadig stor forskel går udviklingen i retning af mere 

samvariation med sammenligningsmarkederne. For at klarlægge årsagssammenhænge, undersøger 

vi i følgende kapitel 4, Transformationen mod et Internationalt Marked, den udvikling og de 

ændringer, der er sket i markedet og dets kontekstuelle forhold.  
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4 Transformation mod et internationalt marked 

Med konstitutionen af aktiemarkederne i 1991 er de relativt nye. Markederne har på kort tid 

gennemgået en større udvikling fra at være meget statskontrollerede og mindre gennemskuelige, til 

at staten i dag er mindre kontrollerende og markedet i høj grad er blevet mere effektivt, trods 

markedet endnu ikke er fuldt tilgængeligt for de udenlandske investorer. 

I sin spæde oprindelse bar markedet stort særpræg af de tidligere politiske ideologier samt 

institutioner, der dels ikke havde erfaring med at håndtere de kontekstuelle forhold for et sådant 

marked, og samtidig skulle skabe liberaliserede og gunstige markedsforhold. De private investorer 

havde førhen ikke haft alternative investeringsmuligheder. Med samtidige reguleringer af 

efterspørgselsforhold, hvor rettigheder til aktiekøb blev udstedt til private investorer gennem 

lodtrækning, skabte det en overophedet efterspørgsel ved markedets åbning. Den 10. august 1992, 

hvor netop rettigheder til at købe A-aktier på Shenzhen i perioden 1992-1993 blev udstedt manuelt 

gennem Shenzhen Bank of China, var efterspørgslen langt højere end udbuddet, hvilket førte til 

lange køer og fysiske kampe om at få tilegnet sig en rettighed. Der var så stor tro på, at investering 

gennem aktiemarkedet førte til rigdom at investorerne, med de høje forventninger, ikke vurderede 

de underliggende risici i markedet (Lihui Tian, 2010; The Independent, 1992). Herom bevidnede 

også P/E-ratioerne, book-to-market-ratioerne og kursudviklingen, jf. kapitel 3, med ekstreme rater. 

Chen et al (2004) konkluderede i deres undersøgelse endvidere, at børsnoteringer i A-aktier blev 

foretaget med så lave priser, at medianen af initiale prisstigninger efter noteringen på børsen var på 

145 %. Dette skyldtes, at der efter aktieudstedelsen var en lang godkendelsesproces før den 

officielle notering kunne foretages, og at reguleringen af markedet til tider udskød noteringen 

yderligere, hvilket ofte betød en mellemliggende periode på 6 måneder og nogle gange mere. 

Køberne af aktierne havde dermed hverken mulighed for at sælge aktierne i den mellemliggende 

periode, eller nogen idé om, hvor meget aktierne var værd. Dette gjorde det nødvendigt at sætte 

priserne ved initiale børsnoteringer lavt, og forårsagede desuden de høje prisstigninger, så snart 

aktierne kunne handles på børsen. 

 

På de kinesiske aktiemarkeder har der været forhold, der har skabt nogle betydelige problemer for 

og iblandt principalerne, de kinesiske investorer, der har haft afgørende indflydelse på udviklingen. 
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Interessant er det samtidig, at udviklingen i de kinesiske aktiemarkeder, sammenlignet med øvrige 

udviklingslande, BRICs4, har været mere ekspansiv (Wong, 2005). 

4.1 Kontekstuelle forhold for udviklingen 

Følgende undersøges aktiemarkedet kontekstuelle forhold, og udviklingen i disse, for at kunne 

skabe sammenhæng til de historiske vækstrater, herunder hvad der har motiveret eller begrænset 

disse. 
 

4.1.1  Regnskabsstandarder 

Regnskabskravene for virksomheder noteret på Shenzhen og Shanghai har fra oprettelsen af disse 

langt fra levet op til internationale standarder. 

Kinesiske selskaber skal jf. den kinesiske selskabslov følge People’s Republic of China Generally 

Accepted Accounting Standards (PRC GAAP). Dette er for så vidt angår indenlandsk noterede 

selskaber. Selskaber der også er noteret i B-aktier, skal yderligere følge de internationale 

regnskabsstander (IAS) samt have årsregnskabet revideret af et større internationalt revisionsfirma. 

PRC GAAP er ad flere omgange sidenhen ændret jf. følgende. 

Der har gennem 90’erne været afgørende forskelle mellem de to standarders regnskabsprincipper, 

hvad hovedsageligt angik den regnskabsmæssige behandling af afskrivninger, tab på debitorer, 

værdisætning af varelagre og investeringer samt behandling valutakursdifferencer. Da 

regnskabsstandarderne under PRC GAAP dels var lempelige, og regnskaberne ikke var reviderede 

af større internationale revisionshuse, men i stedet indenlandske, som har ry for at kunne 

tilbageholde informationer pga. statens mulige opportunistiske adfærd i de statskontrollerede 

selskaber, har det i høj grad været muligt at manipulere med regnskabet med en misvisende 

aktieværdi til følge. Jf. Chan et al. (2007) var indtjeningen med regnskabsmæssig behandling ved 

PRC GAAP 20-30 % højere end ved behandling ved IAS, og 15 % af de selskaber der noteres i B-

aktier, der før indberettede overskud ved PRC GAAP, har underskud ved IAS. 

 

Løbene reguleringer har fundet sted gennem 90’erne, for i højere grad at leve op til internationale 

standarder. Dog har det taget længere tid, inden ændringer blev foretaget mht. behandlingen og 

målingen af aktiverne, samt at regnskaberne skulle underskrives af et internationalt revisionshus. 

Som modsætning til IFRS blev varelagret vurderet til kostprisen, og ikke laveste værdi af kostpris 

                                                 
4 BRIC; Brazilien , Rusland og Indien 
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og genanskaffelsespris, og nedskrivninger foretoges ikke på materielle anlægsaktiver, for at nævne 

nogle få. Netop nævnte forhold er ændret nu. I 2006 ændredes Accounting Standards for Business 

Enterprises (ASBE), hvormed standarderne nu i højere grad lever op til IFRS – dog stadig med 

undtagelser. Der arbejdes med regnskabsstandarderne i den hensigt at få dem til at leve op til 

kravene stillet i IFRS5. 
 

4.1.2  Forskel i  aktiekurser 

Det er muligt for indenlandske kinesiske aktieselskaber at udstede flere aktietyper. En virksomhed 

kan for eksempel således både udstede A og H-aktier, hvilket der pr. 24/6 2010 var 46 selskaber, 

der havde gjort6. Sammenlignes aktiekurserne ved omregning af valutakurserne, kan det ses af disse 

ikke handles til samme pris. Dette kan der være flere årsager til, hovedsageligt restriktioner med 

hensyn til ejerforhold og for B-aktierne også forventninger til den fremtidige valutakurs, emner der 

ikke analyseres yderligere i denne afhandling. En yderligere årsag til prisforskellen er de forskellige 

regnskabsstandarder. 

 

Hvor selskaber eksempelvis er listet i både A- og H-aktier, eller A- og B-aktier, er dette til stor gavn 

for de indenlandske kinesiske investorer, der investerer i selskabernes A-aktier. Regnskaberne er 

således aflagt under IAS, da H- og B-aktierne skal leve op til denne standard, hvilket gør aktierne 

mulige at prisfastsætte mere korrekt, og dermed give en væsentlig større sikkerhed for 

investeringen. Det forholdsvist lille udbud af disse A-aktier betyder dog, at prisen kan blive presset 

i vejret, da der simpelthen er mangel på investeringsmuligheder i disse mere sikre aktier. For B-

aktiernes vedkommende så vi således også lavere price earnings-ratios end A-aktierne. 

 

Under normale økonomiske omstændigheder vil sådanne prisforskelle på identiske aktier hurtigt 

blive udlignet på grund af muligheden for arbitrage. Flere studier argumenterer for, at dette vil ske 

over tid, f.eks. mellem A- og B-aktier efter den kinesiske regering i 2001 tillod kinesiske investorer 

med udenlandsk kapital at investere i B-aktier, som førhen var forbeholdt udenlandske investorer 

(Fung and Leon 2002, Karolyi and Li 2003). Der argumenteres yderligere for, at der med den større 

globalisering af markedet med QFII, hvor udenlandske institutionelle investorer kan investere i A-

aktierne, vil prisforskellene mindskes gennem arbitragestrategi. Den initiale åbning lød på 4 mia. 

                                                 
5 China Orbit: China Accounting Standards, A New Beginning 
6 Finance Yahoo 
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USD, og er senest blevet udvidet til 30 mia. USD i 2007. Ved sidstnævnte forhøjelse var den 

samlede markedsværdi på 54.000 mia. USD, hvormed de udenlandske investorers andel var under 

0,6 ‰. Hvorvidt indflydelsen fra udenlandske institutionelle investorer har haft indflydelse på 

formindskelse af prisforskelle, kan der stilles spørgsmål ved, set i lyset af de stadig eksisterende 

prisforskelle mellem aktierne listet i de forskellige klasser, og den stadig beskedne andel af 

indflydelse på markedet. De udenlandske investorer har således ikke haft ubegrænset adgang til A-

aktierne og omvendt, hvormed kapital til maksimalt udnyttelse af arbitragemuligheden, ikke har 

kunnet placeres. Endvidere var det ikke på daværende tidspunkt tilladt at handle på margin ved 

short-sale7, hvormed forudsætningerne for arbitragestrategi ikke har været opfyldt. Effekten fra de 

udenlandske investorer kan dog begrundes ved, at deres investeringer kan være indikator for det 

øvrige marked. P/E-ratioerne mellem A og B-aktier tilnærmede sig også hinanden fra 2007, om end 

der stadig var afgørende forskelle iblandt dem. 

 

4.1.3  Kontekstuelle forhold i transformationsprocessen 

Udviklingen på det kinesiske aktiemarked adskiller sig på mange områder fra udviklingen på de 

større internationale og etablerede aktiemarkeder. Mens der har været skabt imponerende 

vækstrater, har vilkårene, hvorunder dette har fundet sted, været anderledes, end hvad man 

umiddelbart ville forvente. Tidligere var selskaberne statsejede og investeringsmæssige 

dispositioner var centralt styret, hvor driftskapital og investeringer var finansieret af regeringen eller 

gennem optagelse af lån fra centralbanken (Yao & Yueh, 2009). Reformerne fra den nye regering 

har gradvist gået mod en større grad af markedsøkonomi. Således begyndte enkelte regioner i 

slutningen af 80’erne at rejse kapital fra private investorer gennem OTC-handler, indtil det med 

oprettelse af børserne, Shanghai og Shenzhen i 1991, blev mere systematiseret. 

 

Trods reformer og overgang til en mere fri og markedsorienteret økonomi, har den efterfølgende 

udvikling stadig båret præg af politisk opportunisme. Det kan derfor overraske, at det kinesiske 

aktiemarked samtidig har vist imponerende vækstrater. Kun trinvist er markedet åbnet for 

internationale kapitalplaceringer. Alle placeringer på A-aktier skal godkendes gennem dertil 

specielt udpegede banker, hvortil flere krav skal overholdes. Udviklingen af aktiemarkedet er derfor 

særligt interessant, da den har fundet sted under forhold, der ikke i de udviklede lande, eller i 

markedsøkonomisk teori, kendetegnes som gunstige rammer for et velfungerende aktiemarked. 

                                                 
7 Dette blev dog tilladt september 2008, for igangsætte aktiviteten under den finansielle krise (Bloomberg, 26.09.2008)  
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4.1.3.1  Statskontrollerede aktieselskaber 

Med oprettelsen af børserne anvendte regeringen markedet til at rejse kapital til større statsejede 

selskaber. For stadig at bevare kontrollen blev kun en tredjedel af et selskabs aktier solgt til private 

investorer, mens den resterende del tilhørte staten, statslige finansielle institutioner eller blot blev 

bevaret i selskaberne som indestående aktiekapital. Den del, der ikke blev solgt til private 

investorer, var ikke-handelsbare aktier. Således sikrede regeringen at kunne bevare kontrollen. 

Kun de mindre selskaber fuldt privatiseret ved oprettelsen. Selskaberne udgjorde en stor del af 

gældsbyrden, og samtidig var de ikke i stand til at generere profit. Fra 1995 blev det besluttet med 

reformen ”keep the large and let the small go”, at bevare de 500-1000 største selskaber som 

statsejede, og lade de mindre selskaber blive fuldt privatiseret (Garnaut et al, 2006). Selskaber som 

senere skulle få betegnelse Small and Medium Enterprises (SME) jf. appendiks 4.1.3.1. På 

daværende tidspunkt stod de 500 største virksomheder alene for 37 % af Kinas samlede industrielle 

aktiver. 72,5 % af de små virksomheder havde vist sig ikke at være bæredygtige, hvorimod det kun 

var gældende for 24 % af de selskaber regeringen ejede. 

Regeringen forbød aktiehandel på markedsvilkår med de ikke-handelsbare aktier, i den hensigt at 

kunne bevare kontrollen over de respektive selskaber. Handel kunne kun finde sted efter statslig 

godkendelse. I slutningen af 90’erne var ca. 90 % af selskaberne på Shenzhen og Shanghai 

statskontrollerede (Wong, 2005). 
 

4.1.3.2  Centralstyret finansiering af aktieselskaberne 

Med regeringens kontrol over kapitalmarkederne og styring af kapitalstrømme mellem ind- og 

udland, har afkast på finansielle aktiver været holdt kunstigt lave. Det har herigennem været muligt 

for hovedparten af de statsejede selskaber, at finansiere kapital til en lavere rente end 

markedsrenten. Med politiske motiver for stadig at kontrollere vitale ressourcer 

(telekommunikation, infrastruktur, fremstilling, energi, forsvar), blev den del af disse, der blev 

konstitueret som aktieselskaber, bevaret statsejet. Samtidig gav regeringen gunstige rammevilkår 

for de statsejede virksomheder. 

Selskaberne blev dels tilgodeset gennem skattelempelser og direkte lånebevillinger. De kinesiske 

statsejede selskaber havde et fast skattebeløb, der skulle betales til staten. Så længe dette krav blev 

overholdt, havde selskaberne operationel suverænitet. Da skattebeløbet ikke var proportionelt med 

indtjeningen, gav det incitament til øget produktion, hvilket har haft indflydelse på dannelsen af 

større og, alt andet lige, mindre effektive statsejede virksomheder. 
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Offentlige bevillinger blev i 1985 afløst af udlån gennem statsejede banker. People’s bank of China 

blev opdelt i 4 specialiserede statsejede banker, fulgt af yderligere 3 banker i 1994, hvilke havde til 

formål at yde bankvirksomhed for de statsejede selskaber (Yao & Yueh, 2009). Den officielle 

markedsrente blev sat lavere end den uofficielle markedsrente med 50-100 %, hvormed der nærmest 

ingen forrentning var på udlån til statsejede selskaber. 

 

I 90’erne får de statsejede banker, der er selvstændige juridiske enheder, lov til at udlåne til ikke 

statsejede selskaber. Bankerne var dog underlagt restriktioner, om blandt andet at holde sig mellem 

10 % under og 50 % over den officielle benchmark-rente. På samme tidspunkt var den uofficielle 

markedsrente 50 % højere end den øvre grænse. Det betød, at bankerne ikke havde mulighed for at 

modsvare den risiko, der var ved at låne ud til små private selskaber, ved at få en højere rente, og 

var dermed nødt til stadig hovedsageligt at lave mere sikre udlån til de store statsejede selskaber, 

hvor risikoen var lav, da de var ejet af staten, hvorfor sandsynligheden for konkurs var lav. 

I begyndelsen af 90’erne stod de statsejede banker for 90 % af udlånsmarkedet. I 2007 var de stadig 

dominerende på udlånsmarkedet med 60 %. Da de statsejede selskaber, jf. ovenstående, drager 

størst nytte heraf, har der derfor været udlån til virksomheder, der har været mindre effektive. Dette 

vidner om større fokus på at opretholde drift og råde over vitale ressourcer, end på selskabernes 

bæredygtighed på markedsvilkår på dette tidspunkt. Dette skulle vise sig at efterlade nogle mindre 

bæredygtige virksomheder på markedet (Yao & Yueh, 2009). 
 

4.1.3.3  Dividendepolitik 

Selskabernes dividendebetaling er dels en finansierings- og dels en investeringsbetragtning, og er 

ud fra investorsynspunkt væsentlig i vurderingen af et selskabs performance og motiver for dennes 

investering. Med kortlægning af, hvorvidt selskabet betaler dividende eller ej, kan vurderingen af et 

selskabs performance estimeres, da det enkelte selskab kan have væsentlige motiver for begge 

henseender. 

 

Dividendebetaling er fra selskabernes synspunkt et spørgsmål om, hvorledes den frie kapital skal 

anvendes. Selskabet bør, alt andet lige, agere i investorernes interesse, og hvad der for investorerne 

giver det højeste afkast (Brealey et al, 2008). Der bør derfor for udbetaling af de frie midler 

overvejes, om selskabet kan forrente kapitalen bedre end investoren. Det må endvidere være en 

implicit forventning, at selskaberne har et fornuftigt brug af dividendebetalingerne i forhold til 
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rationel styring af kapitalstrukturen. Da selskabet er funderet som aktieselskab, kan investoren selv 

diversificere sin portefølje, hvormed selskabet ikke skal anvende ressourcer på at sprede sine 

aktiviteter på forskellige segmenter. Den økonomiske rationalitet er således, at et selskab, alt andet 

lige, enten skal udbetale dividende eller reinvestere i vækstmæssige aktiviteter. 

 

4.1.3.3.1 Empiriske motiver for dividendepolitik 

For Kina er der dog andre faktorer, end hvad den rationelle økonomiske teori fordrer, der motiverer 

selskabernes dividendebetaling, og som samtidig skaber forskellige incitamenter blandt 

principalerne; ejerne. 

Lee og Xiao (2003) dokumenterer i deres undersøgelse, at der eksisterer to overordnede 

dividendepolitikker. Selskaber med store majoritetsejere opretholder en dividendepolitik om stabil 

payout-ratio, hvor selskaber med mindre ejerkoncentration opretholder stabile dividender; 

dividender øges ikke i takt med stigende indtægt. Der er således ikke symmetri i brugen af 

dividendebetaling, hvilke giver nogle tidlige indikationer af, at der kan være forskellige ejerkrav og 

problemer blandt principalerne. Selskaberne med høj ejerkoncentration er netop selskaberne, hvor 

en høj andel af de ikke-handelsbare aktier er statsejede, og hvor selv samme har en lavere værdi per 

rettighed end de handelsbare A-aktier. Ved høj ejerkoncentration vil størstedelen af en eventuel 

dividendeudbetaling tilfalde majoritetsejeren, men hvor rettigheden til en dividendekrone 

prismæssigt er lavere, end for investorerne med handelsbare aktier. Således viste undersøgelsen 

endvidere, at jo større ejerkoncentration des oftere dividendebetalinger og højere payout-ratio. 

 

Ved måling på korrelationen mellem kurs på A-aktierne og dividendebetaling, viser det således 

også, at markedet forventer stigende dividender fra selskaberne med høj ejerkoncentration, da der 

ingen markedsreaktion var på højere dividender. Omvendt viser det også, at A-aktionærerne ikke 

ønsker dividender, da det udvander værdien per aktie. Ved dividendenedsættelser var der således 

positiv reaktion på aktiekurserne. 

 

Dividendebetalingerne blev regnskabsmæssigt henført til det år, hvor indtjeningen var genereret og 

ikke det år, hvor dividenden udbetaltes (Lee & Xiao, 2003). Gennem dividendebetalinger kan 

selskaberne således selv styre, hvilket afkast der skal være på egenkapitalen (ROE). Herigennem 

giver større dividender, med den heraf mindre egenkapital til følge, større afkast i ROE, og netop 

størrelsen på afkastet på egenkapitalen er afgørende for, om aktieudvidelse tillades af CSRC. F.eks. 
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i perioden 1996-1998 var der krav om, at ROE skulle være minimum 10 % for hvert af de seneste 3 

år, for at CSRC tillod aktieudvidelse (Lin et al, 2007). Således gælder det, at dividendebetaling i en 

tidsperiode øger muligheden for aktieudvidelse og dividendebetaling i kommende tidsperiode. 

Gennem det højere afkast på ROE, kan et selskab således lave en aktieudvidelse, såfremt det senere 

mangler likviditet til investering, og gennem aktieudvidelsen kan selskabet få likviditet til enten at 

udbetale dividende igen og gentage proceduren, eller likviditet til finansiering af aktiviteter. Således 

viser det sig også af Lee og Xiao’s (2003) undersøgelse, at netop når en dividendebetaling kan 

betyde, at ROE bliver høj nok til en eventuel aktieudvidelse, øges sandsynligheden for 

dividendebetaling, højere payout-ratio og højere dividende per aktie. Endvidere stiger 

sandsynligheden for, dels at der udbetales dividender, men også højere payout-ratio og 

dividendebetaling per aktie, efter at der er foretaget en aktieudvidelse. 

Mærkværdigt er det samtidig, at det frie cashflow ikke har signifikant indflydelse på 

dividendepolitikken, hvilket normalt ved IAS-selskaber har afgørende indflydelse for dette. 

Undersøgelserne viser, at jo større faldet er i det frie cashflow, des større er stigningen i 

dividendebetalingen. Det viser sig også, at selskaberne med høj ejerkoncentration har negativ 

korrelation mellem ændringen i indtjeningen og ændringen i dividender, hvormed der ved lavere 

indtjening udbetales højere dividender. For selskaber med lav ejerkoncentration, er korrelationen 

positiv. 

 

Der tegner sig således et tydeligt billede af, at dividendebetalingen mere har været anvendt som 

instrument til at kunne lave aktieudvidelse, og gennem aktieudvidelsen få likviditet til at finansiere 

driften eller få likviditet i de ikke-handelsbare aktier. Gennem eksproprieringen har majoritetsejerne 

kunne bruge dividendebetalingen som instrument til at indfri noget af investeringen, mod, ved 

tegningsretter, at afgive nogle ejerandele til A-aktionærerne. Det har netop været aktionærerne af 

handelsbare aktier, der i højere grad end de ikke-handelsbare aktionærer, har benyttet sig at 

tegningsrettighederne ved aktieudvidelsen, da aktierne herigennem kan fås til favørkurs (værdi 

mellem regnskabsværdi og markedskurs), men samtidig har prisen været højere end værdien for de 

ikke-handelsbare aktier. 

Majoritetsejerne, hvis aktier der ikke er handelsbare og har en lavere kursværdi, får et relativt større 

afkast end minoritetsejerne, hvis handelsbare aktier har højere kursværdi, da dividendebetalingen er 

i forholdet én til én, mens aktionærernes værdi af handelsbare aktier, falder mere efter 

aktieudvidelse end de ikke handelsbare aktier. Det kan umiddelbart virke irrationelt for investorer i 
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det hele taget, at investere i aktier med høj ejerkoncentration da denne ekspropriering finder sted. 

Hvad enten investoren ønsker dividenden eller ej, opretholdes den økonomiske rationalitet, da 

selskaberne stadig genererer større afkast, end hvad investorerne taber på dividendebetalingen, da 

der netop ikke har været alternative investeringsmuligheder med eventuelle højere afkast. 

 

4.1.3.3.2 Fundamentalværdi; spekulation? 

Med adfærden på markedet kan det afledes, at motivet for aktieinvestering i Kina ikke er afkast 

gennem dividender, men afkast ud fra kursværdi. Det kan på dette tidspunkt give nogle tidlige 

indikationer af, at markedet herigennem kan være udsat for spekulation, da det ikke er i dividenden 

forventningen til afkast ligger. Fundamentalværdien af en aktie udgøres af den tilbagediskonterede 

værdi af alle fremtidige dividender (Blanchard, 2006). Med eventuelle forventninger til ingen 

fremtidige dividender vil der derfor ingen fundamentalværdi være. At der ved sådanne tilfælde 

alligevel opretholdes en kurs kan meget forenklet forklares ved, at der er forventninger 

(spekulation) om en højere pris på sigt. 

Hvis ingen ny information kan godtgøre, at dividender skulle være stigende i fremtiden, må en 

faldende dividende til pris-ratio ligeledes betyde, at der spekuleres. Dette var eksempelvis tilfældet 

ved sammenbruddet på det amerikanske og japanske aktiemarked i 1929 henholdsvis 1990-1992 

(Blanchard, 2006). Markedsforholdene mellem Kina og disse to lande, er dog ikke ens, hvormed 

denne information ikke kan ses i komparativ belysning til Kina. Eksempelvis kan politiske 

restriktioner på dividendebetalingen have stor indflydelse på aktiernes fundamentalværdi, da profit, 

der normalt vil være udbetalt som dividender, eksempelvis i stedet investeres i projekter, der ikke 

giver den tilsvarende værdi for investorerne. Eventuelle forventninger til en fremtidig ophævelse af 

sådanne restriktioner, vil derfor øge fundamentalværdien, med forventninger om højere 

dividendebetaling. 

 

Med inddragelse af de analytiske sammenhænge og de af Lea og Xio (2003) foretagne 

korrelationer, kan det konkluderes, at investorer ikke har foretaget deres investeringer ud fra 

fundamentalværdi, da deres motiv for investeringen netop ikke har ligget i dividendebetalingerne. 

Med motiver om afkast ud fra kursværdien, kan spekulation være et parameter i markedet, der har 

drevet væksten. 
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4.1.3.3.3 Historiske dividender 

Med de politiske restriktioner og den særlige aktiestruktur, er der ikke konsistens i 

dividendebetalinger ud fra almindelige økonomiske rationaler. Således betyder en stigende 

dividende ikke nødvendigvis fremgang i indtjeningen eller overskud af frit cashflow, men kan også 

skyldes et muligt behov for at kunne fremskaffe kapital i fremtiden. 

Udviklingen i payout-ratios frem til 2009 er vist ved følgende tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1Payout Ratios; 1993-2009 

 
 
 
 

Markedet viste lave payout-ratios frem til 1998. Dette skal ses i sammenhæng med de for årrækken 

lavere cashflows, jf. følgende figur 4.1. Louis et al (2007) observerer ligeledes denne sammenhæng 

i sin undersøgelse, men forkaster at der er signifikant sammenhæng. Perioder med lavt cashflow 

kunne også vise høj dividendebetaling, hvortil årsagen må forventes af findes i de selskaber, der har 

udnyttet muligheden for dividendebetaling med påvirkning af ROE, for efterfølgende at fremskaffe 

kapital gennem aktieemission eller right-issues. Tabelmaterialet bekræfter denne sammenhæng, 

eksempelvis i 1996, hvor der er negativt cashflow men positive dividendebetalinger. Chen et al. 

(2007) konkluderer i stedet i deres undersøgelse, at trods sammenhæng mellem dividendebetalinger 

og frit cashflow, har dividendebetalingerne haft signifikant sammenhæng med ejerkoncentrationen, 

da der mellem de to aktietyper var prisforskelle, og heraf andre incitamenter til dividendebetaling. I 

perioder med lavere cashflow har selskaberne med høj ejerkoncentration presset 

dividendeudbetalinger relativt højere, indenfor grænsen at der stadig er driftskapital, end det har 

været tilfældet for selskaber med mindre ejerkoncentrationer. Således er der ikke den normale 

sammenhæng mellem udviklingen i payout-ratioet og andre multipler som for eksempel EPS, P/E 

og D/P, der på et effektivt marked normalt viser økonomiske rationaler for dividendebetaling. 

 

Følgende figur viser, alt andet lige, sammenhængen med stigende cashflows og 

dividendebetalinger. De genererede data fra Datastream er cashflow fra driften, og således ikke det 
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eksakte frie cashflow efter CAPEX

selskaberne har været stadig bedre til at generere likvidit

 

     Figur 4.1 Udvikling i Cashflow

     Kilde: Datastream. Beregnede gennemsnitlige cashflow pr. selskab, bilag

 
Med stigende cashflow i selskaberne har der ligeledes været en øget payout

transformationsprocessen i 2005, hvor alle aktier frem mod 2008 blev handelsbare, og heraf fik 

udlignet kursforskelle, har sammenhængen mellem 
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lockup-perioder på transformerede ikke
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tolkes objektivt. Med udlignede kursværdier 

minoritetsejerne dog blevet stillet retsmæssigt 

kan være investeringsmotiv, men med den høje ejerkoncentration kan der stadig havde været 

opportunistiske årsager til eventuel dividendebetaling, jf. deres illikvide aktier i 

 

Dividender giver i investeringssammenhæng et løbende afka

forbrug opretholdes uden at skulle sælge investeringsbeviset. Var det derimod nødvendigt at sælge 

investeringsbeviset for at modtage likviditet til forbruget, ville spekulationer i højere grad indgå, da 
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eksakte frie cashflow efter CAPEX8 og finansielle poster. Udviklingen viser 

bedre til at generere likviditet gennem årene. 

Figur 4.1 Udvikling i Cashflow 

Kilde: Datastream. Beregnede gennemsnitlige cashflow pr. selskab, bilag 

Med stigende cashflow i selskaberne har der ligeledes været en øget payout

transformationsprocessen i 2005, hvor alle aktier frem mod 2008 blev handelsbare, og heraf fik 

udlignet kursforskelle, har sammenhængen mellem det frie cashflow og payout
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perioder på transformerede ikke-handelsbare aktier. Gennem dividendebetalinger kunne 
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Dividender giver i investeringssammenhæng et løbende afkast på investeringen. Dermed kan et 

forbrug opretholdes uden at skulle sælge investeringsbeviset. Var det derimod nødvendigt at sælge 

investeringsbeviset for at modtage likviditet til forbruget, ville spekulationer i højere grad indgå, da 

vesteringsbeviset kunne tilfalde et kurstab. Tilskyndelse af dividender vil dermed 
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og finansielle poster. Udviklingen viser endog, hvorledes 

 
 

Med stigende cashflow i selskaberne har der ligeledes været en øget payout-ratio fra 1999. Efter 

transformationsprocessen i 2005, hvor alle aktier frem mod 2008 blev handelsbare, og heraf fik 

det frie cashflow og payout-ratio været større. 
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dividendeudbetalinger dog elimineret. Dividendeudbetalinger vil dermed være med til at skabe et 

mindre spekulativt marked samt fremme investeringslysten, hvilket netop er formålet med følgende 

regulatoriske krav fra CSRC. Kravet om dividende-betaling var dog kun gældende, såfremt et 

selskab ønskede at indhente kapital på markedet. Såfremt selskabet ville tilføre ny kapital, skulle det 

dermed allerede have en indtjening, hvoraf det udbetalte dividender de foregående år inden kravet 

blevet indført. Med CSRC’s politik var effekten således, at det kun var disse selskaber, der kunne 

låne kapital i markedet, hvormed udbuddet af nye aktier blev begrænset i den periode, hvor 

aktiemarkedet i forvejen var blevet væsentligt større som følge af transformationen. Da kapital i 

markedet er vigtig kilde til likviditet og udnyttelse af investeringsmuligheder, virkede kravene dels 

som tilskyndelse til dividendebetaling og dels som motiv for bedre indtjening. Samtidig hermed 

reducerede regeringen skatterne på dividender fra 20 til 10 % (Chan et al, 2007). 

 

Med regulativet af 6. maj 2006 ”Measures for the Administration of the Issuance of Securities by 

Listed Companies” (CSRC, fdi) tilkendegav CSRC således, at det var vigtigt fortsat at arbejde mod 

at lade investorer få løbende afkast for at motivere investering i kapitalmarkedet. For at tilskynde 

selskaberne til at lave langsigtede dividendepolitikker, udstedte CSRC med regulativet krav om at 

dividendebetaling på minimum gennemsnitlige mindst 20 %, i form af kontanter eller aktier, i 

forhold til de seneste 3 års rapporterede distribuerbare overskud9, skulle opretholdes for at kunne 

lave kapitaludvidelse. Med regulativet af 9. oktober 2008 “Decision on Amending some Provisions 

Concerning Cash Dividends by Listet Companies” (CSRC), blev det specifikt pointeret, at 

selskaberne skal beskrive deres dividendepolitik detaljeret og tydeliggøre konsistensen af denne, 

videregive dividendepolitikken i årsrapport for at gøre denne transparent og gennemskuelig for 

investorerne og yderligere blev dividendekravet til eventuel kapitaludvidelse hævet. 
 

4.1.3.4  Begrænsninger for børsintroduktioner (kvotesystemet) 

Fra 1992 skulle et kvotesystem afgøre, hvilke selskaber der kunne etableres på aktie-markedet. 

Kvotesystemet var statsligt styret ved CRSC, der kontrollerede aktiemarkedets størrelse og 

stabilitet. Kvoterne, der det første år fordelte 5 milliarder aktier i størrelser af 50-500 millioner 

aktier på de forskellige regioner, blev valgt ud fra indstillinger til nominering af kvotetildeling. 

Overordnet set belønnede CRSC de regioner der klarede sig godt, målt på selskabernes 

                                                 
9 Den del af profit, der ikke skal henlægges til andre formål (specielle Regler for visse typer af selskaber, eks. banker og 
pensionskasser) 
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performance, ved at give dem en større kvote-tildeling, og straffede regioner, hvis virksomheder 

klarede sig dårligt, ved en mindre kvote-tildeling de kommende perioder (Pistor & Xu, 2005). 

 

Kvotesystemet virkede samtidig som informationssystem, da der på markedet var problemer med 

tilvejebringelse af nødvendig information i vurderingen af virksomhedernes bæredygtighed. 

Økonomien var på daværende tidspunkt stadig en overgangsøkonomi fra plan- til markedsøkonomi. 

Selskabernes informationsadgang var svært tilgængelig for investorer og markedsaktører, da 

selskaberne dels var nye (IPO’er), og da regnskabsstandarder var mere lempelige, end hvad IAS 

tillader. Det var ikke under tidligere regnskabsstandarder muligt at vurdere virksomhedernes sande 

værdi. Der var derfor endnu større usikkerhed netop for de selskaber, der var i stadiet for at blive 

etableret på aktiemarkedet, da de tidligere ikke var etableret på markedsvilkår. Samtidig har der 

været flere eksempler på, at revisorer og ledelse, der var ansat af staten, har deltaget i bedrageri. 

Eksempelvis havde Guangxia Industry svindlet ved opgørelse af falske dokumenter, 

eksportkontrakter samt moms- og skatteopgørelser. Det større og anerkendte kinesiske revisionshus 

blev i denne sag mistænkt for at have fået betaling for at tilbageholde information (Green, 2003). 

 

For at imødekomme informationsproblematikken blev processen decentraliseret. Ansvaret med 

hensyn til indsamling og verifikation af informationer blev uddelegeret til selskaberne, der netop 

var statsejede. Dette kunne ikke i sig selv imødekomme sikkerheden for oplysningers reliabilitet. 

Selvom de regionale ministre skulle godkende ledelsen i selskaberne og stod for den løbende 

kontrol, foregik denne bag lukkede døre. Det var derfor ikke muligt for hverken investorerne eller 

den centrale regering, som skulle uddele kvoterne, at kontrollere pålideligheden af selskabernes 

bæredygtighed.  Det kunne derfor i daværende form imidlertid give incitament til at fortie relevant 

information (Pistor & Xu, 2005).  

Som præventivt instrument for at imødekomme denne asymmetriske information, havde regeringen 

dog indført incitamentsprogrammer i kvote-systemet. Regionerne blev således belønnet med ekstra 

kvoter, såfremt de tidligere listede IPO-selskaber viste sig at være sunde, og omvendt blev de 

straffet med mindre kvoter eller ved at fjerne selskaberne fra aktiemarkedet, hvis selskaberne 

underpræsterede. 
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4.1.3.5  Svag Corporate Governance 

Laporta et al (1997) beretter, at effektiv corporate governance er væsentlig for et markeds 

udvikling, specielt såfremt markedet er i en transformationsperiode fra planstyre mod et mere 

liberalt regime. Deres undersøgelse konkluderer, at juridiske rammer har betydning for et 

kapitalmarkeds størrelse og udbredelse, da det beskytter interessenter mod ekspropriering. Juridisk 

beskyttelse medfører, alt andet lige, større villighed til at udlåne kapital. 

 

For den del af ejerkredsen der var private investorer, har der ikke været samme grad af 

investorbeskyttelse, som vi kender det fra europæiske markeder. Dette er dels set ud fra mindre 

gennemskuelige regnskaber ud fra de indenlandske regnskabsstandarder PRC GAAP, samt 

kriminelle aktioner fra majoritetsejere og kontrollerende enheder, der begge er statslige. Dette giver 

derfor asymmetriske informationer i forholdet mellem principal og agent, og endvidere iblandt 

principalerne såfremt der er forskellige ejerkrav. Investorerne, der optræder som principalen, har 

ikke haft pålidelig information til at vurdere agenterne. Pistor & Xu (2005) bekræfter ligeledes, at 

den juridiske beskyttelse har været svag under oprettelsen af det kinesiske aktiemarked og den 

følgende udviklingsperiode. I deres undersøgelse af 2004 om den kinesiske lovgivning for 

investorbeskyttelse vurderer de graden af denne i forskellige udviklingsøkonomier. Kina havde 

dårlige resultater på de fleste performancemål, og blev på en skala fra 1 til 5 gradueret med 3, hvor 

gennemsnittet af de 15 lande var 3,61. 

 

En måde hvorpå informationen om selskabernes reliabilitet har kunnet vurderes, har, alt andet lige, 

været ud fra nogle af forholdende ved kvotesystemet. De listede selskaber i de regioner, der 

historisk set havde fået tildelt større kvoter, kunne umiddelbart tillægges større pålidelighed, da de 

herigennem måtte have bæredygtige selskaber. I modsat fald havde de ikke fået tildelt de større 

kvoter. Muroi (2006) forkaster dog den mulighed, at kvotesystemet kan have fungeret som et 

effektivt corporate governance-system ved forklaringen om, at de lokale regeringer støttede 

selskaberne med opretholdelse af drift. Selskaberne, der skulle listes gennem kvotesystemet, blev til 

dels valgt ud fra egennyttige motiver om beskæftigelse og skattebidrag. Såfremt selskaberne ikke 

var selvfinansierende fik de statsbidrag for at kunne opretholde driften, hvormed de forblev listet på 

børsen. 

 

Pistor & Xu (2005) forklarer i deres undersøgelse, at kvotesystemet om ikke som ”juridisk” 

corporate governance-system, dog har virket som et ”adminstrativt” corporate governance-system, 
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men at svagheder ikke gør det til et effektivt redskab på lang sigt. I deres undersøgelse konkluderes, 

at trods det at juridisk beskyttelse normalt er nødvendig i udviklingen af et marked, kan det ikke 

være den eneste regulator for et marked under transformationsproces. Systemet skal kunne håndtere 

opgaverne med at kontrollere, håndhæve og dømme i henhold regulativerne. Da markederne netop 

ikke er udviklede, er de eksponeret overfor den risiko, at den administrative kontrollerende enhed 

ikke er kvalificeret i deres arbejde hvad angår kompetence og erfaring, og dermed ikke er i stand til 

at vurdere selskabernes overholdelse af den juridiske corporate governance. Således ville et juridisk 

corporate governance-system ikke have været effektivt, da markedets institutionelle regulatorer ikke 

kunne håndtere det. Dog har markedet, målt på økonomisk udvikling, vækst i antal selskaber, 

markedskapitalisering, likviditet og mulighed for kapitaltilførsel, klaret sig bedre end 

sammenlignelige økonomier. Jf. Pistor & Xu (2005) er årsagen hertil, at kvotesystemet netop 

virkede som et administrativt corporate governance-system, gennem incitamentskontrakter og krav 

om bæredygtige selskaber for ekstra kvoter, hvilket for en udviklingsøkonomi fungerede bedre end 

et juridisk corporate governance-system i den kortsigtede opstartsfase, men havde svagheder ved 

den videre udvikling af markedet. I deres undersøgelse af 19 udviklingsøkonomier konkluderes det, 

at effektiviteten af og håndhævelsen af eksisterende regler er mere vigtige end en fuldstændig 

lovsamling. 

 

Blandt ejerne af selskaberne har der ligeledes eksisteret problemer med corporate governance. 

Rettighederne for de forskellige typer af investorer har ikke har været ens. Chen & Xiong (2001) 

beretter i deres undersøgelse om prisforskellen mellem handels- og ikke-handelsbare aktier, at den 

del af aktiekapitalen, der ikke var handelsbar, blev handlet mellem ”legal-entity-institutions” til 

prisreduktioner på op mod 90 %. Den private investor kunne dog selv oprette et investeringsfirma 

og medvirke i handlen som institutionel investor (transaktionsomkostninger og godkendelse 

modvirkede dog udbredelsen heraf). Da stemmerettighederne per aktie var i forholdet en til en, ville 

nogle investorer opnå en stemmerettighed eller rettighed til en overskudskrone til reduceret pris. 

 

Det kan således konkluderes, at den udøvede corporate governance, eller mangel på samme, har 

været mindre holdbar. Des bedre investorbeskyttelse markedet fordrer, des større adgang er der til 

finansiering gennem aktiekapital, da investorerne har mindre risiko forbundet med deres investering 

(La Porte et al, 1997). På kort sigt har kvotesystemet, alt andet lige, fungeret som corporate 

governance-system i oprettelsen og udviklingen af det kinesiske aktiemarked, om end det i høj grad 

ikke har løst almindelig pincipal/agent-problemer.  Jf. de videnskabelige analyser har tilpasninger 
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og øget fokus på corporate governance været en nødvendighed for videre udvikling af 

aktiemarkedet. 

 

4.1.3.6  Markedsefficiens 

Kong og Taghavi (2006) forkaster i deres undersøgelse om effekten af ny markedsinformation på 

aktiekurserne i 2000 og 2001, ved offentliggørelse af selskabers årsregnskaber, at 

markedseffektiviteten repræsenterer den semi-stærke form for markedseffektivitet for så vidt angår 

Shanghai og Shenzhen. Det forekommer, at markedet stiger markant fra gennemsnittet af dets 

overnormale afkast allerede fire dage før en nyhedsannoncering, og endvidere falder fire dage efter. 

De drager herigennem sammenhænge til banker og deres ansatte, der udnytter intern viden til at 

købe aktierne inden de offentlige udmeldinger, for efterfølgende at drage nytte af en kommende 

overreaktion i markedet. 

 

Gennem granskning af forskellige undersøgelser af om historiske priser er retvisende for prisen i 

den følgende tidsperiode, er der forskellige konklusioner på, hvorvidt markedet er effektivt i den 

svage form eller ineffektivt. Dette må ligeledes ses som en naturlig følge af adgangen til valid og 

reliabel undersøgelsesdata, en alt andet lige lav markedskapitalisering frem til 2005 samt forskellen 

mellem aktieklasserne. Gennem de foretagne undersøgelser, hvor det i høj grad er påvist, at der på 

flere områder har været korruption og manglende legalt corporate governance-system, må markedet 

i høj grad forventes at være ineffektivt. Gennem strukturen i aktieklasserne og de politiske rammer 

har priserne været mindre gennemskuelige. Dette bekræftes også af Malkiel (2007). Han beskriver 

end videre, at Random Walk, gennem flere forskellige undersøgelser, ikke er påvist, hvilket er krav 

for opfyldelse af Fama’s (1991) definition af den svage form af effektivitet. 

Med udviklingen af markedet siden 2006, henset til større prisgennemskuelighed ved efter 

transformering af ikke-handelsbare aktier samt det større fokus på et legalt funderet corporate 

governance-system, må markedseffektiviteten i høj grad forventes at tage stærkere form end 

tidligere. 
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4.2 Tiltag for aktiemarkedets globalisering 

Der er i de seneste år lavet adskillige lovmæssige ændringer, hvormed markedet er blevet mere 

åbent for internationale investorer. Flere regulativer er dannet for løbende internationalisering og 

effektivisering. 

Allerede ved oprettelsen af aktiemarkederne i 1991 blev en del af det første selskabs aktier listet i 

B-aktier. Efter der samlet set var blevet udstedt for 115 mio. USD i B-aktier i 1993, blev der 

yderligere åbnet for USD 1 mia. i august 1994. Udstedelserne skete især i selskaber i energi-, 

transport- og telebranchen for at øge kapitaltilførslen til disse, hvoraf størstedelen var statsejet og 

udgjorde strategiske nøgleressourcer for Kina (Maltlin, 2007). Frem til 1999 kunne kun statsejede 

selskaber liste kapital i B-aktier, men fra 1999 blev det også for de privatejede selskaber muligt at 

rejse kapital herigennem (Chan et al, 2007). 

 

Mod slutningen af 1999 blev det også tilladt for indenlandske forsikringsselskaber at investere i 

kinesiske aktier via fondsplaceringer (Chan et al, 2007). Fra denne reform og frem mod 2001 

arbejdedes der på at lade kinesiske investorer placere i B-aktier og udenlandske investorer i A-

aktier, der førhen henholdsvis var forbeholdt udenlandske henholdsvis kinesiske investorer. Fra 1. 

juni 2001 var B-aktier således fuldt tilgængelige for kinesiske investorer, og fra december 2002 

blev det med indførelse af QFII endegyldigt muligt for udenlandske institutionelle investorer at 

investere i kinesiske A-aktier, dog med restriktive begrænsninger jf. følgende afsnit. Samtidig 

stoppede man med at liste af B-aktier, da udenlandsk adgang til markedet i stedet blev givet gennem 

A-aktierne. Det blev ligeledes gjort muligt for udenlandske investorer at eje op mod 33 % af et 

kinesisk investeringsselskab, dels ved direkte investering eller gennem joint ventures. Det kinesiske 

selskab skulle dog stadig være den kontrollerende enhed. Mulighederne gennem joint ventures blev 

efterfølgende udvidet på andre områder (Yao & Yueh, 2009). 

 

Mod slutningen af 2002 kunne den udenlandske part i et joint venture overtage den kontrollerende 

position i partnerskabet. Det skete den 27. december 2002 mellem ING Group og China Merchant 

Securities, der således var det første joint venture selskab, der havde adgang til hele det kinesiske 

aktiemarked. 

 

I 2003 kunne de to første udenlandske institutionelle investorer, UBS og Nomura Securities, handle 

værdipapirer nomineret i Reminbi (SAFE) - herunder A-aktier samt aktier i IPO’er og almindelig 

børshandel. Internationaliseringen fortsatte med yderligere tiltag i august 2005, hvor det første 
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handlede finansielle instrument blev indført på A-markedet; en call-warrant på China 50 ETF. Der 

kunne således købes en option på et index over 50 kinesiske aktier.  Senere samme år blev China 

Index Coporation Limited dannet. Dette var et joint venture mellem Shenzhen Stock Exchange og 

Shanghai Stock Exchange, der ud over sin egenskab af indexes, også lavede finansielle instrumenter 

på disse. 

Siden 2001 har der været arbejdet på at lade udenlandske selskaber blive listet på det kinesiske 

aktiemarked, og siden 2008 har der konkret været arbejdet med at få NYSE Euronext listet (The 

Times of India, 02.06.2008). Endnu er selskabet eller andet udenlandsk selskab ikke blevet listet i 

Kina (Bloomberg, 13.09.2010). 

 

I en proces med overgang mellem to vidt forskellige markedsøkonomiske skoler, har der ved 

dannelsen og under den løbende udvikling af markedet, været flere problemer som regeringen har 

skullet håndtere. Motiver for bevarelse af ressourcer og kontrol har stået i kontrast til motiver for 

liberalisering, og har overordnet set skabt den struktur, hvorunder markedet har udviklet sig og 

således og givet udgangspunkt for den situation, hvori markedet befinder sig i dag. Vi behandler i 

det følgende de tiltag, der har haft afgørende indflydelse på effektiviserings- samt 

globaliseringsprocessen. 
 

4.2.1  WTO; Institutional Investor Programmes 

Tidligere udviklingsøkonomier har i deres udvikling og åbning af deres finansielle markeder 

empirisk set gennemgået tre faser i processen. Første fase har været gennem indirekte investering, 

hvor udenlandske investorer har fået tilladelse til indirekte at investere i værdipapirer gennem 

indenlandske mutual funds, værdipapirdepoter eller specielle værdipapirer designet til udenlandske 

investorer. Denne fase kan sammenlignes med de for Kina allerede implementerede B-aktier, hvor 

efterspørgslen blev begrænset til enkelte selskabers noteringer i B-aktier. 

Anden og tredje fase giver investorer større adgang til det samlede marked. Anden fase er gennem 

begrænsede direkte investeringer, hvor tredje fase er et fuldt liberaliseret og åbent marked, hvor der 

ikke er begrænsninger i investeringsmulighederne. Kina har senest påbegyndt 2. fase med 

indførelsen af Qualified Foreign Institutional Investors i begyndelsen af det 21. århundrede. Der er 

sidenhen sket flere strukturelle ændringer på markedet, der kan tyde på en større åbning dags dato 

ex post. 
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Programmerne var en del af en større aftale da Kina indgik i WTO i december 2001, hvor blandt 

andet aftale blev indgået om at udenlandske institutionelle investorer nu skulle kunne handle direkte 

i udenlandsk nominerede B-aktier, uden om indenlandske mellemhandlere, samt at repræsentanter 

fra udenlandske institutionelle investorer skulle blive medlemmer på børserne. Ligeledes blev det 

muligt for nationale institutionelle investorer at placere på udenlandske markeder. 
 

4.2.1.1  Qualified Foreign Institutional Investors (QFII) 

Pr 1. december 2002 blev et større skridt taget mod internationalisering af det kinesiske 

aktiemarked med implementeringen af Qualified Foreign Institutional Investors (QFII). QFII var 

typisk anvendt af nyere økonomier i åbningen af markederne. Regeringerne havde herigennem 

mulighed for at styre udviklingen ved gradvis større og større åbning til udlandet gennem kvoter og 

løbende ændringer i regelsættene. 

 

Før eventuel investering kan foretages, skal den institutionelle investor godkendes af CSRC, og al 

handel skal foregå gennem en af den kinesiske regering udpeget bank til formålet. Af regulativet, 

der indledningsvist var meget stringent, var der specifikke bestemmelser med hensyn til andel af 

ejerskab og i hvilke typer af selskaber, krav om godkendelse af beløb og størrelse, tidshorisont for 

transaktioner i forbindelse med placering og indfrielse, krav til godkendelse af den enkelte 

institutionelle investor med videre (CSRC, Provisional Measures on Administration of Domestic 

Securities Investments of Qualified Foreign Institutional Investors(QFII)). 

QFII er sidenhen blevet reguleret i 2006 og 2009, med mere lempelige krav til de institutionelle 

investorer. Dette var specielt med hensyn til større kvoter, kortere periode for placering, hvor 

kapitalen var låst og andel af internationale investorers ejerskab i kinesisk selskab (Blumental et al, 

2009). Tidligere var det ikke af regulativet eksplicit beskrevet, at institutionelle investorer ikke 

måtte overdrage eller låne investeringerne ud til egne kunder. Dette blev dog ændret og nedskrevet 

med reguleringerne af 2009 (Reuters, 18.01.2010). 

Med den samtidige øgede globalisering af aktiemarkedet, er der ligeledes sket en stigning i 

kvoternes kapitalisering. Den samlede kapitalisering af kvoterne er siden 2002 steget fra 4 mia. 

USD til 30 mia. USD i 2009 (CSRC, Annual Report 2009), efter at have været hævet til 10 mia. 

USD i 2005. Med fordeling af 16,67 mia. USD af de samlede kvoter, er de endnu ikke fuldt fordelt.  

Kvoterne er uddelt i størrelse mellem minimum 50 og maksimum 800 mio. USD. 

Maksimumgrænsen er sidenhen hævet til 1 mia. USD fra slutningen af 2009. Aktiviteten på de 
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handelsbare aktier på A-aktiemarkedet udgør nu 1,4 % fordelt på 94 institutionelle investorer, med 

følgende opdeling. 

 

Tabel 4.2.1.1 Qualified Foreign Institutional Investors, 2009 

 

 
 
 

Indtil 6. november 2009 var udviklingen i antal QFII’s som vist i den nederste del af tabel 4.2.1.1. 

Den samlede tabel jf. appendiks 4.2.1.1. er vedlagt i bilag, hvor det blandt andet fremgår at 

institutionelle udenlandske investorer, der har fået tildelt kvoter, blandt andre tæller Morgan Stanley 

(2003), Goldman Sachs (2003), Deutsche Bank (2003), BNP Paribas (2004), Credit Suisse (2008) 

med flere. 

I takt med at udenlandske professionelle investorer får større adgang til markedet, stiger også deres 

indflydelse. De har gennem større erfaringer og bedre analytiske egenskaber, og ikke mindst 

markedskendskab samt adgang til ubegrænsede investeringsmuligheder, modsat kinesiske 

investorers begrænsede investeringsmuligheder, bedre forudsætninger for valg af 

investeringsobjekt, hvormed deres handlinger kan have afsmittende signalværdier på markedet 

(Chen et al, 2007). 
 

4.2.1.2  Qualified Domestic Institutional Investors (QDII) 

Qualified Domestic Institutional Investor (QDII) har flere identiske egenskaber med QFII, for så 

vidt angår krav og formål. Med implementering i december 2001 skulle programmet være et 

modsvar til det på daværende tidspunkt stagnerende marked. Om end det med placering af 

indenlandsk kapital på udenlandske markeder ville mindske efterspørgslen på kort sigt, da kinesiske 

private investorer, der dels på daværende tidspunkt udgjorde majoriteten af aktiviteten og dels at 

markedet ikke var tilgængeligt for udenlandske investorer, var motivet for implementeringen en 

mere langsigtet effekt. Den gradvise internationalisering skulle skabe link mellem Kina og den 

globale økonomi. 
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Som for regulativer for QFII er der også stringente krav til at opnå licens som QDII. Blandt andet 

for fonde kræves en stærk finansiel situation, at nettoaktiverne skal være mindst RMB 200 mio., 

samt skal have haft virket som investeringsselskab i mindst to år. Lignende krav var der for 

investeringsselskaber, hvor nettoaktiver skal udgøre RMB 800 mio. samt have en kapitalstruktur på 

70 % henset til nettoaktiver10. Mod slutningen af 2009 har 31 fonde og 9 investeringsselskaber fået 

licens til at deltage i QDII, med optagelse af indenlandsk kapital og placering på udenlandske 

markeder, hvor aktiviteten udgør RMB 73,8 mia (CSRC, Factbook 2009). Aktiviteten er således 

også øget her, sammenlignet med 2003, hvor der fra 2001 havde været en stigning på 5,5 % siden 

2001 til, USD 2,85 mia., svarende til RMB 23,5 mia.11 (Chan et al, 2007). 
 

4.2.1.3  Foreign Direct Investments (FDI) 

Foreign Direct Investments (FDI) har været foretaget i Kina siden 1990’erne. Med disse fik ikke 

kun udenlandske investorer adgang til kinesiske ressourcer, men også Kina fik gavn af den 

udenlandske know-how og teknologi. På daværende tidspunkt var det kun tilladt gennem indgåelse 

af joint-venture med et kinesisk selskab, hvor der samtidig var krav om, at produktionen 

udelukkende måtte være eksportorienteret, hvorved salg til det kinesiske marked ikke var tilladt. 

Regulativerne er sidenhen ændret, så dette nu er tilladt. I maj 2010 blev halvdelen af den kinesiske 

eksport produceret af selskaber, hvori der var foretaget udenlandske direkte investeringer. FDI 

udgjorde i 2008 108 mia. USD. Siden er det, pr. maj 2010, steget til 576 mia. USD (Suite, 

19.05.2010). Trods stor ekspansion i direkte investeringer, er der ikke direkte adgang til 

aktiemarkederne. Siden COP15 i København december 2009 har regeringen arbejdet med planer 

om at lade udenlandske investorer få adgang til at investere i aktieselskaber omfattende grøn-

energi- og teknologi-selskaber for at imødekommende et stigende hensyn til miljøet, men endnu er 

investering heri ikke mulig. 
  

                                                 
10 Kapitalstruktur, henset til nettoaktiver: Equity / (Debt + Equity) 
11 Fastkurspolitik I 2003, kurs 8,26 RMB/USD, 2,85 mia. USD = 23,5 mia. RMB 
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4.2.2  Forbedring af investorbeskyttelse 

Jf. beskrivelsen af et svagt corporate governance-system, har investorbeskyttelsen været lav. Hvor 

om forholdende omkring kvoterne i visse henseender fungerede som en praktisk udførelse af 

corporate governance, har dette ikke alene kunne være bæredygtigt for en videre udvikling. Jf. 

Shleifer og Vishny (1997) er investorers modbytte mod at finansiere selskaberne, rettigheder på 

andele af aktiverne. Afgørende for at det fungerer effektivt, er et legalt system, der overvåger og 

giver sanktioner såfremt aftalen brydes.  Udviklingen i Kina fordrer således også et legalt corporate 

governance-system omfattet af lovgivningsmæssige regulativer. Wong (2005) beretter, at der ikke 

har været nogen investor-rettigheder frem til 2001. Kun et meget begrænset antal søgsmål har fået 

medhold ved domstolene. Efter en større bedragerisag mod Guangxia, blev større fokus rettet mod 

investorbeskyttelse gennem lovgivningsmæssige tiltag. Ud over at Guangxia havde oplyst 

overdrevne eksportaktiviteter med et tysk selskab, havde de også svindlet med regnskaberne i dets 

datterselskaber. Sagen fik stor omtale, hvorefter regeringen tilkendegav, at de var bevidst om de 

eksisterende problemer vedrørende insiderhandel, bedrageri og markedsmanipulation, men at 

betingelserne for at håndtere sager af disse typer og omfang, ikke var til stede i det juridiske system. 

Chinese Supreme Peoples’ Court (SPC) reagerede ved midlertidigt at forbyde alle investorers 

søgsmål. Ud over at kravene til selskaberne efterfølgende er blevet gradvist skærpet gennem 

ændringer i Company Law, Securities Law og Provisional Regulations on the Administration of 

Issuing and Trading of Stocks, er også flere tiltag, gennem indflydelse fra CSRC, for 

investorbeskyttelse implementeret siden 2001 (CSRC, Yearbook 2007). Med stor udvikling i 

aktiviteten på markedet og for yderligere effektivisering af dette, var den tidligere praktiske og 

indirekte udførelse af Corporate Governance ikke holdbar til en videre udvikling og effektivisering 

af markedet. Løbende frem mod 2010 er diverse regulativer ændret og nye etableret for at 

komplementere eksisterende. I figur 4.2.3 er udviklingen i de mest væsentlige regulativer listet. 
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Figur 4.2.3 Regulativer 

 
 
 

4.2.3  Non-Tradable Share Reform 

De ikke-handelsbare aktier forvred markedet på flere måder. De skabte et kunstigt lavere udbud 

med forhøjede priser til følge. De private investorer havde end ikke mulighed for at påvirke 

selskaberne, da staten som den kontrollerende enhed havde aktiemajoriteterne. Den begrænsede 

andel af handelsbare aktier, gjorde samtidig markedet illikvidt, volatilt og udsatte markedet for 

manipulation med insiderhandel, da markedsmekanismer med det lavere udbud blev undertrykt. Det 

illikvide marked medførte, at flere bæredygtige virksomheder søgte at blive listet på udenlandske 

børser, for herigennem lettere at kunne rejse kapital. Dette var ikke yderligere 

incitamentsfremmende for de indenlandske investorer, der alt andet lige i deres funktion som 

investorer søgte investering i de mest bæredygtige selskaber, da de nu stod tilbage med ejerandele i 

de dårligste selskaber (Beltratti et al, 2006). Endvidere ville et illikvidt marked ikke være 

incitamentsfremmende for udenlandske investorers interesse i markedet (Chan et al, 2007). 

 

År Regulation  Indhold 

2002* Modification of notice Civile søgsmål tillades, for så vidt angår manglende eller ukorrekt 
 September 2001 (SPC) information (ikke hvad angik insiderhandel og markedsmanipulation). 

2002** The Code of Corporate Grundlæggende Corporate Governance:1/3 af ledelsen skal være 
 Governance for Listet  uafhængige; oprettelse af funktionsbaserede kommitterer (strategi, 
 Companies  regnskab, personale m.fl. 

2003* Private Securities Litigation Investorer kan lave fælles søgsmål. Søgsmålene skal fortages i den 
Rules (PSLRs) (SPC) region selskabet hører til. (Empirisk set dog et problem ved “home 
  bias, da regionale dommere dels ikke var kvalificeret indenfor 
  økonomi og værdipapirer og dels favoriserede de selskaberne, der 
  var lokale). 

2005**/*** Securities Investor Protection Beskyttelse af investores økonomiske rettigheder; overvåge handlen 
 Fund  med værdipapirer og selskaberne der handler med værdipapirer 
   (banker, forsikringsselskaber m.fl.) på samme måde som Finans- 
   tilsynet i Danmark, samt godtgørelse af økonomiske tab fra 
   investeringsselskaber. 

2006** Securities Law of the  Revision af Company Law, Securities Law, Securities Investment 
Fund People’s Replublic of  samt 13 øvrige; regulering af regler med handel og udstedelse af  
 China  aktier, obligationer og andre finansielle aktiver mht. troværdige 
   informationer, kurser og regler for udstedelse og videreudvikling 
   af the code. 

Kilder:  * Sonia M. L. Wong, 2005: China’s Stick Market; A Marriage of Capitalism and Socialism 

 ** Yearbook, CSRC, 2007: China’s Securties and Futures Markets 

 *** Securites Investment Protection Fund Corporation 

         http://www.sipf.com.cn/en/AboutSIPF/investorsprotection/index.shtml 
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4.2.3.1  Mod et fuldt handelsbart aktiemarked  

Regeringen nævnte officielt i 2004, at de ikke-handelsbare aktier var en hæmsko for udviklingen af 

det kinesiske aktiemarked, og at de kort efter ville ophæve den største del af dem mod at forme et 

mere effektivt marked. Tidligere indikationer viser at de allerede i 1999 og 2001 var klar over 

problemet. Regeringen satte her to selskabers ikke-handelsbare aktier til salg på markedet. Da det 

første selskab blev listet, viste overvurderingen af aktierne sig allerede 15 dage efter, da de faldt 

med mere end 40 %. Således så vi også et fald i kurserne fra 2000 frem til 2005, som reaktion på et 

overophedet marked. I april 2005 gjorde CRSC et nyt forsøg på at transformere de ikke-handelsbare 

aktier i 4 selskaber til handelsbare aktier. Modsat de tidligere forsøg blev eksisterende aktionærer 

gennem forhandlinger kompenseret for tab. Kompensationen var dels via køberettigheder, penge 

eller gratis aktier. Forsøget viste sig at virke, hvorefter CSRC lavede en detaljeret plan for 

yderligere transformeringer med regulativet Measures on Administration of Split Share Structure 

Reform of Listed Companies. 42 selskaber, svarende til 10 % af markedskapitaliseringen, 

gennemgik efterfølgende processen i juni. Med succesfulde ændringer vedtog regeringen derefter, 

at alle øvrige selskaber inden 2006 skulle have ændret deres ikke-handelsbare aktier til handelsbare. 

I marts 2006 havde 769 selskaber således fået ændret aktierne eller fået sat processen i gang 

(Beltratti et el, 2006). 

 

I 2008 kunne kun 51,2 % af de udstedte aktier handles frit, på trods af at alle aktier var gjort 

handelsbare. Det første år efter 2006, hvor et givent selskab iværksatte reformen, var der en 12 

måneders lock-up periode, hvor de forhenværende ikke-handelsbare aktier ikke måtte indgå i 

handel. De to følgende år kunne mellem 5 og 10 % af de transformerede aktier, afhængigt af 

selskabets størrelse, listes i fri handel hvert år. Først efter det tredje år ville alle aktierne således 

være tilgået handlen. Reformens trinvise indflydelse er tydelig at se i 2008 jf. udviklingen i 

markedskapitalisering i kapitel 3. Med en fordobling af de totale antal aktier, og da halvdelen af 

disse er i fri handel, svarer dette til, at der er fire gange så mange aktier i fri handel som i 2006, en 

forskel fra 3.445 i 2006 til 12.579 i 2008. 

 

4.2.3.2  Øget markedskapitalisering 

En præcis beskrivelse af reformens indflydelse på aktiemarkedets udvikling i kapitaliseringen, kan 

umiddelbart ikke foretages i eksakte tal mellem 2006 og 2008, da der er flere faktorer påvirker 

udviklingen i disse år. Dels er der forskel på, hvornår selskaberne begyndte den individuelle 
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transformering, dels forskel på hvor mange aktier, der kom i fri handel hvert år, og endvidere har 

nye selskaber også indflydelse på kapitaliseringen. Det er dog muligt at sætte faktorerne i relief til 

tallene, hvoraf det kan tolkes, hvorledes aktiemarkedets strukturelle ændringer får indflydelse. 

 

Dels steg kapitaliseringen og det samlede antal aktier markant mellem 2006 og 2008. Det indikeres 

samtidig af der har været høj aktivitet i markedet i 2006, ved en stigning i handelsvolumen på 144 

% i 2006 fra 66.235 mia. til 161.450 mia. aktier, målt på antal handlede aktier. Bidragende til 

handelsvolumen var transformeringen af ikke-handelsbare aktier til handelsbare aktier, da der ved 

transformationen af aktierne blev givet kompensationsaktier, der minder om rights issues. 

Kompensationsaktierne forøgede dog ikke antallet af samlede aktier, som for eksempelvis ved 

almindelige tegningsrettigheder ved nyudstedelser, men blev erstattet med de eksisterende ikke-

handelsbare aktier. Omfanget var hyppigst 2-3 af daværende ikke-handelsbare aktier per 10 

handelsbare aktier, og for nogle selskaber 4-5. Transformeringen har dog haft en indirekte positiv 

indflydelse på kapitaliseringen da markedet gik mod at blive fuldt handelsbart. Det havde en 

gunstig effekt på aktiemarkedet, da markedet netop tog positivt imod denne reform og selve 

transformeringen, hvormed det bidrog til øgede aktiekurser og heraf øget kapitalisering. Følgende 

figur, der illustrerer forskellen mellem teoretisk og faktisk markedskapitalisering, viser netop at 

transformering til et fuldt handelsbart aktiemarked, ville medfører store værdistigninger i form af 

højere aktiekurs, og således også mulighed for at frembringe mere kapital gennem aktieudvidelse, 

da selskabernes fundamentalværdi var langt højere end markedsværdien. 
 

               Figur 4.2.3.2 Forskel mellem indeks- og fundamentalværdi 

 
                Kilde: Qi Bin, Director Research Center China Securities Regulation Comission; Presentation of  

                Non-tradable Share Reform in China’s capital markets 
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Udviklingen over perioden fra 2005 og fremefter, får således aktiemarkedet til at tilnærme sig den 

teoretiske fundamentalværdi ved et fuldt handelsbart marked. Dette er dels gunstigt for selskaberne, 

hvormed de lettere kan hente kapital ved investorernes øgede efterspørgsel, og dels gunstigt for 

investorerne da markedet er blevet mere effektivt. 

 

4.2.3.3  Problemer trods udvikling? 

Med den markante udvikling af aktiemarkedet jf. de undersøgte vækstrater og nøgletal i kapitel 3, 

samt markedets stigende grad af internationalisering, er der imidlertid et interessant scenarie, der ud 

over den finansielle krise, viser sig i begyndelsen af 2008. Indekset havde toppet den 11. januar i 

indeks 5497,8, men med fald på 21,4 % frem til 1. februar lukkede det denne dag i 4320,8. Det 

største fald skete i denne periode mellem den 21. og 22. januar, hvor indekset efter først at være 

faldet over en handelsdag med 5,1 % til indeks 4914,4, faldt yderligere 7,2 % til indeks 4559,8 den 

22. januar. Perioden med de massive kursfald går under betegnelserne Black Monday og Black 

January, og årsagen til hændelsen af kursfald er særlig interessant. 

 

De kinesiske investorer var særligt bekymret for, hvilken indflydelse den på daværende tidspunkt 

højaktuelle Sub Prime-krise i USA ville have for Kina, hvor recession og credit crunch jævnligt 

blev omtalt som mulige kommende økonomiske scenarier. Gennem Kinas høje eksport til USA, 

ville et fald i den økonomiske vækst på 1 procentpoint have en afledt effekt med fald på 1,3 

procentpoint på Kinas økonomiske vækst. Samtidig havde investorerne bekymringer om den 

økonomisk førte politik kunne holde. For at forhindre markedet, der var på sit højeste, i at 

overreagere og samtidig imødekomme den høje inflation på 6,9 %, der ligeledes også var på sit 

højeste over de seneste 5 år, havde regeringen ført en stram økonomisk politik med 6 forøgelser af 

bankrenten i 2007 (China Daily 21.01.2008). 

Netop på samme tid gives der af CSRC tilladelse til den på daværende tidspunkt største 

aktieudvidelse på markedet. Ping An stod overfor at skulle investere i Fortis, et større belgisk bank- 

og forsikringsselskab, hvorfor selskabet, med tilladelse fra CSRC, hentede kapital for 22 mia. USD, 

svarende til 157 mia. yuan fordelt på 1,2 mia. A-aktier (Insurance Journals, 23.01.2008). Timingen 

kunne have været bedre, og det kan undre, at der på det i forvejen regulerede marked, blev givet 

tilladelse til dette. Med frygt for udvanding af aktieværdierne flygtede investorerne, hvorved 

emissionsplanerne førte til, at Ping An den 21. og 22. januar nået grænsen for det maksimale fald på 

10 %. Emissionen havde afledt effekt på det resterende marked med frygt for, at andre selskaber 
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ville gøre det samme (Bloomberg, 22.01.2008). Markedet var dels stagnerende, udbuddet var større 

end efterspørgslen og bekymringer florerede om den globale økonomi. På trods af CSRC havde 

godkendt aktieudvidelsen, bad de efterfølgende selskaberne være tolerante, og ikke søge at forhaste 

kapitaludvidelser til eventuelle investeringer, for at genskabe investorernes tillid til markedet. 

Selvom markedet går mod større globalisering, vidner dette relativt nye eksempel om, at handlinger 

mellem markedsaktørerne endnu ikke er fuldt rationelle, med ligeledes stadig forefindende 

problemer blandt principalerne med manglende økonomisk indsigt eller opportunistisk adfærd fra 

majoritetsejerne og ekspropriering af minoritetsejerne. Der er således stadig investeringsmæssige 

risici på dette område, hvilket kan have, og har haft, betydning for markedsudviklingen. 
 

4.3 Delkonklusion 

Siden oprettelsen af Kinas aktiemarkeder er der sket en stor udvikling ikke alene på markedet, men 

også i forholdende omkring dette. Udviklingen er generelt gået fra stor statslig kontrol og dårlige 

investeringsmæssige forhold, til mindre kontrol fra staten og bedre forhold for investorerne. Op 

gennem 1990’erne bevarede staten ikke alene kontrollen med de største selskaber, men også med 

finansieringen af disse gennem statsejede banker. Selv om mange selskaber fortsat er 

statskontrollerede, og statsejede banker står for den største andel af udlånene, er aktierne i 

selskaberne nu handelsbare, og private virksomheder kan optage lån både i de statsejede og andre 

banker. 

 

Siden oprettelsen af CSRC i 1999 har udviklingen af et mere effektivt marked taget form. Staten har 

været afhængig af udviklingen af investorernes forhold, da det er gennem investorerne, selskaberne 

skulle trække større kapital, da de statslige banker havde opnået for store tab på ikke bæredygtige 

selskaber. Således har det dels været en opgave at gøre forholdende bedre for investorerne samt 

skabe mere effektive selskaber. Selskaberne vil med indførelsen af professionelle indenlandske og 

udenlandske ejere, og deres bidrag med teknologi, erfaring og know-how, hjælpe hertil. I stigende 

grad har aktiemarkedet også fået højere tilgang af indenlandske institutionelle investorer, hvilke 

ikke før 1999 havde tilladelse til at investere på markedet. Tillige fik udenlandske institutionelle 

investorer adgang til A-aktiemarkedet i 2002. Tilgangen af de professionelle investorer er i høj grad 

med til at udvikle markedet og med deres bedre erfaring at skabe effektivitet i selskaberne. 

CSRC sigter i højere grad mod gennemskuelighed af regnskaberne og tilnærmelse til IAS. Der er 

ligeledes lavet flere tiltag for investorbeskyttelse. Med de løbende regulativer fra CSRC øges 
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graden af det lovgivningsmæssige corporate governance-system, som der i høj grad er nødvendigt, 

for videreudvikling af investorers sikkerhed ved investeringer på aktiemarkedet. Med 

transformationen mod et fuldt handelsbart aktiemarked, hvor værdien af rettigheder er blevet ens, er 

investorerne sikret imod ekspropriering ved opportunistiske dividendebetalinger, hvilket også 

afspejler sig i den værdimæssige vækst og aktiviteten i markedet. 

 

Dividender har været et centralt område på det kinesiske aktiemarked og er det fortsat. Før 

transformationen af de ikke-handelsbare aktier, blev dividender til dels benyttet som middel til at 

opfylde de krav, der var i forbindelse med adgangen til ny kapital, og dels som instrument til at 

kunne overdrage aktieandele til A-aktionærerne til priser, der fik det til at minde om ekspropriering 

af aktionærernes formue. Dette betød at dividendebetalinger ikke var velset, som på andre 

markeder, da de både kunne skyldes høj eller lav cashflow samt betyde tab for aktionærerne. 

Selskaber med høj ejerkoncentration, hvor staten kontrollerede den største del af aktierne, var 

således også signifikant mere tilbøjelige til at udbetale dividender ved lave cashflows. 

Efter transformationen er kravene ikke så forskellige fra dengang, da der stadig er krav om løbende 

dividendebetalinger for at kunne rejse ny kapital på markedet. Den store forskel er, at der ikke 

længere er nogle, for A-aktionærerne, negative forhold behæftet dividendebetalingerne. 

Af problemerne med dividendebetalingernes negative indflydelse kunne det desuden udledes, at 

investorerne ikke i så høj grad handlede ud fra aktiernes fundamentalværdi, men at spekulation har 

været et investeringsmæssigt motiv, hvilket støttes af de høje turnover ratios på de kinesiske børser 

i 1990’erne jf. afsnit 3.6. Dette skal dog også ses i sammenhæng med, at udbuddet af aktier var 

meget lavt i forhold til, at der var meget begrænsede muligheder for et alternativt afkast andre 

steder end på aktiemarkedet. 

 

De indenlandske private investorer har stadig investeringsmæssige begrænsninger, da de kun kan 

investere på det indenlandske marked. Kun et begrænset antal indenlandske institutionelle 

investorer, QDII, kan investerer på udenlandske markeder. Begrænsningerne gør det stadig muligt 

at opretholde en høj indenlandsk efterspørgsel efter kinesiske aktier, hvorved høje pris-multipler 

opretholdes, og dermed kan der stadig stilles spørgsmål til, i hvor høj grad den prismæssige 

udvikling er rationelt funderet, da der fortsat er begrænsninger for alternative afkast. 

 

Om de kinesiske tiltag har været en succes kan i høj grad måles ved kursudviklingen på 

aktiemarkedet. Efter flere forfejlede forsøg på at skabe et mere effektivt marked omkring 
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årtusindskiftet var kurserne faldene trods en udvikling på mange områder. Forventningerne til The 

Non-Tradable Share Reform var herefter ikke høje, men blev en succes over al forventning. På bare 

to år blev alle de ikke-handelsbare aktier omdannet til handelsbare, og investorernes betingelser 

blev dermed væsentligt forbedret, hvilket afspejlede sig direkte i store kursstigninger. Reformen 

skabte dog også et væsentligt større udbud af aktier, hvilket kan have været medvirkende til det 

efterfølgende kursfald. Kurserne er dog steget siden, og det samlede afkast, som de kvalificerede 

udenlandske investorer har kunnet opnå, siden det blev muligt for dem at investere i A-aktier, 

vidner om, at den samlede udvikling af aktiemarkedet har været en succes over forventning. Der 

foreligger dog stadig mange udfordringer, da investorernes beføjelsesrammer er begrænsede. Især 

en åbning for indenlandske investorers mulighed for investering på udenlandske markeder kan ses 

som et kritisk emne, da begrænsningen har holdt efterspørgslen efter kinesiske aktier kunstigt høj. I 

hvor høj grad dette får en negativ indflydelse afhænger af den samtidige tilstrømning af udenlandsk 

kapital og selskabernes fortsatte effektivisering. Også den generelle økonomiske situation i Kina har 

indflydelse på dette, da høj økonomisk vækst generelt skaber bedre vilkår for selskaberne, mens 

også valutakurspolitikken kan have konsekvenser for en sådan åbning.  
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5 Kina i et makroøkonomisk perspektiv 

Kinas rolle i den globale økonomi og udviklingen på det kinesiske aktiemarked afhænger i høj grad 

af makroøkonomiske faktorer. Helt central er størrelsen på Kinas økonomi, bruttonationalproduktet 

(BNP), og ikke mindst væksten i denne. Med størrelsen i et lands økonomi menes per definition den 

samlede produktion af varer og tjenester inden for landets grænser, hvilket kan sidestilles med 

landets samlede indkomst. Selv om størrelsen på Kinas økonomi ikke i sig selv fortæller noget om 

Kinas position i verdensøkonomien, giver forholdet mellem økonomiens størrelse og 

befolkningsantallet et bedre indblik i Kinas økonomiske udvikling. BNP pr. indbygger måler 

således den gennemsnitlige kinesers indkomst, og kan dermed ses som en indikator for velfærden i 

Kina.12 En sådan måling gør det muligt at sammenligne Kina med andre lande, dog kan købekraften 

være vidt forskellig, hvorfor denne normalt inddrages i sådanne sammenligninger. 

 

Størrelsen på økonomien giver et statisk billede af den nuværende situation. Udviklingen i BNP kan 

dog være endnu mere interessant, da denne fortæller noget om, hvor Kina er kommet fra i et 

makroøkonomisk perspektiv, og hvor landet er på vej hen. Dette kan dog ikke forklares ved at se på 

den samlede vækst alene. Vækst i BNP sker ifølge makroøkonomisk teori som følge af en øget 

efterspørgsel efter landets produktion af varer og tjenester. Denne øgede efterspørgsel kan stamme 

fra stigende privatforbrug, offentligt forbrug, investeringer eller nettoeksport. At Kina som det ses i 

det følgende afsnit har haft en høj vækst i økonomien gennem en længere årrække betyder ikke, at 

fortsat vækst er en selvfølge. Den nuværende sammensætning af BNP spiller en stor rolle med 

hensyn til den fremtidige vækst, ligesom de tiltag der foretages for at ændre denne sammensætning. 

Forudsigelser om den fremtidige vækst bliver ikke nemmere af, at effekten af disse tiltag kan være 

meget forskellig på kort og lang sigt. Endnu mere kompliceret bliver det, når det samtidig skal tages 

i betragtning, at udviklingen i den kinesiske økonomi, der trods begrænsninger på de finansielle 

markeder må betragtes som en åben markedsøkonomi, ikke alene afhænger af kinesiske faktorer, 

men også af at økonomien i andre lande kan have en stor indflydelse på væksten i Kina, og på 

hvilke tiltag, der er de rigtige for at sikre en vedvarende vækst. 

 

De følgende afsnit vil beskrive og forklare udviklingen i Kinas BNP og dettes delkomponenter i det 

seneste årti, og diskutere om de tiltag, der har været foretaget og forventes foretaget i den nærmeste 

                                                 
12 Hermed menes der ikke en lineær sammenhæng mellem BNP og velfærd, men nærmere en positiv korrelation. 
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fremtid, er de rette for at sikre en fortsat vækst i Kina. Endeligt estimeres størrelsen af denne vækst 

under forudsætning af de diskuterede tiltag og de alternativer der eventuelt kunne være til disse. 

 

5.1 Kinas BNP 

Med et BNP i 2009 på RMB 33.535,3 mia., svarende til USD 4.909 mia., er Kina verdens tredje 

største økonomi og forventes allerede i år at overhale Japan, og dermed blive den næststørste. I 

modsætning til de øvrige lande på top 5 listen over verdens største økonomier er Kina stadig et 

udviklingsland, og har fra 2000-2009 haft en gennemsnitlig årlig vækst i BNP i faste priser på 9,9 

%. 
 

Tabel 5.1.1 BNP for udvalgte lande 2000-2009 

Økono-
misk 

rangering Land 
BNP i USD 

2009 

Procentdel af 
verdens BNP 

2009 

Gennemsnitlig 
vækst i BNP 
2000-2009 

BNP pr. ind-bygger 
i PPP $ 

2000 2009 

1 USA 14.258.200,0 24,5% 1,9% 35.267 46.504 

2 Japan 5.067.525,8 8,7% 0,7% 25.315 32.595 

3 Kina 4.908.979,4 8,4% 9,9% 2.379 6.600 

4 Tyskland 3.347.687,8 5,8% 0,8% 26.374 34.241 

5 Frankrig 2.650.169,2 4,6% 1,4% 26.001 33.523 

6 Storbritannien 2.169.596,2 3,7% 1,7% 25.715 34.669 

7 Italien 2.113.402,5 3,6% 0,5% 24.472 28.976 

8 Brasilien 1.571.955,5 2,7% 3,3% 7.069 10.393 

9 Spanien 1.460.680,5 2,5% 2,6% 22.417 29.873 

11 Indien 1.273.451,5 2,2% 6,9% 1.513 3.239 

12 Rusland 1.230.721,7 2,1% 5,3% 7.628 14.884 

31 Danmark 309.596,7 0,5% 0,9% 28.325 35.794 

  Verden 58.137.498,7 100,0% 3,6% 6.922 10.316 
Kilde: Euromonitor GMID: Total GDP; Real GDP Growth; GDP Measured at Purchasing Power Parity; Population 

National Estimates at January 1st. 

 
Med sin størrelse og høje vækst udgør Kinas økonomi en stor del af den samlede vækst i 

verdensøkonomien. Kinas BNP udgjorde i 2009 8,4 % af verdens samlede BNP, og Kinas reale 

vækst i BNP var på 8,7 % jf. Appendix 5.1, hvilket svarer til, at Kina bidrog til verdens samlede 

reale vækst i BNP på -0,6 % med ca. ¾ procentpoint. Den negative vækst i verdensøkonomien skal 

naturligvis ses i sammenhæng med en recession i størstedelen af de udviklede økonomier, men selv 

under mere normale omstændigheder vil Kinas BNP vækst udgøre en stor andel af væksten i 
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verdensøkonomien. Ifølge IMF (2009) estimeres Kinas vækst således at udgøre ca. 30 % af den 

globale vækst i 2014 (IMF, 2009). 

 

Som det ses af tabellen betyder Kinas økonomiske størrelse og den historiske vækst ikke, at Kina er 

et rigt land målt i BNP pr. indbygger i PPP dollars. Selv om tallet næsten er tredoblet fra 2000 til 

2009, hvilket er den største fremgang af alle økonomierne i tabellen, er niveauet stadig væsentligt 

lavere end udviklede økonomier som USA, Japan og de medtagede europæiske lande. Dette kunne 

indikere, at der er plads til fortsat høj vækst i fremtiden. 

For at kunne vurdere, om Kinas vækst kan fortsætte, hvilken indflydelse den har på resten af 

verden, og ikke mindst, hvilken indflydelse resten af verden har på Kinas vækst, er det nødvendigt 

at analysere de enkelte komponenter af Kinas BNP. 
 

5.2 Udviklingen i BNP’s komponenter 

Til at benævne et lands samlede produktion, benyttes variablen Y, der samtidig er identisk med 

landets samlede indkomst. Produktionen består af privat forbrug (C), offentligt forbrug (G) 

investeringer (I) og nettoeksporten (NX), der igen kan opdeles på eksport (X) og import (IM). I 

ligevægt vil Y være lig Z, som er landets samlede efterspørgsel. 

   � = � = � + � + � + �	 − ���  (1) 

Med denne opdeling anskueliggøres det, hvordan den samlede produktion bliver benyttet. 

Størstedelen af et lands produktion går normalt til privat forbrug, og desuden vil det offentlige 

ligeledes forbruge en del af den samlede produktion. Herudover vil en del af produktionen kunne 

karakteriseres som investeringer, som både kan være en virksomheds køb af et samlebånd, men 

også en indbyggers køb af et hus. Endelig bliver en del af produktionen eksporteret til andre lande. 

Det skal dog samtidig huskes at midler til forbrug og investeringer også kan stamme fra udlandet, 

hvorfor importen trækkes fra for at kunne måle den samlede indenlandske produktion. 
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Figur 5.2.1 BNP-komponenter 2000

Kilde: Euromonitor GMID: 

 

Ovenfor ses udviklingen i komponenternes andel af BNP fra 2000

med en faldende andel af privat forbrug afløst af 

forbrugs andel af BNP har været 

udgjorde i 2009 ikke en væsentligt højere andel af BNP end i 2000, hvilket den dog gjorde i årene 

2005-2008, med baggrund i en stigende eksportandel og en stabil importandel i denne periode. Set 

over hele perioden 2000-2009 er både import og ekspo

Bemærkelsesværdigt er det desuden, at der umiddelbart ses en høj korrelation mellem import og 

investeringer indtil 2009. I de følgende afsnit analyseres de enkelte komponenter for at kunne 

afklare, hvilken indflydelse udviklingen har på Kina og dermed også Kinas aktiemarked i 

fremtiden. 

 

5.3 Privat forbrug 

Det private forbrug i Kina udgjorde i 2009 34,6

seneste årti var faldet væsentligt. Andel

økonomier, hvor den typisk udgør i omegnen af 60 % og i USA omkring 70 %. Dermed har det 

private forbrug kun stået for en lille andel af den samlede økonomiske vækst i Kina gennem det 

seneste årti, selv om netop det private forbru

udviklede økonomier. Dette rejser 3 spørgsmål. Hvad betyder det lave private forbrug for den 

kinesiske økonomi? Hvorfor er det private forbrug så lavt, og ikke øget i samme grad som BNP? Og 
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komponenter 2000-2009 

Euromonitor GMID: Total GDP; Specifikation jf. Appendix A 

komponenternes andel af BNP fra 2000-2009. Der ses en tydelig tendens 

med en faldende andel af privat forbrug afløst af kraftigt stigende investeringer, mens det offentlige 

forbrugs andel af BNP har været næsten stabil med en svagt faldende tendens

udgjorde i 2009 ikke en væsentligt højere andel af BNP end i 2000, hvilket den dog gjorde i årene 

2008, med baggrund i en stigende eksportandel og en stabil importandel i denne periode. Set 

2009 er både import og eksport steget væsentligt målt i forhold til BNP. 

Bemærkelsesværdigt er det desuden, at der umiddelbart ses en høj korrelation mellem import og 

. I de følgende afsnit analyseres de enkelte komponenter for at kunne 

ydelse udviklingen har på Kina og dermed også Kinas aktiemarked i 

brug i Kina udgjorde i 2009 34,6 % af det samlede BNP, en andel der igennem det 

seneste årti var faldet væsentligt. Andelen er da også meget lav sammenlignet med andre store 

økonomier, hvor den typisk udgør i omegnen af 60 % og i USA omkring 70 %. Dermed har det 

private forbrug kun stået for en lille andel af den samlede økonomiske vækst i Kina gennem det 

seneste årti, selv om netop det private forbrug er grundstenen i den økonomiske vækst 

Dette rejser 3 spørgsmål. Hvad betyder det lave private forbrug for den 

kinesiske økonomi? Hvorfor er det private forbrug så lavt, og ikke øget i samme grad som BNP? Og 

 

Der ses en tydelig tendens 

stigende investeringer, mens det offentlige 

tendens. Nettoeksporten 

udgjorde i 2009 ikke en væsentligt højere andel af BNP end i 2000, hvilket den dog gjorde i årene 

2008, med baggrund i en stigende eksportandel og en stabil importandel i denne periode. Set 

rt steget væsentligt målt i forhold til BNP. 

Bemærkelsesværdigt er det desuden, at der umiddelbart ses en høj korrelation mellem import og 

. I de følgende afsnit analyseres de enkelte komponenter for at kunne 

ydelse udviklingen har på Kina og dermed også Kinas aktiemarked i 

% af det samlede BNP, en andel der igennem det 

menlignet med andre store 

økonomier, hvor den typisk udgør i omegnen af 60 % og i USA omkring 70 %. Dermed har det 

private forbrug kun stået for en lille andel af den samlede økonomiske vækst i Kina gennem det 

g er grundstenen i den økonomiske vækst i de fleste 

Dette rejser 3 spørgsmål. Hvad betyder det lave private forbrug for den 

kinesiske økonomi? Hvorfor er det private forbrug så lavt, og ikke øget i samme grad som BNP? Og 
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hvordan vil væksten i det private forbrug se ud i fremtiden? Disse spørgsmål søges besvaret med 

udgangspunkt i makroøkonomisk teori i resten af dette afsnit. 

 

5.3.1  Det private forbrugs betydning for den kinesiske økonomi 

Det private forbrug afhænger af den disponible indkomst (YD), som er den samlede indkomst 

fratrukket skatter (T),13 således at en andel af den disponible indkomst målt ved forbrugskvoten (c1) 

går til forbrug, mens resten opspares, og tilsammen udgør den samlede private opsparing (S). Dog 

vil der være et minimumsforbrug (c0), der ikke afhænger af den disponible indkomst. Selv uden 

indkomst er der behov for mad og andre fornødenheder, der så må finansieres ved at mindske 

opsparingen. Dette leder til følgende sammenhænge: 

   � ≡ � − �    (2) 

  � = ���� = �� + ���   (3) 

   � ≡ � − �    (4) 

Skatternes andel af den samlede indkomst steg fra 2000 til 2003, men har siden været relativ 

konstant og udgjorde i 2009 kun 8,2 % af bruttoindkomsten, jf. Appendix 5.3.1. Dermed har den 

disponible indkomst siden 2003 hverken været høj eller aftagende i forhold til BNP, og når det 

private forbrug slet ikke har været i stand til at følge med, må det betyde, at forbrugskvoten er lav, 

og en stor del af den disponible indkomst dermed går til opsparing. Dette har betydning for væksten 

på flere måder. 

I en økonomi med en høj forbrugskvote vil effekten af finanspolitik, ændringer i det offentlige 

forbrug eller skatterne, have en stor effekt på det samlede output. Dette skyldes, at eksempelvis et 

højere offentligt forbrug alt andet lige vil øge output. Da output har direkte indflydelse på det 

private forbrug, vil forøgelsen af output føre til et højere privat forbrug, der igen vil øge output. 

Dette kendes som multiplikatoreffekten, og jo større forbrugskvote jo større vil multiplikatoren (k) 

være: 

    � = �
����    (5) 

                                                 
13 Skatter skal her opfattes som ”nettoskatter”, med hvilket der menes skatter minus offentlige overførsler. 



Kinas Globaliseringsproces – en uforbeholden succes? 

62 

 

Med den lave forbrugskvote vil effekten af kinesisk finanspolitik dermed være mindre, hvilket kan 

være bekymrende i en periode som den nuværende, hvor der netop kan opstå et behov for at øge 

output ved hjælp af finanspolitik. 

Da forbrugskvote og minimumsforbrug bestemmes af forbrugerne har regeringen ikke direkte 

indflydelse på disse, hvorfor påvirkning kun kan ske indirekte ved at gennemføre tiltag, der kan få 

forbrugerne til at mindske behovet for at spare op. 

En interessant problemstilling i denne forbindelse er, at opstår der et pludseligt ønske om at spare 

mere ved et givet niveau for output og offentlige opsparinger, vil dette nedbringe enten c0 eller c1. 

Man skulle dermed tro, at den private opsparing ville øges som ønsket, men da det lavere forbrug 

resulterer i et lavere output, vil indkomsten falde lige så meget som det private forbrug, hvormed 

opsparingen vil være uændret. 

Der er således muligheder for regeringen for at påvirke væksten, men ligeledes kan befolkningens 

beslutninger skabe chok på kort sigt, der kan være til gene for regeringens ønsker i forbindelse med 

finanspolitikken. 

 

5.3.2  Årsagen til  det lave kinesiske forbrug og de fremtidige udsigter 

I det foregående afsnit stod det klart, at trods et lavt skattetryk, er det kinesiske forbrug meget lavt, 

og årsagen må findes i et ønske om en høj opsparing. Hvorfor kineserne vælger at spare en stor 

andel af deres disponible indkomst op, findes der adskillige forklaringer på, heriblandt både 

økonomiske og kulturelle. 

 

Når der sammenlignes med udviklede lande kan der findes en række åbenlyse økonomiske faktorer, 

der kan føre til en højere opsparingsrate i Kina. 

For det første er BNP pr. indbygger i PPP dollars næsten tredoblet fra 2000 til 2009. Dette betyder, 

at den gennemsnitlige kineser er blevet væsentligt bedre økonomisk stillet på en meget kort periode. 

Det kan have været svært at tro på for 10 år siden, at indkomsten ville være på det niveau den er i 

dag, hvorfor man har valgt at spare i tilfælde af, at det ikke var gået lige så stærkt. 

For det andet er både det kinesiske sundhedsvæsen og pensionssystem, samt mulighederne for 

arbejdsløshedsunderstøttelse meget mangelfulde sammenlignet med vestlige standarder. Med 

hensyn til pension og understøttelse er der allerede sket store fremskridt fra 2006, hvor den 11. 5-

årsplan blev igangsat. Fra 2005 til 2006 skete der mere end en 5-dobling af de offentlige udgifter til 
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dette område. To af de store udfordringer på dette område er, for det første at skabe et 

pensionssystem, der tillader pensioner til den aldrende del af arbejdsstyrken, der ikke har været med 

til at betale til et sådant system, uden at dette svækker incitamentet for deltagelse fra den yngre del 

af arbejdsstyrken. For det andet at sikre, at systemet er i stand til at håndtere den demografiske 

udvikling med en øget andel af pensionister i forhold til arbejdsstyrken (Feldstein & Liebman, 

2006), som vil blive gennemgået i afsnit 5.5.1 om de langsigtede konsekvenser af finanspolitikken. 

Derudover er der også det problem, at den landlige del af befolkningen samt mange af de nyligt 

tilkomne til byområderne ikke er dækket af ordningerne (Verdensbanken, 18.12.2008). Udgifterne 

til sundhedsområdet blev ligeledes øget i 2006, dog ”kun” med ca. 50 % i forhold til 2005. Dette 

har dog næppe været tilstrækkeligt til at give en øget tryghed blandt befolkningen, da priserne for 

lægelig bistand og hospitalsindlæggelse er steget markant de seneste årtier. Således skulle kineserne 

betale et beløb svarende til ca. en gennemsnitlig årsløn ud af egen lomme for en 

hospitalsindlæggelse i 2006 (Hu et al.,2008). Også på dette område er mulighederne for den 

landlige befolkning stærkt begrænsede. 

 

Udviklingen af et fungerende social- og sundhedssystem vil være en nøglefaktor med hensyn til at 

mindske den private opsparing og øge det private forbrug. En anden forklaring på den høje private 

opsparing kan være afledt af Kinas et-barns-politik, der siden indførslen i slutningen af 1970’erne 

har ført til en stigende ubalance i den kønsmæssige fordeling. Som følge af det færre antal kvinder 

er der stor konkurrence blandt familier med en søn med hensyn til indgåelse af ægteskab. Dette 

betyder ifølge Wei & Zhang (2009), at disse familier udsætter forbruget for at opspare en større 

formue indtil giftemålet er sikret. Hvis dette ses som hovedårsagen til den høje opsparingsrate, 

forklarer det ikke alene, hvorfor opsparingsraten ikke er faldet som følge af forbedringer inden for 

social- og sundhedssystemet, men betyder også, at der ikke kan forventes et væsentligt øget forbrug 

i den nærmeste fremtid, da denne konkurrence vil fortsætte. 
 

5.3.2.1  Forventninger og forbrugertillid 

Forventninger har også en stor betydning for det private forbrug. Hvor meget befolkningen vælger 

at forbruge her og nu afhænger ikke alene af deres nuværende, men også af deres fremtidige 

formue. Formuen udgøres i denne sammenhæng dels af aktiver som bolig og værdipapirer, og dels 

af den indkomst, der kommer i form af løn for udført arbejde. I begge tilfælde skal der naturligvis 

fratrækkes skatter for at nå frem til den formue, der reelt kan forbruges. I en situation, hvor værdien 
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af aktiverne forventes at falde, eller jobsikkerheden falder, vil det være naturligt, at spare mere op 

for at kunne fastholde et tilnærmel

med forventninger om en højere fremtidig formue kan føre til et højere forbrug her og nu, hvilket 

vil føre til lavere eller negativ opsparing (lån) såfremt dette er muligt. Højere indkomst fø

til højere forbrug, men store kortsigtede ændringer i indkomst fører ikke nødvendigvis til en ligeså 

stor ændring i forbrug, hvis forbrugeren anser indkomstændringen for at være en kortsigtet 

begivenhed, der formentlig normaliseres efterfølgend

kan således også ændre sig, uden at

forventer at bedre eller dårligere tider er på vej.

 

Hvor meget befolkning forventer at forbruge

befolkningen bliver spurgt om deres forventninger til den fremtidige økonomi, herunder deres egen 

forventede indkomst og jobmuligheder. 

tilstand, da et lavere forbrug kan

problematisk, da det blandt andet vil kunne medføre en stigende inflation og en overophedning af 

økonomien. The National Bureau of Statistics of China (NBSC) har data på forbrugertilliden fra 

januar 2006, som er vist nedenfor:

 

Figur 5.3.2.1 Forbrugertillid 2006

Kilde: NBSC: Consumer Confidence Index.

 

Grafen viser en forbrugertillid, der fra januar 2006 var stigende, men fra slutningen af 2007 

begyndte at falde, og fra midten af 2008 frem til

den pænt, men begyndte igen i midten af 2010 at falde kraftigt.
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af aktiverne forventes at falde, eller jobsikkerheden falder, vil det være naturligt, at spare mere op 

for at kunne fastholde et tilnærmelsesvis konstant forbrug i fremtiden, mens den omvendte situation 

med forventninger om en højere fremtidig formue kan føre til et højere forbrug her og nu, hvilket 

vil føre til lavere eller negativ opsparing (lån) såfremt dette er muligt. Højere indkomst fø

til højere forbrug, men store kortsigtede ændringer i indkomst fører ikke nødvendigvis til en ligeså 

stor ændring i forbrug, hvis forbrugeren anser indkomstændringen for at være en kortsigtet 

begivenhed, der formentlig normaliseres efterfølgende. Forventningerne til den fremtidige formue 

, uden at den nuværende indkomst ændrer sig, blot hvis befolkningen 

ller dårligere tider er på vej. 

lkning forventer at forbruge måles ved forbrugertillidsundersøgelser, hvor dele af 

befolkningen bliver spurgt om deres forventninger til den fremtidige økonomi, herunder deres egen 

forventede indkomst og jobmuligheder. Undersøgelsen er en vigtig indikator for økonomiens 

t lavere forbrug kan føre til en recession, men også et øget forbrug kan være 

problematisk, da det blandt andet vil kunne medføre en stigende inflation og en overophedning af 

The National Bureau of Statistics of China (NBSC) har data på forbrugertilliden fra 

2006, som er vist nedenfor: 

Forbrugertillid 2006-2010 

Kilde: NBSC: Consumer Confidence Index. 

Grafen viser en forbrugertillid, der fra januar 2006 var stigende, men fra slutningen af 2007 

begyndte at falde, og fra midten af 2008 frem til starten af 2009 faldt meget kraftigt. Herefter steg 

den pænt, men begyndte igen i midten af 2010 at falde kraftigt. 

af aktiverne forventes at falde, eller jobsikkerheden falder, vil det være naturligt, at spare mere op 
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vil føre til lavere eller negativ opsparing (lån) såfremt dette er muligt. Højere indkomst fører således 

til højere forbrug, men store kortsigtede ændringer i indkomst fører ikke nødvendigvis til en ligeså 

stor ændring i forbrug, hvis forbrugeren anser indkomstændringen for at være en kortsigtet 

e. Forventningerne til den fremtidige formue 
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føre til en recession, men også et øget forbrug kan være 

problematisk, da det blandt andet vil kunne medføre en stigende inflation og en overophedning af 

The National Bureau of Statistics of China (NBSC) har data på forbrugertilliden fra 

 

Grafen viser en forbrugertillid, der fra januar 2006 var stigende, men fra slutningen af 2007 

starten af 2009 faldt meget kraftigt. Herefter steg 
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Tidspunkterne for ændringerne i forbrugertilliden er ikke tilfældige. Faldet fra slutningen af 2007 

har tæt sammenhæng med faldet på de kinesiske aktiemarkeder, jf. Black January i afsnit 4.2.3.3. 

Mens investorerne allerede udviste stor bekymring fra starten af 2008 begyndte forbrugertilliden 

først rigtigt at smuldre fra midten af 2008, hvilket bærer præg af at erkendelsen af en global 

finansiel krise var nået frem til forbrugerne samtidig med, at de formentlig oplevede sværere vilkår 

på jobmarkedet som følge af virksomhedernes øgede problemer med at skaffe kapital. At den lavere 

forbrugertillid hovedsageligt skyldes et fald i forventningerne, skal netop ses i sammenhæng med, 

at Kina er en stor eksportør af varer til den vestlige verden, og en recession i denne vil få store 

konsekvenser for de mange eksportvirksomheder, og dermed for de ansatte på disse. 

 

En anden interessant observation i forbindelse med forbrugertilliden er selve niveauet for 

forbrugertilliden. NBSC skriver som en note til de oplyste tal, at niveauet 100 er et kritisk niveau, 

hvor værdier over 100 viser, at forbrugerne er ”fulde af tillid”, mens et niveau under 100 viser 

”manglende tillid”. Ud fra den betragtning ser det ud som om, at kineserne generelt har været fulde 

af tillid i perioden. Der er dog den hage ved det, at NBSC ændrede indeksniveauet i november 

2009. På dette tidspunkt var niveauet på den gamle skala under 90, men havde samtidig været 

stigende i perioden op til. Dermed har NBSC kunnet ændre indekset uden indsigelser mod, at 

kineserne var fulde af tillid i perioden, men det betyder, at de høje niveauer, der ses af grafen i 

perioden inden faldet ikke skyldes, at kineserne var meget optimistiske på dette tidspunkt. 

 

Set over hele perioden, har der været et fald i forbrugertilliden. Dette er ikke usædvanligt for 

forbrugertillidsundersøgelser, hvor tilliden over en lang periode normalt har en faldende tendens, 

der afspejler, at befolkningen oftest er mere bekymrede end optimistiske i deres forventninger til 

fremtiden. I et land som Kina, hvor væksten har været høj, og levestandarden generelt forbedres i et 

højt tempo, kunne man dog forvente, at befolkningen så mere positivt på fremtiden, og at dette ikke 

er tilfældet, er tydeligvis en del af forklaringen på, at det private forbrug ikke har været stigende. 

 

En høj opsparingskvote er dog ikke nødvendigvis negativ, da den samlede opsparing, privat og 

offentlig, er lånbare midler, der benyttes til investeringer og dermed øger kapital akkumuleringen, 

hvilket på lang sigt fører til højere vækst; nærmere beskrivelse herom i 5.5, investeringer. I 

forbindelse med forbruget og forbrugskvoten er det dog værd at reflektere over de langsigtede 

konsekvenser af henholdsvis en meget lav eller meget høj forbrugskvote. En forbrugskvote på 0 

betyder at al disponibel indkomst opspares og dermed investeres. Da investeringer som eksempelvis 
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maskiner ikke holder evigt, vil der komme et tidspunkt, hvor alt output går til erstatte afskrevet 

kapital, hvorefter investeringer forbliver konstante og forbruget forbliver 0. Den omvendte 

situation, hvor hele den disponible indkomst går til forbrug, vil betyde at der ikke investeres, 

hvorfor kapitalbeholdningen vil falde med de løbende afskrivninger. Dermed falder output på lang 

sigt til 0, hvormed forbruget også vil være 0 på lang sigt. Dette må betyde, at der er en 

forbrugskvote med en tilhørende opsparingsrate et sted herimellem, der fører til en optimal 

kapitalbeholdning, der maksimerer det private forbrug. Denne sammenhæng kaldes den gyldne 

regel for kapitalniveauet, og bevirker, at hvis den nuværende opsparingsrate i et land er lavere end 

raten sG, vil regeringen i landet kunne øge denne og dermed øge det private forbrug på lang sigt. 

Prisen er dog et lavere privat forbrug i en længere årrække inden dette sker. Omvendt vil 

nedbringelse af en for høj opsparing ligeledes kunne forbedre den langsigtede vækst trods lavere 

investeringer. 

 

5.3.3  Sammenfatning af det private forbrug 

Det private forbrug i Kina er lavt sammenlignet med andre store økonomier, og har samtidig udgjort 

en faldende andel af den samlede vækst. Det lave private forbrug skyldes ikke et højt skattetryk, og 

forklaringen må derfor være, at en stor andel af den disponible indkomst går til den private 

opsparing. Forklaringen kan være frygt for pludselig sygdom eller arbejdsløshed, samt opsparing til 

pension, som alle er områder, hvortil de offentlige ydelser er mangelfulde. Mens disse områder kan 

afhjælpes ved større offentligt forbrug og investeringer, kan der dog være problemer med at 

gennemfører en pensionsreform, hvor den nuværende arbejdsstyrke skal betale for pensioner til den 

del af befolkningen, der er på vej på pension, og dermed ikke når at bidrage til pensionen. Endnu 

mere bekymrende er det, hvis Wei og Zhangs forklaring om opsparing til fremtidigt giftemål har 

stor indflydelse på opsparingen. Dette vil ikke kunne påvirkes med finanspolitik, og det vil vare 

lang tid før andelen af giftemodne kvinder vil stige. Denne forklaring understøtter også den generelt 

faldende tendens i forbrugernes forventninger, der ellers kunne forventes at stige som følge af de 

generelt forbedrede vilkår for befolkningen. På lang sigt betyder den høje opsparingskvote større 

kapital, hvilket øger outputniveauet. Mange investeringer vil dog fører til høje afskrivninger, og 

dermed vil et øget forbrug have en større effekt på væksten end de lavere investeringer, som følge 

af den lavere opsparing. Da Kinas private forbrugsandel er væsentligt under de øvrige store 

økonomier, må det forventes at Kina på lang sigt vil skulle forøge deres private forbrugsandel for at 

sikre den fortsatte vækst. 
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5.4 Offentligt forbrug, skatter og finanspolitik 

Størrelsen på det offentlige forbrug og skatterne vælges per definition af regeringen. Der er dog 

ikke tale om et frit valg, da et højt offentligt forbrug, der ikke finansieres gennem skatter vil føre til 

et underskud på de offentlige budgetter og dermed øge den reale statsgæld (B). Sammenhængen 

mellem disse faktorer er følgende: 

   �� − ���� = ����� + �� − ��   (6) 

Resultatet af finanspolitikken korrigeret for rentebetalinger på statsgælden giver et underskud eller 

overskud på de offentlige budgetter, der svarer til ændringen i statsgælden. 

Størrelsen og udviklingen i den reale statsgæld er dog i sig selv ikke et interessant mål uden at 

inddrage størrelsen på den økonomi, der ligger bag denne statsgæld. Forskellen i gældsratioen 

følger dog samme rationale som forskellen i statsgælden, og hvis det antages at 
���
��� = 1 + � − �, 

vil der være følgende sammenhæng: 

   
 !"! −  !#�"!#� = �� − ��  !#�"!#�  + %!�&!"!   (7) 

Hermed ses det, at lavere skatter eller højere offentligt forbrug fører til en højere gældsratio, hvis de 

øvrige variable er konstante. Normalt ville der dog forventes et højere output som følge af det 

højere offentlige forbrug, eller et højere privat forbrug afledt af de lavere skatter. Dette 

modargumenteres af den ricardianske ækvivalens med, at output ikke vil blive påvirket idet 

forbrugerne indser, at underskuddet på de offentlige budgetter som følge af ændringen i offentligt 

forbrug eller skatter, senere skal betales tilbage, hvorfor de vil øge opsparingen med netop denne 

ændring. Dermed vil ikke alene output, men også investeringerne være upåvirkede af 

budgetunderskuddet. Teorien holder dog ikke i praksis, eksempelvis fordi nogle kan forvente at 

have forladt arbejdsmarkedet på tidspunktet for tilbagebetaling, og dermed ikke forventer at skulle 

deltage i denne. På kort sigt kan finanspolitik således bruges til at ændre output. 

I Kina har både det offentlige forbrug og skatterne dog udgjort en forholdsvis konstant andel af 

BNP jf. figur 5.2.1 og afsnit 5.3.1, og der har dermed ikke været foretaget kortsigtede ændringer.  

 

Selv om man ofte hører om USA’s store gæld til Kina betyder dette ikke, at Kina ikke har nogen 

offentlig gæld, da der er forskel på udlandsgæld og offentlig gæld. Kinas beholdning af 
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amerikanske statsobligationer indgår i beholdningen af valutareserver, mens den offentlige gæld 

udgøres af udstedte statsobligationer, der kan have både inden- og udenlandske ejere. Der er dog en 

sammenhæng. De høje og stigende valutareserver i Kina afspejler opkøb af udenlandsk valuta, 

hovedsageligt dollars, som placeres i amerikanske statsobligationer for at få forrentet denne 

beholdning. Opkøbene er sket for at holde valutakursen på et fast niveau overfor dollaren, og denne 

slags opkøb skal dermed finansieres i yuan for at have den ønskede effekt. Effekten af disse opkøb 

vil blive behandlet i afsnit 5.6.4 om de finansielle markeders betydning for den kinesiske økonomi. 

Udover opkøb af udenlandsk valuta, kan centralbanken også sende penge i omløb ved køb af 

statsobligationer, hvilket øger pengemængden, sænke renten, og dermed mindske 

valutaindstrømningen fra udlandet, hvilket holder valutakursen nede. Statsobligationerne udstedes 

af regeringen i de tilfælde, hvor der er behov for at føre en ekspansiv finanspolitik, hvor de 

offentlige udgifter til forbrug og investeringer er højere end de offentlige indtægter. 

 

Investeringer blev tidligere i opgaven betragtet som svarende til den samlede opsparing, hvilket 

kunne antyde, at det kun var muligt at foretage offentlige investeringer, hvis der var et overskud på 

de offentlige budgetter. Reelt er det dog muligt at investere ved at forøge gælden. Med hensyn til de 

offentlige budgetter skal man desuden være opmærksom på, at udgifterne på disse ikke kun 

indeholder offentligt forbrug, men også offentlige investeringer. Et underskud på budgettet er 

således ikke ensbetydende med at det offentlige forbrug er højere end skatterne, men at det 

offentlige forbrug og de offentlige investeringer tilsammen er højere end skatterne, hvormed gælden 

øges. Hvis gælden skal nedbringes i fremtiden, kræver dette dog tilsvarende, at der er et overskud 

på de offentlige budgetter, hvorfor skatterne vil skulle være højere end det offentlige forbrug og de 

offentlige investeringer tilsammen. 

Nedenfor ses Kinas offentlige budget for 2008.14 

  

                                                 
14 Euromonitors data på offentlige budgetter dækker kun over udgifter for den centrale regering, og er dermed ikke 
sammenlignelige med BNP komponenterne for hele økonomien. Tallene for det offentlige budget er derfor hentet fra 
NBSC, hvor de seneste tal var for 2008. 
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Tabel 5.4.1 Kinas offentlige budget 2008 

Kinas offentlige budget 2008 mio. yuan     

Udgifter på budgettet 6.259.266   

   Udgifter til generelle offentlige tjenester 979.592 

      Rentebetalinger på indenlandsk og udenlandsk gæld 130.509 

   Udenrigspolitiske udgifter 24.072 

   Udgifter til forsvaret 417.876 

   Udgifter til offentlig sikkerhed 405.976 

   Udgifter til uddannelse 901.021 

   Udgifter til videnskab og teknologi 212.921 

   Udifter til kultur, sport og medier 109.574 

   Udgifter til socialt sikkerhedsnet og beskæftigelsesindsats 680.429 

   Udgifter til sundhedsområdet 275.704 

   Udgifter til miljøbeskyttelse 145.136 

   Udgifter til samfundsanliggender 420.614 

   Udgifter til landbrug, skovbrug og vandbesparelse 454.401 

   Udgifter til transportområdet 235.400 

   Udgifter til industri, handel og banksektoren 622.637 

   Udgifter til genopbyggelse efter jordskælv 79.834 

Andre udgifter   294.079 

Indtægter på budgettet 6.133.035   

   Skatteindtægter 5.422.379 

   Andre indtægter   710.656 

Overskud/underskud på budgettet -126.231   

Underskud i procent af BNP 0,4%   

Offentlig gæld i procent af BNP 17,7%   

 Kilde: NBSC, Statistical Yearbook 2009: Main Items of National Government Revenue; Main Items of National 
Government Expenditure. 

 

Som det ses af tabellen har Kina et underskud på det offentlige budget for 2008 på 126 mia. yuan, 

hvilket dog kun svarer til 0,4 % af BNP. Underskuddet svarer ca. til den del af de offentlige 

udgifter, der er rentebetalinger på offentlig gæld. I Kina har der været en forøgelse af den offentlige 

gæld siden denne var ikke-eksisterende i 1980. Denne forøgelse skyldes et løbende underskud på de 

offentlige budgetter, hvilket ifølge Kinas egne tal har været tilfældet i alle årene fra 1990 med 

undtagelse af 2007. Gælden er dog stadig under 20 % af BNP, hvilket er meget lavt sammenlignet 

med andre store nationer trods de løbende underskud. Det har dermed været muligt for Kina at føre 

øget offentligt forbrug og investeringer gennem en årrække ved en kontrolleret gældsforøgelse, til 

gavn for væksten. Udover at gældens størrelse stadig er beskeden, har størrelsen på det offentlige 

underskuds sammenhæng med rentebetalingerne netop den signalværdi, at gældsforøgelsen er 

kontrolleret, hvorfor hverken gæld eller underskud bør føre til bekymringer for økonomiens tilstand. 
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Den øgede vækst må alt andet lige have skabt bedre vilkår for befolkningen, uden at dette dog har 

kunnet føre til en øget vækst i det private forbrug, der ville være med til at skabe en større balance i 

den fremtidige vækst. Kina er dermed stadig afhængig af vækst skabt af investeringer og eksport. 
 

5.4.1  De langsigtede konsekvenser af finanspolitikken 

Det er klart at sådan en finanspolitik, hvor de offentlige investeringer er større end den offentlige 

opsparing, ikke kan vare ved, da dette på lang sigt vil føre til en høj gæld. Meget høj gæld betyder 

høje rentebetalinger, som nødvendigvis må finansieres gennem skatter. Ønskes gælden nedbragt 

betyder det endnu højere skatter. Det vil desuden kunne føre til frygt for manglende evne til at 

servicere gælden, hvilket vil kunne gøre det svært at låne yderligere, og endvidere vil det kunne få 

realrenten til at stige og renten på gælden til at øges drastisk. Effekten vil være, at skatterne må øges 

alene for at holde gælden i ro, hvilket kan føre til større frygt etc. Realrenten og dens betydning og 

sammenhæng med den nominelle rente og inflation bliver beskrevet i afsnit 5.5.2.4. 

Effekterne af en høj gæld er dog ikke et problem for Kina på nuværende tidspunkt. På længere sigt 

vil det dog blive et problem, hvis befolkningen ikke øger deres forbrug. Kinas nuværende indtægter 

fra skatter mm., overstiger det offentlige forbrug, hvilket giver mulighed for et øget offentligt 

forbrug til eksempelvis sundhedssektoren eller arbejdsløshedsunderstøttelse, der sandsynligvis vil 

kunne få forbrugerne til at spare mindre op og forbruge mere. Det øgede private forbrug vil således 

øge skatteindtægterne, hvormed et øget offentligt forbrug i dag vil blive tjent ind i fremtiden. 

Investeringer vil også kunne have denne effekt, men for det første kræver det at investeringerne 

bliver foretaget på de områder, der vil øge det private forbrug, og for det andet vil effekten 

sandsynligvis komme senere end ved en forøgelse af det offentlige forbrug. Derudover kræver den 

optimale effekt, at der er en fornuftig sammensætning af offentligt forbrug og investeringer. 

Hverken et hospital uden læger eller læger uden et hospital må forventes at have en gavnlig effekt 

på det private forbrug. 

 

Et større problem i forbindelse med de offentlige budgetter er udviklingen i Kinas demografiske 

sammensætning. Som følge af et-barns-politikken, vil Kina have væsentligt flere ældre samt en 

mindre arbejdsstyrke til at kunne forsørge disse, som det ses af nedenstående figur. 
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Figur 5.5.1.1 Kinas befolkningssammensætning 2010 og 2030 

Kilde: 
US Census Bureau IDB, Population Division. 

 

Dette betyder relativt færre skatteindtægter og flere udgifter til social- og sundhedsydelser samt 

pension, hvilket er et problem, som Kina bliver nødt til at forholde sig til, mens den høje vækst 

stadig giver mulighed for at finde en løsning. 
 

5.4.2  Sammenfatning af Kinas offentlige forbrug, skatter og finanspolitik 

Hverken Kinas offentlige forbrug eller skatterne har ændret sig væsentligt de seneste år, hvor 

finanspolitikken har været udformet på den måde, at indtægterne har kunnet dække størstedelen af 

udgifterne til offentligt forbrug og offentlige investeringer. Der har dog i en lang periode været et 

kontrolleret underskud, der har medført en løbende forøgelse af den offentlige gæld, uden at denne 

dog har nået et højt niveau sammenlignet med andre lande. Mens rentebetalingerne af gælden endnu 

ikke er bekymrende, er der andre problemer, der bør føre til ændringer i den kinesiske finanspolitik. 

Et øget offentligt forbrug på social- og sundhedsområdet vil forøge gælden, med mindre de 

offentlige investeringer nedbringes, men vil kunne føre til højere fremtidige skatteindtægter som 

følge at et højere privatforbrug. Det er vigtigt, at Kinas regering snart foretager sådanne tiltag, da 

befolkningsudviklingen i fremtiden vil føre til højere offentligt forbrug og lavere skatter, for alene 

at kunne bevare det nuværende niveau for offentlige ydelser. Hvis intet ændres vil gældsforøgelsen 

fortsat stige, og det vil således blive væsentligt sværere at løse problemet jo længere tid der går før 

ændringerne foretages. 
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5.5 Investeringer 

Økonomisk vækst forudsætter et produktionsapparat, der er i stand til at følge med den stigende 

efterspørgsel, der skal drive denne vækst. Kinas størrelse og regionale forskelle giver et stort behov 

for investeringer i infrastruktur på en lang række områder. Herunder forbedring af transport vha. 

investeringer i veje, jernbaner og lufthavne og forbedring af kommunikation og IT vha. eksempelvis 

udbredelse af bredbånd. Også udvikling af sundhedsvæsenet og uddannelsesområdet kræver store 

investeringer. 

 

Investeringer dækker både over offentlige investeringer og investeringer foretaget af den private 

sektor samt lagerforøgelse i virksomheder, men ikke investeringer i værdipapirer, da sådanne 

finansielle investeringer ikke i sig selv har en værdiforøgende effekt på samfundet, men derimod 

giver udstederen af værdipapiret mulighed for at investere. 

Som det kunne ses af figur 5.2.1, udgør investeringer en stigende andel af Kinas BNP og dermed 

også en stor andel af Kinas vækst. De 15.198 mia. yuan, svarende til USD 2.225 mia., brugt på 

investeringer i Kina i 2009, udgjorde over 45 % af det samlede BNP, hvilket er meget højt 

sammenlignet andre store økonomier, hvor investeringer typisk udgør 15-20 % af BNP, jf. 

Appendix 5.5. Dette er med baggrund i den høje private opsparingsrate samt gældsfinansierede 

offentlige investeringer. Da Kinas investeringer således er den største drivkraft bag den nuværende 

vækst, og samtidig skal skabe fundamentet for den fremtidige vækst kan der rejses flere centrale 

spørgsmål i forbindelse med disse. 

 

Kritikere mener, at nogle af de offentlige investeringer i Kina har en effekt på væksten, der er af 

mere midlertidig karakter sammenlignet med, hvad man havde kunnet opnå ved andre tiltag (Roach, 

2009). Denne kritik skyldes hovedsageligt sammensætningen af den investeringspakke på 4000 

mia. yuan, der blev introduceret i 2008, og skulle løbe over de efterfølgende 2 år for at stimulere 

væksten. Denne var i høj grad udgjort af investeringer i infrastruktur, og kun en andel på 10 % gik 

til investeringer på socialområdet, hovedsageligt til billige boliger, mens en endnu mindre andel på 

4 % gik til investeringer på sundheds- og uddannelsesområdet ((Verdensbanken, 06.2010).  

 

Mens investeringer i infrastruktur kan skabe mange arbejdspladser med det samme og samtidig øge 

mobiliteten af arbejdsstyrken i fremtiden, har de ikke nogen væsentlig effekt på det private forbrug. 

Investeringer i projekter til at fremme social- og sundhedsområdet ville derimod kunne være med til 
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at øge det private forbrug i fremtiden, da forbedringer på disse områder vil kunne mindske 

befolkningens behov for at spare op til pension og eventuel sygdom og arbejdsløshed. 

 

5.5.1  Investeringer og rente 

Teoretisk svarer de samlede investeringer til den samlede opsparing: 

   � = � − �� − ��   (8) 

Investeringer er dog ikke bare noget der sker med den del af output, som befolkningen eller 

regeringen ikke bruger på andre måder. En virksomhed vil ønske at investere i et udvidet 

produktionsapparat, hvis salget af varer øges, men kun hvis investeringen giver en øget profit, der 

gør investeringen rentabel i forhold til den rente (i) virksomheden må betale for de penge, der skal 

bruges på investeringen. Dette fører til: 

   � = ���, (�    (9) 

Mens renten er givet for virksomheden, er den mulig at ændre ved pengepolitiske beslutninger om 

at øge eller mindske pengemængden. Dette skyldes at efterspørgslen efter penge afhænger af renten. 

I denne sammenhæng benævner penge den del af forbrugerens formue, der er likvid, og dermed 

ikke i rentebærende fordringer. Mens renter af formuen selvfølgelig er ønskværdigt, bevirker både 

besvær og transaktionsomkostninger ved salg af fordringerne, at det er nyttigt, at have en del af 

formuen i penge. Ved en meget høj rente, vil en større andel være placeret i de rentebærende 

fordringer, da den højere rente af formuen vil opveje ulemperne i form af øgede 

transaktionsomkostninger, og det generelle besvær ved at skulle omsætte fordringerne ofte. Hvis det 

samtidig antages at niveauet for transaktioner udført af den samlede befolkning svarer til deres 

samlede indkomst, og dermed det nominelle BNP (YN), kan den følgende ligning stilles op for 

efterspørgslen efter penge: 

   �) = �* +�(�    (10) 

Funktionen L(i) beskriver dermed, hvordan renten har en negativ sammenhæng med efterspørgslen 

efter penge, da en lavere del befolkningens formue vil være placeret i likvider (penge) ved en højere 

rente. Dette er interessant, fordi efterspørgslen efter penge i ligevægt må svare til udbuddet af 

penge, der i Danmark fastsættes af Nationalbanken og i Kina fastsættes af The Peoples Bank of 
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China Monetary Policy Comittee (PBC). Rent praktisk ændres pengemængden ved at opkøb elle

udstedelse af obligationer, hvorved den pengemængde, der svarer til købet eller salget, henholdsvis 

fjernes eller sendes i cirkulation, hvorefter renten tilpasser sig den nye ligevægt. Da tilpasningen 

sker meget hurtigt, kan renten således bestemmes af d

øget pengemængde vil dermed sænke renten, mens en lavere pengemængde vil hæve renten, hvilket 

har direkte betydning for investeringerne.

 

                        Figur 5.5.1 Nominel rente 2000

                       Kilde: TradingEconomics; The People’s Bank of China

 

Ovenfor ses den nominelle rente i Kina. Som det ses var der kun få ændringer i renten frem til 2006, 

hvorefter renten blev hævet adskillige gange og nåede si

slutningen af 2008 blev renten dog sænket igen ad flere omgange, hvor den største sænkning var på 

over 1 procent-point og blev gennemført d. 30/10 2008. Da Kinas pengepolitik hovedsageligt er 

afledt af valutakurspolitikken, vil årsagen til de hyppige ændringer ikke blive analyseret i dette 

afsnit. 

Renteforhøjelserne fra 2006 til 2008 havde dog en tydelig afdæmpende effekt på den stigende 

investeringsandel af BNP, hvilket ses ved at sammenholde renteændringerne i f

investeringsandelen i figur 5.2.1. Det ses ligeledes, at efter renten igen blev sænket har 

investeringerne udgjort en fortsat stigende andel af BNP.
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China Monetary Policy Comittee (PBC). Rent praktisk ændres pengemængden ved at opkøb elle

udstedelse af obligationer, hvorved den pengemængde, der svarer til købet eller salget, henholdsvis 

fjernes eller sendes i cirkulation, hvorefter renten tilpasser sig den nye ligevægt. Da tilpasningen 

sker meget hurtigt, kan renten således bestemmes af den instans, der står for pengeudbuddet. En 

øget pengemængde vil dermed sænke renten, mens en lavere pengemængde vil hæve renten, hvilket 

har direkte betydning for investeringerne. 

Nominel rente 2000-2010  

Kilde: TradingEconomics; The People’s Bank of China: Interest Rate, China. 

Ovenfor ses den nominelle rente i Kina. Som det ses var der kun få ændringer i renten frem til 2006, 

hvorefter renten blev hævet adskillige gange og nåede sit højeste niveau på 7,47 % d. 21/12 2007. I 

slutningen af 2008 blev renten dog sænket igen ad flere omgange, hvor den største sænkning var på 

point og blev gennemført d. 30/10 2008. Da Kinas pengepolitik hovedsageligt er 

politikken, vil årsagen til de hyppige ændringer ikke blive analyseret i dette 

Renteforhøjelserne fra 2006 til 2008 havde dog en tydelig afdæmpende effekt på den stigende 

investeringsandel af BNP, hvilket ses ved at sammenholde renteændringerne i f

investeringsandelen i figur 5.2.1. Det ses ligeledes, at efter renten igen blev sænket har 

investeringerne udgjort en fortsat stigende andel af BNP. 

China Monetary Policy Comittee (PBC). Rent praktisk ændres pengemængden ved at opkøb eller 

udstedelse af obligationer, hvorved den pengemængde, der svarer til købet eller salget, henholdsvis 

fjernes eller sendes i cirkulation, hvorefter renten tilpasser sig den nye ligevægt. Da tilpasningen 

en instans, der står for pengeudbuddet. En 

øget pengemængde vil dermed sænke renten, mens en lavere pengemængde vil hæve renten, hvilket 

 

 

Ovenfor ses den nominelle rente i Kina. Som det ses var der kun få ændringer i renten frem til 2006, 

t højeste niveau på 7,47 % d. 21/12 2007. I 

slutningen af 2008 blev renten dog sænket igen ad flere omgange, hvor den største sænkning var på 

point og blev gennemført d. 30/10 2008. Da Kinas pengepolitik hovedsageligt er 

politikken, vil årsagen til de hyppige ændringer ikke blive analyseret i dette 

Renteforhøjelserne fra 2006 til 2008 havde dog en tydelig afdæmpende effekt på den stigende 

investeringsandel af BNP, hvilket ses ved at sammenholde renteændringerne i figur 5.5.1 med 

investeringsandelen i figur 5.2.1. Det ses ligeledes, at efter renten igen blev sænket har 
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I ligningen ovenfor var der sammenhæng mellem renten og det nominelle BNP. Den interessante 

størrelse er dog det reale BNP. Da forskellen på nominelt BNP og (realt) BNP udgøres af priserne, 

der på kort sigt antages at være uændrede, kan der ved inddragelse af førnævnte ligevægt opstilles 

en ligning, der kaldes LM-relation, der repræsenterer ligevægten på de finansielle markeder: 

   
,
- = � +�(�    (11) 

Med udgangspunkt i de tidligere opstillede formler, kan også IS-relationen udledes: 

   � = ��� − �� + ���, (� + � + .	  (12) 

Der ses således en sammenhæng mellem renten og BNP på både de finansielle markeder og 

varemarkedet. På de finansielle markeder fører en højere rente til større indkomst og dermed større 

BNP, mens en højere rente på varemarkedet fører til lavere investeringer og dermed lavere BNP. Da 

renten og BNP indgår i begge relationer, må der være et BNP ved en givet rente, der skaber 

ligevægt på begge markeder. Dette kaldes IS-LM modellen. Modellen kan opstilles som to kurver, 

en for hver relation, hvor ligevægten findes ved skæringspunktet. De tidligere omtalte 

finanspolitiske beslutninger, dette værende ændringer i offentligt forbrug eller skatter, vil skabe en 

ny ligevægt ved at forskyde IS-kurven, mens pengepolitiske beslutninger om ændringer i 

pengemængden forskyder LM-kurven. En ny ligevægt opnås ikke øjeblikkeligt, da tilpasningerne 

med hensyn til forbrug, investeringer og produktion tager tid. Analyser viser at det normalt tager op 

mod 2 år, at opnå den fulde effekt af en renteændring. Dette er dog stadig, hvad der kaldes en kort 

tidshorisont (Blanchard, 2006). 

 

Renten påvirker som nævnt ikke alene investeringerne, men også import og eksport gennem 

valutakursen. Med en valutakurspolitik, der har været præget af en fast kurs over for dollaren, må 

hensynet til eksporten ses som det hensyn den kinesiske regering har vægtet højest. Pengepolitik er 

dermed ikke blevet benyttet som et redskab til at påvirke output på kort sigt gennem 

investeringerne, men har dog alligevel i perioderne med fast kurs haft en positiv effekt på output 

ved øgede investeringer. På mellemlang og lang sigt har pengepolitikken dog også andre 

konsekvenser, da pengemængden har betydning for inflationen, som er udgangspunktet for det 

følgende afsnit. 
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5.5.2  Løn, inflation, arbejdsløshed og produktivitet

På kort sigt indgik der i IS-LM modellen en realistisk antagelse om, at 

finanspolitiske og pengepolitiske ændringer. På længere sigt er priserne dog variable, og 

prisniveauet er dermed med til at bestemme output. Dette sker ved, at produktionen er bestemt af 

beskæftigelsen (N) og produktiviteten 

   � = /
Hvis produktiviteten defineres til at være den produktion, som en beskæftiget producerer, kan 

ligningen simplificeres til: 

   � = .
Hermed kan det yderligere defineres, at omkostningen ved at producere en ekstra enhed svare

udgiften ved at ansætte en ekstra medarbejder til lønnen 

fastsættes til den ekstra omkostning i form af løn plus en tillægsfaktor (

virksomhedens konkurrenceevne samt indeholder de faktorer, 

prisniveauet: 

   0 = �
Figur 5.5.2.1 Løn- og Prisindeks 2000

Kilde: Euromonitor GMID: Inflation; Wage per Hour 

 

Som det ses af graferne er der en tydelig sammenhæng mellem løn

perioden, mens lønnen i Kina er vokset væsentligt mere end priserne. Årsagen til den store forskel i 

Kina skal findes i antagelsen om en konstant produktivitet pr. arbejder. U

produktiviteten, samt dens årsag og betydning, vil blive inddraget fra afsnit 5.5.2.2 
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Løn, inflation, arbejdsløshed og produktivitet 

LM modellen en realistisk antagelse om, at priserne ikke blev påvirket af 

finanspolitiske og pengepolitiske ændringer. På længere sigt er priserne dog variable, og 

prisniveauet er dermed med til at bestemme output. Dette sker ved, at produktionen er bestemt af 

) og produktiviteten (A): 

/ .    

Hvis produktiviteten defineres til at være den produktion, som en beskæftiget producerer, kan 

.    

Hermed kan det yderligere defineres, at omkostningen ved at producere en ekstra enhed svare

udgiften ved at ansætte en ekstra medarbejder til lønnen W. Prisen på den ekstra enhed må derfor 

fastsættes til den ekstra omkostning i form af løn plus en tillægsfaktor (

virksomhedens konkurrenceevne samt indeholder de faktorer, udover lønnen, der påvirker 

�1 + 1� 2   

og Prisindeks 2000-2009 

Wage per Hour in Manufacturing; Wage per Hour in Non

ses af graferne er der en tydelig sammenhæng mellem løn- og prisniveau for USA i 

perioden, mens lønnen i Kina er vokset væsentligt mere end priserne. Årsagen til den store forskel i 

Kina skal findes i antagelsen om en konstant produktivitet pr. arbejder. U

produktiviteten, samt dens årsag og betydning, vil blive inddraget fra afsnit 5.5.2.2 

priserne ikke blev påvirket af 

finanspolitiske og pengepolitiske ændringer. På længere sigt er priserne dog variable, og 

prisniveauet er dermed med til at bestemme output. Dette sker ved, at produktionen er bestemt af 

(13) 

Hvis produktiviteten defineres til at være den produktion, som en beskæftiget producerer, kan 

(14) 

Hermed kan det yderligere defineres, at omkostningen ved at producere en ekstra enhed svarer til 

. Prisen på den ekstra enhed må derfor 

fastsættes til den ekstra omkostning i form af løn plus en tillægsfaktor (µ), der afhænger af 

udover lønnen, der påvirker 

(15) 

 
in Manufacturing; Wage per Hour in Non-Agricultural Activities. 

og prisniveau for USA i 

perioden, mens lønnen i Kina er vokset væsentligt mere end priserne. Årsagen til den store forskel i 

Kina skal findes i antagelsen om en konstant produktivitet pr. arbejder. Udviklingen i 

produktiviteten, samt dens årsag og betydning, vil blive inddraget fra afsnit 5.5.2.2 om 
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arbejdsløshed og vækst. Som det ses af de amerikanske indeks, sker der en større lønnedgang fra 

2008 til 2009, uden at faldet i priserne er tilsvarende stort. Dette skyldes at lønnen ikke alene 

påvirkes af priserne men også arbejdsløsheden. 

 

Mens priserne blev fastsat ud fra lønnen, fastsættes lønnen ud fra det forventede prisniveau. 

Virksomheder er villige til at give en højere løn, hvis prisen på det ekstra output de får for lønnen, 

er tilsvarende højere. Lønmodtagere bliver derimod bedre stillet, hvis de kan købe flere varer, 

hvilket er muligt, såfremt lønnen stiger mere end priserne. Dette er således en forhandlingssituation, 

hvor også arbejdsløshedsraten (u) spiller ind, da højere arbejdsløshed vil gøre det sværere for 

lønmodtagerne at forhandle: 

   2 = 03 4�5, 6�   (16) 

hvor z er en opsamlingsvariabel, der benævner alle øvrige faktorer, der må have indflydelse på 

lønfastsættelsen. 

 

Da arbejdsløshedsraten kan defineres som antallet af arbejdsløse ud af hele arbejdsstyrken, hvor 

antallet af arbejdsløse svarer til arbejdsstyrken fratrukket de beskæftigede, 

   5 = 7
8 = 8�*

8     (17) 

kan AS-relationen, der angiver det aggregerede udbud ved prisen P, udledes: 

   0 = 03�1 + µ�4�1 − "
8 , 6�  (18) 

Der findes dermed en ligevægt, hvor det faktiske prisniveau svarer til det forventede prisniveau, 

som kan karakteriseres som et naturligt prisniveau, da lønfastsættelsen ville tage udgangspunkt i det 

faktiske fremtidige prisniveau, hvis dette var kendt på forhandlingstidspunktet. På den måde vil et 

prisniveau over det, der var forventet, føre til højere forventninger efterfølgende, mens et niveau 

under det forventede vil føre til lavere forventninger, hvormed det forventede prisniveau vil rette sig 

mod det faktiske for at finde ligevægt her. Outputtet i denne ligevægt kaldes det naturlige output 

(Yn), beskæftigelsen den naturlige beskæftigelse (Nn), og arbejdsløshedsraten den naturlige 

arbejdsløshedsrate (un). 
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Ligesom AS-relationen angiver det aggregerede udbud, angiver AD-relationen den aggregerede 

efterspørgsel ved prisen P. Denne kan udledes med udgangspunkt i IS og LM-relationerne, hvor 

ligevægtsoutputtet var bestemt af renten. Et forhøjet prisniveau vil formindske den reale 

pengemængde og dermed skabe en ny ligevægt, hvor output er lavere og renten er højere. Da 

ligevægten i IS-LM modellen kunne ændres ved både pengepolitiske og finanspolitiske tiltag er 

dette også tilfældet for AD-relationen: 

   � = ��,
- , �, ��   (19) 

Sammenhængen mellem AS og AD relationerne viser således at mens pengepolitiske tiltag i form af 

en øget pengemængde på kort sigt kan forøge output, vil de afledte højere priser føre til højere 

forventede priser, hvormed output på mellemlang sigt vil falde tilbage til det naturlige niveau. I 

sidste ende vil den reale pengemængde dermed være tilbage på udgangsniveauet, da priserne er øget 

i samme grad som den nominelle pengemængde. Finanspolitiske tiltag vil på samme måde føre til et 

uændret output med et ændret prisniveau på mellemlang sigt, hvormed det også er muligt at lave en 

kombination af pengepolitiske og finanspolitiske ændringer, der fører til ændringer i renten og 

kompositionen af outputtet uden at ændre størrelsen på outputtet eller prisniveauet på mellemlang 

sigt. 

 

Mens økonomisk politik ikke fører til ændringer i output på mellemlang sigt, kan dette dog ske ved 

ændringer i det generelle prisniveau. Sådanne ændringer kan skyldes ændringer i oliepriserne, der 

vil indgå i AS-relationen, som en stigning i µ . Da prisniveauet er øget uden ændringer i den 

nominelle pengemængde, det offentlige forbrug eller skatterne, vil det naturlige outputniveau og 

dermed også beskæftigelsen falde, mens renten vil stige som følge af den lavere reale 

pengemængde. 

Både på kort og på mellemlang sigt er der således mulighed for ændringer i output, mens disse 

ændringer på kort sigt kan påvirkes af en række tiltag, er det på mellemlang sigt prisniveauet, der 

bestemte om output blev ændret, da output ved ændringer i de øvrige variable vil finde tilbage til 

det naturlige niveau. 

På mellemlang sigt var den del af lønfastsættelsen, der ikke skyldtes de forventede priser, beskrevet 

som en funktion af arbejdsløshedsraten (u) og nogle øvrige variable (z), hvor en højere 

arbejdsløshedsrate førte til lavere løn. Denne funktion kan antages at være følgende: 

   4�5, 6� = 1 − :5 + 6   (20) 



Kinas Globaliseringsproces – en uforbeholden succes? 

79 

 

hvor α beskriver hvor meget arbejdsløshedsraten påvirker lønnen. Dermed kan AS-relationen 

omskrives til: 

   0 = 03�1 + 1��1 − :5 + 6�   (21) 

Da inflation (π) er defineret som den relative ændring i prisniveauet over tid 

   ;� ≡ -!<!#� − 1   (22) 

kan (21) omskrives til: 

   ;� = ;�3 + �1 + 6� − :5�    (23) 

Som det ses afhænger inflationen af den forventede inflation og arbejdsløshedsraten, samt 

tillægsfaktoren og opsamlingsvariablen. I en situation, hvor de øvrige faktorer holdes konstant og 

priserne svinger uforudsigeligt, kan det antages, at den forventede inflation vil være 0, da det bedste 

bud på en fremtidig pris er den nuværende.  Dette fører til en negativ sammenhæng mellem 

arbejdsløshedsraten og inflationen, der kendes som den oprindelige Phillips-kurve, der blev udledt i 

1958. Mens antagelsen om en forventet inflation på 0 var realistisk på daværende tidspunkt, 

ændrede dette sig efterfølgende, da priserne i de efterfølgende år var karakteriseret ved vedvarende 

stigninger, hvorfor også den forventede inflation blev positiv. Hvis det antages, at den forventede 

inflation afhænger af inflationen året før kan (23) omskrives til: 

   ;� = =;��� + �1 + 6� − :5�   (24) 

hvor θ beskriver i hvilken grad den observerede inflation påvirker den fremtidige.  

 

Hvis det nu antages at den forventede inflation er præcis den inflation, der blev observeret det 

forgangne år, vil θ være 1 og dermed vil arbejdsløshedsraten have en negativ sammenhæng med 

ændringen i inflationen. Denne kaldes den modificerede Phillips kurve: 

   ;� − ;��� = �1 + 6� − :5�   (25) 
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Figur 5.5.2.2 Arbejdsløshedsrate og ændring i inflation

Kilde: Euromonitor GMID: Inflation; Unemployment Rate.

 

Mens graferne for USA tegner et overordnet billede af netop denne negative sammenhæng mellem 

ændringen i inflation og arbejdsløsheden, selv på meget kort sigt, er det svært at få øje på en 

sammenhæng i Kina, selv over en 10

har kunnet opretholde en meget stabil arbejdsløshed igennem hele perioden.

 

Tidligere blev det defineret, at arbejdsløshedsraten til ligevægten i AS

kaldes den naturlige arbejdsløshedsrate. Når de forvente

forventede inflation svare til den faktiske, hvilket i (25) betyder, at venstresiden bliver 0. Dermed 

er: 

   5> =
Ved omskrivning af (25) kan det således udledes, at ændringen i inflation afhæn

forskellen mellem den faktiske og den naturlige arbejdsløshedsrate:

   ;� − ;
Denne sammenhæng vil være gældende i de fleste tilfælde med en normal inflation, dog skal det 

nævnes, at den naturlige arbejdsløshed 

samme fra land til land. 

Sammenhængen er dog ikke holdbar i perioder med meget høj eller negativ inflation. I sådanne 

situationer vil løndannelsesprocessen ændre sig. Ved meget høj inflation vil d

betydelige ændringer i inflation, hvilket vil få den effekt at lønnen i nogle tilfælde vil blive fastsat 
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Figur 5.5.2.2 Arbejdsløshedsrate og ændring i inflation 

Unemployment Rate. 

Mens graferne for USA tegner et overordnet billede af netop denne negative sammenhæng mellem 

ændringen i inflation og arbejdsløsheden, selv på meget kort sigt, er det svært at få øje på en 

sammenhæng i Kina, selv over en 10-års periode. Derudover er det bemærkelsesværdigt, at Kina 

har kunnet opretholde en meget stabil arbejdsløshed igennem hele perioden. 

Tidligere blev det defineret, at arbejdsløshedsraten til ligevægten i AS-relationen, hvor 

kaldes den naturlige arbejdsløshedsrate. Når de forventede priser svarer til de faktiske, må også den 

forventede inflation svare til den faktiske, hvilket i (25) betyder, at venstresiden bliver 0. Dermed 

?�@
A      

Ved omskrivning af (25) kan det således udledes, at ændringen i inflation afhæn

forskellen mellem den faktiske og den naturlige arbejdsløshedsrate: 

;��� = −:�5� − 5>�   

Denne sammenhæng vil være gældende i de fleste tilfælde med en normal inflation, dog skal det 

nævnes, at den naturlige arbejdsløshed vil kunne ændre sig over tid, ligesom den ikke vil være den 

Sammenhængen er dog ikke holdbar i perioder med meget høj eller negativ inflation. I sådanne 

situationer vil løndannelsesprocessen ændre sig. Ved meget høj inflation vil d

betydelige ændringer i inflation, hvilket vil få den effekt at lønnen i nogle tilfælde vil blive fastsat 

 

Mens graferne for USA tegner et overordnet billede af netop denne negative sammenhæng mellem 

ændringen i inflation og arbejdsløsheden, selv på meget kort sigt, er det svært at få øje på en 

mærkelsesværdigt, at Kina 

relationen, hvor 0 = 03 

de priser svarer til de faktiske, må også den 

forventede inflation svare til den faktiske, hvilket i (25) betyder, at venstresiden bliver 0. Dermed 

(26) 

Ved omskrivning af (25) kan det således udledes, at ændringen i inflation afhænger negativt af 

(27) 

Denne sammenhæng vil være gældende i de fleste tilfælde med en normal inflation, dog skal det 

vil kunne ændre sig over tid, ligesom den ikke vil være den 

Sammenhængen er dog ikke holdbar i perioder med meget høj eller negativ inflation. I sådanne 

situationer vil løndannelsesprocessen ændre sig. Ved meget høj inflation vil der ofte være 

betydelige ændringer i inflation, hvilket vil få den effekt at lønnen i nogle tilfælde vil blive fastsat 
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for en kortere periode end normalt. I de tilfælde, hvor der bliver kortere mellem forhandlingerne vil 

den forventede inflation være tætter

   ;� = �
λ repræsenterer således den andel af lønkontrakterne der indgås løbende, og ved omskrivning af 

(28) ses det at jo større denne andel er, jo mindre vil 

arbejdsløshedsraten: 

   ;� − ;
Ved negativ inflation, deflation, må det omvendt antages, at den forventede inflation får mindre 

betydning for fastsættelse af lønniveauet. Disse forventn

deflation betyde, at den nominelle løn skulle nedsættes, hvis reallønnen skulle forblive den samme, 

hvilket lønmodtagerne vil modsætte sig. Dermed forsvinder sammenhængen mellem arbejdsløshed 

og inflation også ved deflation, og der må også forventes en svagere sammenhæng ved meget lav 

inflation. 

 

Den manglende sammenhæng mellem inflation og arbejdsløshedsrate kan dog ikke stamme fra 

meget høj inflation, da den højeste inflation i perioden var på 6,3 % i 2008. Tro

deflation er dette heller ikke årsagen. Der er en anden mulige forklaringer på, hvorfor teorien 

umiddelbart ikke hænger sammen med empirien. Som det ses nedenfor er der til trods for, at lønnen 

er steget væsentligt mere end priserne, en t

lønstigninger og inflationen. 

 

 Figur 5.5.2.3 Inflation, Løn- og Realløn

Kilde: Euromonitor GMID: Inflation; Wage per Hour 
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for en kortere periode end normalt. I de tilfælde, hvor der bliver kortere mellem forhandlingerne vil 

den forventede inflation være tættere på den faktiske, hvilket kan approksimeres ved følgende:

�B;� + �1 − B�;���� − :�5� − 5>�  
æsenterer således den andel af lønkontrakterne der indgås løbende, og ved omskrivning af 

(28) ses det at jo større denne andel er, jo mindre vil sammenhængen være mellem inflationen og 

;��� = −
A

���C�
�5� − 5>�   

Ved negativ inflation, deflation, må det omvendt antages, at den forventede inflation får mindre 

betydning for fastsættelse af lønniveauet. Disse forventninger ville med udgangspunkt i tidligere års 

deflation betyde, at den nominelle løn skulle nedsættes, hvis reallønnen skulle forblive den samme, 

hvilket lønmodtagerne vil modsætte sig. Dermed forsvinder sammenhængen mellem arbejdsløshed 

ed deflation, og der må også forventes en svagere sammenhæng ved meget lav 

Den manglende sammenhæng mellem inflation og arbejdsløshedsrate kan dog ikke stamme fra 

meget høj inflation, da den højeste inflation i perioden var på 6,3 % i 2008. Tro

deflation er dette heller ikke årsagen. Der er en anden mulige forklaringer på, hvorfor teorien 

umiddelbart ikke hænger sammen med empirien. Som det ses nedenfor er der til trods for, at lønnen 

er steget væsentligt mere end priserne, en tæt sammenhæng mellem udviklingen i de nominell

og Reallønstigninger 

Wage per Hour in Manufacturing; Wage per Hour in Non

for en kortere periode end normalt. I de tilfælde, hvor der bliver kortere mellem forhandlingerne vil 

e på den faktiske, hvilket kan approksimeres ved følgende: 

(28) 

æsenterer således den andel af lønkontrakterne der indgås løbende, og ved omskrivning af 

sammenhængen være mellem inflationen og 

(29) 

Ved negativ inflation, deflation, må det omvendt antages, at den forventede inflation får mindre 

inger ville med udgangspunkt i tidligere års 

deflation betyde, at den nominelle løn skulle nedsættes, hvis reallønnen skulle forblive den samme, 

hvilket lønmodtagerne vil modsætte sig. Dermed forsvinder sammenhængen mellem arbejdsløshed 

ed deflation, og der må også forventes en svagere sammenhæng ved meget lav 

Den manglende sammenhæng mellem inflation og arbejdsløshedsrate kan dog ikke stamme fra 

meget høj inflation, da den højeste inflation i perioden var på 6,3 % i 2008. Trods enkelte år med 

deflation er dette heller ikke årsagen. Der er en anden mulige forklaringer på, hvorfor teorien 

umiddelbart ikke hænger sammen med empirien. Som det ses nedenfor er der til trods for, at lønnen 

æt sammenhæng mellem udviklingen i de nominelle 

 
in Non-Agricultural Activities. 
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Udover den tætte sammenhæng i udviklingen viser figuren for Kina, at lønstigningerne har været 

væsentligt højere end inflationen i alle årene i perioden. Af dette kan der udledes to væsentlige 

forhold vedrørende den kinesiske løn- og prisdannelse. For det første tyder den store sammenhæng i 

udviklingen på, at arbejdsgiverne er i stand til at regulere lønnen i takt med ændringer i prisen på 

deres varer. En del af forklaringen på dette er, at der i Kina ikke var kontraktlige forpligtelser for 

arbejdsgivere overfor alle ansatte før 2008 (ILRF, 2008). Ved sammenligning med den amerikanske 

figur, ses det, at der over flere år ligeledes er en høj sammenhæng, men denne er umiddelbart 

præget af, at lønstigninger forhandles for en længere periode, hvorfor lønnen ikke regulerer sig lige 

så hurtigt som den kinesiske. For det andet ses det, at det i Kina har været muligt at sænke de reale 

lønstigninger over perioden på trods af en konstant arbejdsløshedsrate. Dette må betyde, at 

lønmodtagernes forhandlingsposition er blevet svækket. I USA skyldtes de ligeledes faldende 

reallønstigninger over perioden netop den større arbejdsløshedsrate. For Kina kan der være to 

forklaringer. Den første forklarer ligeledes, hvordan lønstigningerne har været væsentligt over 

inflationen. Dette må skyldes, at produktiviteten har været stigende. Det var antaget i den teoretiske 

model, at produktiviteten var konstant på mellemlang sigt, men hvis den enkelte arbejder har kunnet 

producere et stigende antal enheder, behøver prisen på enhederne ikke at stige i takt med lønnen. En 

faldende vækst i produktiviteten kan dermed også forklare de faldende reallønstigninger. Den anden 

forklaring er, at sammenhængen mellem arbejdsløshed og inflation er gældende i Kina, men dette 

ikke kommer til udtryk i arbejdsløshedsraten. Dette skal ses i sammenhæng med sammensætningen 

af den kinesiske beskæftigelse og arbejdsstyrke. 
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5.5.2.1   Sammensætningen af den kinesiske beskæftigelse

Sammensætningen af den kinesiske beskæftigelse er væsentlig forskellig fra den amerikanske, d

Kina stadig er et udviklingsland. Kina har traditionelt været et land, hvor landbrug har været 

hovedbeskæftigelsen, og trods industrialiseringen, er der stadig en stor andel af de beskæftigede i 

denne sektor, som det ses nedenfor.

 

Figur 5.5.2.1.1 Beskæftigelse i Kina fordelt på sektorer

 
Kilde: Euromonitor GMID; specification jf. 

 

Der er dog sket en betydelig ændring i sammensætningen af beskæftigelsen i løbet af den relativt 

korte tidsperiode. Mens næsten halvdelen af de beskæftigede i 

landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri, er kun 36 % af de beskæftigede inden for denne sektor i år 

2009. Dette er en ændring svarende til en tiendedel af den samlede beskæftigelse. Dette har været 

muligt, da især den sociale sektor, byggeri, og fremstillingssektoren er blevet større. Udviklingen af 

disse sektorer er dog hovedsageligt sket i byerne, og da de største byområder ligger langs Kinas 

kyst er der ikke alene store forskelle mellem by og land, men også mellem de østlige kyst

og de indre landområder i det vestlige Kina

udviklingen har ført til regionale forskelle i lønniveauer, hvilket har ført til den store migration fra 

land til by, som afspejles i den ændrede sammens

arbejde i et byområde kræves det dog, at man er registreret som beboer i dette område. En sådan 

registrering er ikke blot noget, man kan bede om, men kræver derimod en tilladelse fra 

myndighederne, som man kan ansøge om. Alle kinesere er registreret som beboere i et bestemt 

område, et system kaldet hukou

regeringen havde fuld kontrol over arbejdsudbuddet i Kinas forskellige regioner
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2006). Systemet eksisterer dog stadig, og skaber problemer for den del af befolkningen, der ønsker 

at flytte til byen for at få del i de bedre lønninger, men ikke opfylder kravene for at blive registreret 

som beboer i byen. Mange flytter alligevel til byen, men uden registrering er forholdene dårlige. 

Der er ingen adgang til lægelig hjælp, uddannelse og arbejdsløshedsunderstøttelse uden for det 

område de er registreret i, og som illegale arbejdere er deres forhandlingsposition overfor 

arbejdsgiverne også væsentligt forringet (Maddison, 2007). Antallet af arbejdere i byerne med 

registrering i landlige områder blev allerede i 2004 anslået at være over 100 mio (Whitehouse, 

2006). Selv om der i 2005 blev fremlagt planer om afskaffelse af systemet i en stor del af 

kystprovinserne (BBC News, 10.11.2005), er der ikke sket mange ændringer siden. I 2009 var 

Shanghai således den første storby til at lette på kravene til beboertilladelse, men selv her er 

kravene stadig strenge (China Daily, 16.03.2010). 

Dette kan være med til at forklare både den tætte sammenhæng i udviklingen i lønstigninger og 

inflation, samt den uændrede lave arbejdsløshedsrate. De mange illegale arbejdere skaber 

konkurrence for de registrerede arbejder, og kan samtidig blive ansat og fyret som det passer 

virksomhederne. Hvis ændringerne i antallet af ansatte i høj- og lavkonjunkturperioder 

hovedsageligt påvirker de illegale arbejdere, vil dette ikke vise sig i arbejdsløshedsraten, da dette 

ikke vil ændre på deres officielle status. 
 

5.5.2.2  Arbejdsløshed og vækst 

Arbejdsløshedsraten i Kina er dermed et mål, der ikke indeholder den samme information, som i 

andre lande. Ud fra (14) og (17) kan det udledes, at en ændring i arbejdsløshedsraten teoretisk må 

svare til ændringen i output, vækstraten (gyt), med omvendt fortegn, så længe arbejdsstyrken er 

uændret. Dette er dog heller ikke i andre lande den empiriske virkelighed af flere årsager. For det 

første vil både arbejdsstyrken og arbejdsproduktiviteten ændre sig, og hvis arbejdsstyrken ændrer 

sig, må beskæftigelsen ændre sig tilsvarende for at bibeholde en uændret arbejdsløshedsrate. For det 

andet er ansættelse af medarbejdere ikke så elastisk, at den følger vækstraten fuldstændigt på grund 

af blandt andet stordriftsfordele og oplæringsperioder, men også fordi nogle af de, der ansættes, kan 

være folk, der ikke officielt indgår i arbejdsstyrken. Ændringen i arbejdsløshedsraten vil derfor 

kunne skrives som: 

   5� − 5��� = −D��E� − �FE�    (30) 
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hvor β måler effekten af vækstraten på ændringen i arbejdsløshedsraten, mens 

vækstrate, som er lig summen af ændringen i arbejdsstyrken og ændringen i arbejdsproduktiviteten.

Mens tal for arbejdsstyrken må forventes at være valide, er der de 

produktiviteten, som for måling af arbejdsløshedsraten. Produktiviteten måles som output pr. 

beskæftiget, og de officielle tal for antallet af beskæftigede vil dermed heller ikke opfange 

ændringer i beskæftigelsen for de illeg

produktiviteten er øget væsentligt siden 2000. De officielle tal viser nedenstående udvikling.
 

      Figur 5.5.2.2.1 Arbejdsstyrke og P

     Kilde: Euromonitor GMID: Economically A

 

En gennemsnitlig årlig vækst i produktiviteten på 9,25 % er alt for høj til alene at kunne skyldes en 

forøgelse af den illegale beskæftigelse. Dette ville kræve at de estimerede 100 mio. illegale 

arbejdere skulle være vokset til næsten det 10

samlede befolkning. Væksten i Kina

af produktiviteten. Det ses desuden at væksten i produktivitet ikke har været faldende over hele 

perioden, hvormed dette ikke kan forklare den faldende realløn. Det må dermed konkluderes, at d

reelt har været en stigning i arbejdsløsheden til trods for, at de officielle tal ikke viser en ændring, 

og at denne stigning således har ramt de illegale arbejdere.
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gældende i teorien. Produktionen er ikke alene bestemt af antallet af beskæftigede, men også af den 

kapital, der er til rådighed i form af eksempelvis maskiner og computere, der gør de beskæftigede 

mere produktive: 

   � = 4�G, .�    (31) 

En rimelig antagelse vil samtidig være, at fordobler man både kapital og antal arbejdere, vil 

produktionen også fordobles, men den marginale effekt af en forøgelse af et af disse input vil ikke 

være konstant. Dette indikerer at output pr. arbejder er en funktion af kapital pr. arbejder: 

   
"
* = H�I

*�    (32) 

som er positiv, men aftagende. 

 

Hvis regeringen fører et balanceret budget, betyder det ifølge (8), at investeringer er lig den private 

opsparing. Hvis det samtidig antages at den private opsparing er proportional med indkomsten, vil 

følgende kunne udledes: 

   �� = J��     (33) 

hvor s er den andel af indkomsten der opspares, opsparingsraten.  

 

Mens investeringer er en direkte forøgelse af den nuværende kapital, skal der ved målingen af den 

fremtidige kapital dog også tages højde for, at hverken maskiner, computere eller bygninger holder 

evigt, hvormed en andel af den nuværende kapital svarende til δ må afskrives. Derved er 

sammenhængen mellem investeringer og kapital følgende: 

   
I!K�* = �1 − L� I!* + J H I!*     (34) 

Det sidste led repræsenterer investeringer pr. arbejder, og vil ved lav initial kapital være større end 

de afskrivninger der foretages på kapitalen. Den aftagende funktion gør dog, at afskrivningerne, der 

antages lineære, ved højere kapital vil overgå den investerede kapital. Der findes således også et 

niveau, hvor den investerede kapital lige akkurat svarer til de afskrivninger, der foretages på 

kapitalen: 
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   J H MI∗
* O = L I∗

*     (35) 

Dette er den tilstand, som kapital pr. arbejder vil ende i på lang sigt, og dermed er den langsigtede 

vækstrate i output pr. arbejder lig 0. Dermed ses det også, at opsparingsraten ikke påvirker den 

langsigtede vækst i output. Den bestemmer dog niveauet for den langsigtede ligevægt i kapital pr. 

arbejder, da en højere opsparingsrate vil betyde højere investeringer. En langsigtet vækst i output 

pr. arbejder kræver dermed i denne model teknologiske fremskridt, der øger produktiviteten ved en 

givet kapitalmængde. 

 

Det er tydeligt, at det kinesiske kapitalniveau endnu ikke har nået niveauet, hvor investeringerne 

udelukkende modsvarer afskrivninger på kapitalen. Den høje kinesiske vækst skyldes ikke alene en 

stigning i beskæftigelsen, men også at output pr. arbejder er stigende. Dette skal ses i sammenhæng 

med den tidligere omtalte migration fra land til by. De migrerende arbejdere, der før har været 

beskæftiget med landbrug, indgår nu i som arbejdskraft i de voksende sektorer, der er mere 

kapitaltunge end landbruget. Med fremgangen i disse sektorer, og det øgede antal beskæftigede har 

der været behov for kapital til et større produktionsapparat. Den store ændring i sammensætningen 

viser, at en stor del af væksten og den øgede produktivitet må stamme fra denne ændring, selv om et 

øget teknologiniveau ligeledes kan have bidraget. En analyse af Kinas vækst i perioden 1952-1999 

viser da også, at fysisk kapital-akkumulering har bidraget med 51 % af væksten i denne periode 

(Wang & Yao, 2003). Analysen konkluderede desuden, at menneskelig kapital, som kan måles ved 

uddannelsesniveauet udgjorde 30 % afvæksten. Menneskelig kapital indgår i vores model som en 

del af produktiviteten, da en opdeling mellem menneskelig kapital og teknologi er svær i praksis. 

Medtages produktiviteten (A) i produktionsfunktionen kan den defineres som: 

   
"

P* = H� I
P*�     (36) 

Outputtet pr. effektiv arbejder (AN) er dermed en funktion af kapital pr. effektiv arbejder. Hverken 

produktivitet eller antallet af arbejdere er konstant over tid, hvorfor der kan introduceres en 

vækstrate i hver af disse, der er henholdsvis gA og gN. Væksten i effektivt arbejde kan dermed 

estimeres ved gA+gN. For at opretholde et bestemt niveau i kapital pr. effektiv arbejder, skal 

investeringen således ikke alene modsvare afskrivningerne, men også væksten i effektivt arbejde, 

og vil derfor skulle være: 
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   �L + �P + �*� I
P*    (37) 

Dermed er det også gældende, at kapital pr. arbejder og output pr. arbejder på lang sigt stiger med 

vækstraten i produktiviteten, mens kapital- og outputniveauet stiger med summen af de to 

vækstrater. 

 

Når der ses en ændring i vækstraten i output, kan denne således skyldes en ændring i 

produktivitetens vækstrate, som er holdbar på lang sigt, eller en ændring i den akkumulerede 

kapital, der på lang sigt ikke medfører en vedvarende ændring i væksten, men kun en ændring i 

outputniveauet. Vækst i produktiviteten i form af teknologisk vækst kræver, at der investeres i 

forskning og udvikling (R&D). Da størstedelen af investeringerne stammer fra private 

virksomheder, afhænger størrelsen på de samlede investeringer i R&D af muligheden for at skabe 

profit på baggrund af denne investering. Mens patenter kan give virksomheder incitament til at 

investere i området, vil disse samtidig gøre det umuligt for andre firmaer at videreudvikle den nye 

teknologi før patentperioden er overstået. De optimale betingelser for vækst i teknologien, er 

således en balancegang med hensyn til beskyttelse af ny teknologi. Ud fra dette kan det også 

konkluderes, at lande med et lavt teknologisk niveau ikke vil have behov for samme beskyttelse, da 

det teknologiske niveau vil kunne øges ved at tilegne sig udenlandsk teknologi, når denne ikke er 

beskyttet af patentrettigheder. 

Fleisher & Zhou (2010) dokumenterer dog, at ændringer i patentlovgivningen i 1993 og igen i 2001 

i forbindelse med Kinas indtræden i WTO har haft en positiv effekt på Kinas teknologiske vækst, 

som følge af øgede udenlandske direkte investeringer. 

 

Det er dog ikke alene størrelsen på investeringer på R&D-området, der er bestemmende for den 

teknologiske vækstrate. Der vil være opfindelser, der alene kan fører til teknologisk vækst, mens 

der vil være perioder, hvor denne slags opfindelser udebliver. Ud over patentregler kan også mere 

generelle juridiske forhold, som ejendomsrettigheder spille en stor rolle for den teknologiske vækst 

og dermed for væksten i output per arbejder. Hvis den profit, der kan skabes i en virksomhed i 

sidste ende tilfalder staten, har ingen individer incitament til at skabe denne profit, og dermed heller 

ikke til at implementere teknologiske fremskridt i produktionen. 

 

Produktivitetens vækstrate kan måles ved en størrelse kaldet total faktor produktiviteten, der blev 

udledt af Robert Solow i 1957: 
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   ∆�40 ≡ �" − �:�* + �1 − :��I�    (38) 

I formlen svarer α til 
R*
-"  og benævner dermed, hvor stor en andel af det samlede outputs værdi, der 

kommer fra beskæftigelsen. Den intuitive sammenhæng er simpel. Den del af den samlede vækst, 

der hverken kommer fra en vækst i beskæftigelsen eller i kapitalen, må være vækst i 

produktiviteten. 

Inddrages produktiviteten i ligning (15) og (16) i afsnit 5.5.2 kan det udledes, at hvis 

forventningerne til pris og produktivitet er korrekte, skal ligevægten findes hvor: 

   
R
- = P

��? = /4�5, 6�    (39) 

En forøgelse af produktiviteten vil dermed forøge det reale lønniveau, men ikke forårsage nogen 

ændring i arbejdsløshedsraten. Så længe forventningerne matcher det faktiske niveau i 

produktiviteten har hverken enkeltstående ændringer eller vækst i produktiviteten nogen betydning 

for arbejdsløshedsraten. Dette kan således også være forklaringen på, at udsving i inflation og 

stigende realløn ikke har vist sig i arbejdsløshedsraten i Kina. 

 

5.5.2.4  Realrenten og forventningernes indflydelse på investeringer 

Med ligning (9) i afsnit 5.5.1 blev det beskrevet, hvordan den nominelle rente påvirkede størrelsen 

på investeringerne, da de penge, der investeres i eksempelvis produktionsudstyr skulle lånes eller 

afsættes til formålet. Det er dog mere realistisk, at virksomhederne ikke alene bekymrer sig om 

prisen på penge, men også hvad der kan købes for pengene, hvormed også den forventede inflation 

spiller en rolle i denne sammenhæng. I stedet for den nominelle rente bør realrenten (r) benyttes. 

Denne er givet ved: 

   �� = ��S!��T!K�U − 1 ≈  (� − ;���3     (40) 

Dermed kan IS-relationen (12) omskrives til: 

   � = ��� − �� + ���, �� + �  (41) 

Med et output, der på mellemlang sigt vil være uændret på det naturlige outputniveau, vil realrenten 

uden ændringer i skatter og offentligt forbrug også være uændret på mellemlang sigt. Der er således 

også et naturligt niveau for realrenten. På mellemlang sigt vil en ændring i den nominelle rente ud 
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fra (40) føre til en tilsvarende ændring i inflationen. Dette kendes som Fisher-effekten. Omvendt vil 

den nominelle rente tilpasse sig ændringer i inflationen på mellemlang sigt. Dette tager dog typisk 

et par årtier. I den mellemliggende periode vil inflationen dermed have en tæt sammenhæng med 

den nominelle pengevækst, for at LM-relationen kan være opfyldt. Sammenhængen på mellemlang 

sigt er følgende illustreret.  

 

    Figur 5.5.2.4.1 Inflation, nominel pengevækst, nominel rente og realrente 
    i Kina, 10-årigt løbende gennemsnit 1989-2009. 

 
 Kilde: Euromonitor GMID: Inflation; Annual Lending Rates; Money Supply. 

 

Som det ses af grafen, har der i Kina været en tæt sammenhæng mellem inflationen og den 

nominelle pengevækst, mens også inflation og rente viser samme udvikling set over en længere 

periode, uden sammenhængen dog er helt tæt. Det ses også, at realrenten har haft en stigende 

tendens efter at have generelt været negativ i løbet af 1990’erne. At den stigende realrente ikke har 

haft en afdæmpende effekt på investeringerne, må være en indikation af, at de private investeringer 

hovedsageligt er foretaget i eksportsektoren, hvor det indenlandske prisniveau ikke har nogen 

betydning. Den faldende nominelle rente har dermed gjort investeringer i eksportsektoren mere 

attraktive. 

 

Som det var tilfældet med det private forbrug, påvirkes investeringerne også i høj grad af 

forventninger. Både i form af forventninger til realrenten, og for eksportsektoren, den nominelle 

rente, men også i form af forventninger til den profit, den forestående investering kan medføre i de 

efterfølgende år. Da profitten afhænger af størrelsen på virksomhedernes salg og den kapital, der er 

investeret, vil forventninger til profitten afhænge af forventninger til salget, hvilket vil få 
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indflydelse på investeringerne. Den nuværende profit har også betydning, da større profit giver 

større mulighed for investeringer. 

 

5.5.3  Sammenfatning af de kinesiske investeringer 

De kinesiske investeringer har udgjort en høj og stigende andel af det samlede BNP og af væksten. 

Baggrunden var den høje private opsparingsrate og de gældsfinansierede offentlige investeringer. 

De offentlige investeringer er blevet kritiseret for at være foretaget på områder, der ikke fører til 

vedvarende vækst, da de ikke har haft stor betydning for det private forbrug. Den førte pengepolitik, 

der var afledt af valutakurspolitikken, holdt renten på et lavt niveau, bortset fra perioden uden 

binding til dollaren, hvilket skabte gode vilkår for private investeringer. 

 

Der har i Kina været en væsentlig stigning i reallønnen over det seneste årti, mens væksten i 

reallønnen har været faldende. Hverken udsving i løn og inflation eller den faldende realløn kunne 

dog forklares med ændringer i arbejdsløsheden, som teorien foreskriver det, og som det var tilfældet 

i USA, da arbejdsløshedsraten i Kina stort set er uændret. Der er to mulige forklaringer på dette. For 

det første er det ikke sikkert, at arbejdsløshedsraten afspejler den reelle arbejdsløshed, da tilflyttere i 

byerne ikke har tilladelse til at arbejde, og ændringer i arbejdsløsheden blandt disse, dermed ikke vil 

blive opfanget i de officielle statistikker. For det andet er det tydeligt, at produktiviteten er steget 

væsentligt. Dette forklarer både de høje reallønstigninger og den manglende sammenhæng med 

arbejdsløsheden. 

Endelig vil den stigende realrente, der har været i Kina, normalt have en afdæmpende effekt på de 

private investeringer. At dette ikke er tilfældet må skyldes, at en stor del af investeringerne er 

foretaget i eksportsektoren, hvor de indenlandske priser ikke har betydning, hvormed den faldende 

nominelle rente har forbedret investeringsvilkårene. 

 

Hvis en høj andel af investeringerne sker i eksportsektoren, vil en appreciering af yuan’en ikke 

alene have en negativ indflydelse på den fremtidige eksport men også på investeringerne. Da 

investeringerne udgør en meget stor andel af BNP, kan dette have store konsekvenser for den 

samlede vækst, og det vil således være afgørende, at der skabes en øget indenlandsk efterspørgsel, 

så der skabes incitament for større investeringer i den del af produktionen, der er rettet mod det 

indenlandske marked.  
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5.6 Eksport, import og valutakurs 

I en åben økonomi stilles forbrugeren ikke længere kun overfor et valg mellem opsparing og 

forbrug, men også om forbruget skal falde på indenlandske eller udenlandske varer. Da prisen på 

indenlandske og udenlandske varer ikke er denomineret i samme valuta, har ikke kun 

prisniveauerne i de respektive lande, men også den nominelle valutakurs betydning for 

beslutningen, da de tre variable tilsammen udgør den reale valutakurs, der angiver, hvor mange 

udenlandske varer, der kan købes pr. indenlandsk vare. En lav real valutakurs vil således føre til 

mere eksport og mindre import. 

 

5.6.1  Kinas handelsbalance 

Nettoeksporten, differencen mellem eksport og import, som også betegnes handelsbalancen, 

udgøres af varebalancen, der udregnes som forskellen mellem eksport og import af varer, samt 

tjenestebalancen, der tilsvarende udgøres af eksport og import af tjenesteydelser. I formlen for BNP 

ses denne som det direkte led til andre lande, og det er således gennem denne at Kinas BNP har 

gensidig påvirkning med resten af verden. 

Handelsbalancen udgør ofte kun en lille procentdel af BNP. Ikke desto mindre er det stadig en 

meget væsentlig del, grundet forbindelsen til udlandet, hvilket vil kunne udledes af de følgende 

afsnit. 

 

Kinas handelsbalance er et emne, der ofte bliver nævnt i forbindelse med udviklingen i 

verdensøkonomien. Især handelsbalancen overfor USA beskrives ofte som et problem for den 

amerikanske vækst, da billige kinesiske eksportvarer bliver beskyldt for udkonkurrering af de 

indenlandske producenter på det amerikanske marked. Kritikken af Kinas eksport drejer sig især 

om, at væksten i denne bliver opretholdt med baggrund i den kinesiske valutakurspolitik, der 

fastholder den kinesiske yuan på et lavt niveau overfor den amerikanske dollar. Efter en 

gennemgang af den kinesiske eksport og import, analyseres effekten af valutakurspolitikken i afsnit 

5.6.5. 
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5.6.2  Kinas eksport 

Med en eksport til en værdi af 1202 mia. USD (FOB) 15 har Kina i 2009 overgået Tyskland, og er 

blevet verdens største eksportør ifølge handelsstatistikkerne. Benyttes BNP komponenten, eksport 

af tjenester, var Kinas samlede eksport på 10.229 mia. yuan svarende til 1.497 mia. USD kun 

overgået af USA, og udgjorde en andel på 30,5 % af det samlede BNP i 2009. Andelen er i sig selv 

ikke opsigtsvækkende. Til sammenligning udgjorde Tysklands eksport af varer og tjenester 40,7 % 

af det tyske BNP. Bemærkelsesværdig er til gengæld væksten i Kinas eksport.  På trods af at 

væksten i eksport i faste priser var på -9,4 % i 2009, har Kina fra 2000-2009 haft en gennemsnitlig 

eksportvækst på 16,5 % i faste priser. Eksport har dermed bidraget væsentligt til Kinas samlede 

vækst. Sammensætningen af eksporten har ikke ændret sig væsentligt, men der ses dog et skifte fra 

en eksport, hvor bearbejdede varer såsom beklædning udgjorde en meget stor andel, mod større 

eksport af maskiner, som eksempelvis kontormaskiner, telekommunikationsapparater og andre 

elektriske maskiner. 

 

Figur 5.6.2.1 Kinas eksport fordelt på varetype, 2000 og 2009 

 
Kilde: Euromonitor GMID; specification jf. Appendix A 

 

Selv med en ændring i sammensætningen har væksten i eksporten kraftigt forøget udbuddet af 

Kinas største eksportvarer på verdensmarkedet, når nuværende størrelse på Kinas eksport tages i 

betragtning. Kinas eksport af bearbejdede varer udgør mere end 1/5, og maskiner og transportmidler 

                                                 
15 FOB står for ”Free on Board”, der i nationaløkonomisk sammenhæng betyder, at der i eksporten kun er indregnet 
omkostninger for transport mm. til landets grænse. Alle efterfølgende omkostninger til fragt, forsikring og lignende 
indregnes i importen som måles på CIF-basis (”Cost, Insurance and Freight”). 

Kinas eksport fordelt på varetype 2009Kinas eksport fordelt på varetype 2000

Næringsmidler, levende dyr

Drikkevarer og tobak

Råstoffer, ikke spiselige (undt. 

Brændsel)
Mineralske brændsels- og 

smørestoffer o.l.
Anim. Og veg. Olier, fedtstoffer og 

voks
Kemikalier og kemiske produkter i alt 

Bearb. Varer, hovedsagelig 

halvfabrikata
Maskiner og transportmidler

Bearbejdede varer i.a.n.

Diverse varer og transaktioner i.a.n. 
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ca. en 1/7 af den samlede verdenseksport i disse klassificeringer. Sidstnævnte endda uden nogen 

nævneværdig eksport af transportmidler. 

En sådan eksportsammensætning kan true væksten i den samlede eksport af flere grunde. For det 

første kan væksten indenfor en enkel klasse af eksportvarer ikke bare fortsætte, når eksporten 

allerede er nået til et niveau som den kinesiske selv under normale økonomiske forhold. 

Efterspørgslen efter en støt stigende produktion af disse varer vil ikke være til stede på lang sigt, 

hvilket alene bør skabe bekymring om en fortsat høj vækst baseret på vækst i eksporten. Dette er 

dog ikke det eneste problem for de kinesiske eksportører.  Den verdensomspændende finansielle 

krise har i hele den vestlige verden ført til en kraftig opbremsning i økonomien, som følge af de 

tidligere beskrevne makroøkonomiske processer med lavere forbrugertillid, der fører til lavere 

privat forbrug og dermed lavere efterspørgsel. Og netop den vestlige verden aftager en stor del af 

Kinas eksport, som det ses af figur 5.6.2.2. I den simple udgave af makroøkonomiske teori 

afhænger eksport af de to faktorer: den udenlandske indkomst og den reale valutakurs: 

   X = X(Y*, ε)    (42) 

Holdes den reale valutakurs fast, kræves der således i teorien en øget udenlandsk indkomst for at få 

en øget eksport. 
 

Da den faldende efterspørgsel som følge af opbremsningen i økonomien samtidig har medført 

faldende priser og højere arbejdsløshed, som gennemgået i investeringsafsnittet, er disse områder 

højt rangeret i den økonomiske politik i de vestlige lande. I denne sammenhæng ses der, som nævnt, 

ikke positivt på den kinesiske eksport, idet denne er i direkte konkurrence med indenlandsk 

producerede varer, og med eksportpriser, der opfattes som kunstigt lave som følge af Kinas 

fastkurspolitik over for den amerikanske dollar. Kina bebrejdes således for at forringe især USA’s 

mulighed for at skabe vækst og arbejdspladser. 
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       Figur 5.6.2.2 Kinas eksport 

      Kilde: Euromonitor GMID; specification jf. 

Ud over USA og Europa er de største aftagere af kinesisk

økonomi har længe været udviklet som følge af en industrialiseringsproces

vækst fra 1960’erne frem til boblen på det Japanske aktiemarked sprang i starten af 1990’erne. 

Dette gjorde allerede i 1968 Japan til verdens næststørste økonomi, en position de stadig besad i 

2009. Størrelsen og den geografiske placering

eksportvarer, men Japan lider af de samme problemer med negativ vækst efter den finansielle krise 

som den vestlige verden, hvorfor eksporten fra Kina til Japan også er faldet i 2009.

 

På trods af sin beskedne størrelse er Hong

USA, hvilket ikke virker realistisk, Hongkongs relativt lille økonomi taget i betragtning. 

tal skyldes ifølge He (2007) en teknikalitet i forbindelse med opgørelsen af eksport, der gør, at varer 

eller dele der sendes til Hongkong, for senere at blive sendt tilbage til Kina eller videre til andre 

lande, kan blive indregnet, selv om det reelt ikke er eksport til Hongkong. Udover den store eksport, 

der bliver tilskrevet Hongkong betyder det også, at 

forskellige fra Hongkongs eksporttal til Kina, som det kan ses 

Da en stor andel af den eksport, der er registreret som værende til Hongkong ikke er det, vil 

eksporten til USA og de andre store 

angiver, hvilket ses ved sammenligningen med importen for disse lande, som fremgår af

5.6.2.B. Eksporten til USA kan dermed udgøre i nærheden af en fjerdedel af den samlede kinesiske 

eksport, mens Japan og Europa aftager en stor del af den resterende eksport. Den kinesiske 

valutakurspolitik med binding til dollaren har således en stor betydning for den samlede eksport, 

men også kursen i forhold til yen’en og euroen bør inddrages i valutaku

alene vurderes på baggrund af eksporten.
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Figur 5.6.2.2 Kinas eksport i 2009 fordelt på destination 

Kilde: Euromonitor GMID; specification jf. Appendix A 
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Dette gjorde allerede i 1968 Japan til verdens næststørste økonomi, en position de stadig besad i 

Størrelsen og den geografiske placering har gjort Japan til en naturlig aftager af kinesiske 

eksportvarer, men Japan lider af de samme problemer med negativ vækst efter den finansielle krise 

som den vestlige verden, hvorfor eksporten fra Kina til Japan også er faldet i 2009.
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eller dele der sendes til Hongkong, for senere at blive sendt tilbage til Kina eller videre til andre 

lande, kan blive indregnet, selv om det reelt ikke er eksport til Hongkong. Udover den store eksport, 

der bliver tilskrevet Hongkong betyder det også, at Kinas importtal fra Hongkong er meget 

fra Hongkongs eksporttal til Kina, som det kan ses af Appendix 5.6.2.A.

Da en stor andel af den eksport, der er registreret som værende til Hongkong ikke er det, vil 

eksporten til USA og de andre store eksportdestinationer reelt være større end de kinesiske tal 

angiver, hvilket ses ved sammenligningen med importen for disse lande, som fremgår af

Eksporten til USA kan dermed udgøre i nærheden af en fjerdedel af den samlede kinesiske 

ort, mens Japan og Europa aftager en stor del af den resterende eksport. Den kinesiske 

valutakurspolitik med binding til dollaren har således en stor betydning for den samlede eksport, 

men også kursen i forhold til yen’en og euroen bør inddrages i valutakurspolitikken, hvis denne 

alene vurderes på baggrund af eksporten. 
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5.6.3  Import 

Som det var tilfældet på eksportsiden, overgik Kina

Tysklands i 2009, og for importen gjaldt det samme for BNP

tjenester.  Kina er dermed blevet

tjenester i 2009 var på 9.433 mia. yuan svarende til 1381 mia. USD, mens handelsstatistikken 

opgjorde den til 1003 mia. USD (CIF)

 

 Figur 5.6.3.1 Kinas import fordelt på varetype, 2000 og 2009

Euromonitor GMID; specifkation jf. Appendix A

 

De varer, der importeres til Kina bærer tydeligt præg af, at disse ikke købes som forbrugsgoder til 

den enkelte forbruger, men derimod anve

maskiner og transportmidler, hvoraf transportmidler kun udgør en meget lille del, og derudover er 

de største andele af importen råstoffer og brændsel. Der ses desuden en mindre import af 

halvfabrikata, hvilket antyder, at Kina i højere grad er blevet i stand til at producere alle de enkelte 

komponenter, der indgår i deres eksportvarer.
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Som det var tilfældet på eksportsiden, overgik Kinas import ifølge handelsstatistikken ligeledes 

Tysklands i 2009, og for importen gjaldt det samme for BNP-opgørelsen af import af va

Kina er dermed blevet verdens næststørste importør efter USA. Kinas import 

tjenester i 2009 var på 9.433 mia. yuan svarende til 1381 mia. USD, mens handelsstatistikken 

(CIF). 

as import fordelt på varetype, 2000 og 2009 

Euromonitor GMID; specifkation jf. Appendix A 

De varer, der importeres til Kina bærer tydeligt præg af, at disse ikke købes som forbrugsgoder til 

, men derimod anvendes i private virksomheder. Størstedelen af importen er 

maskiner og transportmidler, hvoraf transportmidler kun udgør en meget lille del, og derudover er 

de største andele af importen råstoffer og brændsel. Der ses desuden en mindre import af 

der, at Kina i højere grad er blevet i stand til at producere alle de enkelte 

komponenter, der indgår i deres eksportvarer. 
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de største andele af importen råstoffer og brændsel. Der ses desuden en mindre import af 

der, at Kina i højere grad er blevet i stand til at producere alle de enkelte 



Kinas Globaliseringsproces – en uforbeholden succes? 

97 

 

Figur 5.6.2.2 Kinas import i 2009 fordelt på oprindelse 

 
 Kilde: GMID, Euromonitor 

 
Figur 5.6.2.2 viser, at en stor del af importen kommer fra andre asiatiske lande. Mens knap 

halvdelen af denne stammer fra Japan, skyldes den resterende del at eksportvarer typisk vil være 

sammensat af en række forskellige komponenter. Til trods for at halvfabrikata udgør en mindre 

andel end i 2009, må den tilbageværende del hovedsageligt komme fra andre asiatiske lande. 

Ligeledes vil nogle af disse lande kunne levere råstoffer til Kinas produktion og 

investeringsprojekter. Kun en mindre andel af importen kommer fra Europa og Nordamerika, 

hvorfor der er et stort overskud på varebalancen overfor disse regioner. Det kan desuden bemærkes, 

at over en fjerdel af importen er registreret som værende fra andre lande. Ved at sammenholde 

Euromonitors data med data fra NBSC er det muligt at få en oprindelse på størstedelen af importen i 

denne kategori. En del af denne import er fra Taiwan, som ikke er opgjort selvstændigt i 

Euromonitors data, og derved vil gøre andelen af eksport fra asiatiske lande større. Den anden store 

del af importen fra andre lande klassificerer NBSC som import fra Kina. Det må forventes at denne 

andel i virkeligheden er import, der stammer fra de lande, som Kina importerer fra, men ikke har 

været mulig at opgøre oprindelse for af forskellige årsager. Den store andel af importvarer under 

klassificeringen ”andre lande” betyder således, at importen fra en række lande formentlig er noget 

større end tallene umiddelbart angiver. Ligesom for eksporten er der således problemer med præcise 

opgørelser af importen fra det enkelte oprindelsesland. Ikke desto mindre gør importtallene det 

tydeligere, hvorfor Kina især er opmærksom på valutakursen overfor dollaren. Importen fra Japan 

overgår eksporten dertil, mens importen fra Europa kun udgør ca. 60 % af eksporten dertil, er 

eksporten til USA næsten tre gange så stor som importen derfra. 
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Mens forøgelsen af eksporten i høj grad har sammenhæng med at yuan’en er blevet holdt lav 

overfor dollaren, burde dette have den modsatte effekt på importen. At importen alligevel er steget, 

skyldes til dels, at forbrugerne er blevet rigere som følge af den generelle vækst, og hovedsageligt at 

importen indgår i produktionen af eksportvarer og investeringer i eksportsektoren, hvormed den 

højere pris for importen bliver opvejet af en højere pris på eksporten. 
 

5.6.4  De finansielle markeders betydning for den kinesiske økonomi. 

I den åbne økonomi er der ikke alene et valg mellem forbrug af indenlandske og udenlandske varer, 

men et tilsvarende valg hensyn til den finansielle investering af opsparingen. Denne kan investeres 

enten i indenlandske eller udenlandske værdipapirer. Investeringsbeslutningen tages ud fra 

renteniveauerne, men også valutakursen, da værdipapirerne er denomineret i hver deres valuta. Ud 

fra arbitrage-teori er relationen mellem den indenlandske og den udenlandske rente, kaldet 

rentepariteten, dermed følgende: 

   �1 + (�� = �1 + (�∗�� W!W!K�U �     (43) 

Heraf kan det udledes, at hvis den forventede valutakurs antages uændret, og den udenlandske rente 

fastholdes, må en forhøjelse af renten føre til en appreciering. Den nominelle valutakurs er således: 

   X = ��S
��S∗ XY3     (44) 

For at kunne fastholde en bestemt valutakurs, er det dermed i teorien nødvendigt at ændre renten i 

takt med den udenlandske rente. Dette er også stort set tilfældet for eksempelvis den danske rente i 

forhold til den europæiske (tyske). 

 

Rentepariteten kræver dog, at der ikke er restriktioner i forbindelse med investeringer i hverken 

indenlandske eller udenlandske papirer, og for Kina er der restriktioner i begge henseender. 

Udenlandske investorer har kun meget begrænsede investeringsmuligheder i kinesiske obligationer 

(BBC News, 08.09.2009), og indenlandske investorer har ikke adgang til udenlandske obligationer 

(Hang Seng, Economic Monthly 06.2006). Dermed er rentepariteten ikke opfyldt, og den 

indenlandske rente behøver dermed ikke at følge den udenlandske tæt. 

Dette har samtidig den betydning, at de tidligere omtalte valutaopkøb har en større effekt på den 

kinesiske valutakurs, end det ville være tilfældet for en økonomi med åbne finansielle markeder. Da 
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køberne af de yuan som centralbanken sælger ikke vil kunne investere i disse, må selv mindre 

opkøb have en stor effekt på valutakursen. 

 

5.6.5  Den kinesiske valutakurspolitik 

Før midten af 1990’erne var den kinesiske valutakurs præget af at være fastsat ud fra et ønske om 

kontrol med udenrigshandel. Før starten på det nye regime i 1978 var den officielle valutakurs for 

den kinesiske yuan fastsat, så det reelt ikke var muligt at eksportere varer fra Kina uden et tab. Alle 

virksomheder, der deltog i international handel var blevet nationaliserede i midten af 50’erne, og det 

var dermed muligt at sikre statslig kontrol med al udenlandsk valuta, der var involveret i handlen. 

Valutakursen var fastsat på et højt niveau, der gjorde det muligt at importere maskiner og andet 

produktionsudstyr til lave priser. At der alligevel blev eksporteret skyldtes alene, at der var krav fra 

staten til producenter om, at en hvis mængde af produktionen skulle sælges til handelsselskaberne, 

der kunne dække et tab på eksporten med et videresalg af importerede varer (Goldstein & Lardy, 

2009). 

 

I 1979, kort efter Deng Xiao Pengs indtræden som statsoverhoved blev kravene til 

handelsselskaberne lempet, så det ikke længere var et krav, at eventuelt overskydende udenlandske 

valutabeholdninger skulle videregives til Bank of China. Sammen med andre tiltag var dette starten 

på en handel med udenlandske valutaer, der ikke fulgte den officielle valutakurs. Efter den officielle 

valutakurs og kursen på handelsmarkederne var rykket længere og længere fra hinanden blev disse i 

1994 forenet efter en massiv devaluering af den officielle valutakurs i dette og de foregående år. 

Frem til oktober 1997 blev kursen revalueret en smule, hvorefter den blev fastholdt overfor dollaren 

på et niveau på 8,28 USD/CNY svarende til 0,12 CNY/USD med kun meget små udsving. 

Fastholdelsen af valutakursen overfor dollaren varede indtil juli 2005, hvor den faste valutakurs 

overfor dollaren blev delvist ophævet, idet valutakursen herefter gik over til en fastsættelse ud fra 

niveauet på flere valutaer, der repræsenterede Kinas største handelspartnere, heriblandt den 

koreanske won og senere euroen (Frankel, 2010). Dette ledte til en appreciering overfor dollaren 

frem mod 2008, hvor valutaen igen blev fastlåst til dollaren i et niveau på 6,83 USD/CNY. Siden 

2008 har der været stigende pres fra især USA for en revaluering af den kinesiske yuan overfor 

dollaren, der vil gøre den kinesiske eksport mindre konkurrencedygtig i forhold til de amerikansk 

producerede varer. Den 19. juni 2010 kom den kinesiske centralbank med en udmelding om, at man 

havde valgt at gå videre med reformen om en mere fleksibel yuan på grund af den økonomiske 
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situation og udviklingen på de finansielle markeder (Reuters, 19.06.2009). Siden da er den 

kinesiske yuan apprecieret i forhold til dollaren, og var den 25/10 2010 på 6,65 USD/CNY svarende 

til 0,15 CNY/USD, jf. Appendix 5.6.6.1. 

 

Mens de mange valutaopkøb fra kinesisk side tydeligt viser, at den kinesiske yuan burde være mere 

værd overfor dollaren, er det uklart, hvor stor en appreciering, der vil skabe ligevægt på 

valutamarkedet. Reisen (2010) kommer frem til, at yuan’en kun er ca. 12 % under markedsværdien, 

og at dette ikke er usædvanligt for udviklingslande. Han argumenterer således for, at fokus rettes 

mod en balancering af den kinesiske økonomi, og tiltag der kan øge den kinesiske efterspørgsel. 
 

5.6.6  Sammenfatning af eksport, import og valutakurspolitik 

Den kinesiske eksport kritiseres ofte for at udkonkurrere producenterne i de importerende lande. 

Baggrunden for kritikken er den kinesiske valutakurs, der i en stor del af perioden har været 

fastholdt lavt overfor dollaren. Eksporten er da også steget i perioden, hvormed Kina er blevet 

verdens største eksportør ifølge handelsstatistikken, og en af hovedaftagerne er netop USA. Da 

USA samtidig står for en relativt lille del af den kinesiske import, har fastholdelsen af den kinesiske 

yuan overfor dollaren på et lavt niveau bidraget til Kinas vækst. Generelt har importen dog fulgt 

eksporten trods den lave yuan, hvilket skyldtes at importen i høj grad har været udgjort af varetyper, 

der typisk indgår i investeringer, som hovedsageligt er sket i eksportsektoren, samt delkomponenter 

til kinesiske eksportvarer. 

 

Restriktionerne på de finansielle markeder har ført til, at en lav valutakurs har kunnet opretholdes 

uden behov for en meget lav rente, og har gjort effekten af valutaopkøb større, da efterspørgslen 

efter yuan har været begrænset til de få udenlandske investorer, der kan investere i yuan og til 

importørerne af kinesiske varer. 

Yuan’en er dog apprecieret i det seneste årti, først i perioden 2005-2008 og igen fra midten af 2010. 

Dette har dog endnu ikke fået den op i en kurs, hvor den er i ligevægt på valutamarkedet, men 

ifølge Reisen (2010) er den dog kun undervurderet med ca. 12 %, hvilket ikke er højt for en 

udviklingsøkonomi. En appreciering til markedsniveau vil således have en negativ effekt på 

nettoeksporten, men bør ikke være det, som den kinesiske regering skal bekymre sig mest om, da 

det lave private forbrug er et større problem med hensyn til fortsat kinesisk vækst. 
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5.7 Kinas vækst og det kinesiske aktiemarked 

I et land som Kina med høj vækst er der gode afsætningsmuligheder for den industrielle produktion 

og den service der udbydes af de indenlandske virksomheder, hvilket isoleret set er til gavn for 

aktionærer i disse virksomheder. Dette indikerer en positiv korrelation mellem BNP og afkast på 

aktiemarkedet, hvilket også kan ses af en analyse af MSCI Barra af aggregeret historiske data for 

størstedelen af verden over meget lang sigt (MSCI Barra 05.2010). Ritter (2004) viser dog, at 

korrelationen i mange lande har været negativ, hvorfor man skal være påpasselig med at se vækst i 

BNP som en indikator for høje aktieafkast på lang sigt. Blandt de væsentligste årsager til dette kan 

nævnes at aktiepriser indeholder forventninger til fremtidig vækst og politiske tiltag, og desuden at 

BNP måler det samlede output, men intet siger om, hvor profitabelt dette output har været for 

virksomhederne. Liu og Sinclair (2008) har analyseret sammenhængen i Kina, og når frem til at 

udviklingen i de makroøkonomiske faktorer har stor indflydelse på de kinesiske aktiepriser på lang 

sigt, mens udviklingen i aktiepriserne på kort sigt er en god indikator for udviklingen i den 

kinesiske økonomi (Liu & Sinclair, 2008). Der er en generel konsensus omkring sammenhængen på 

kort sigt, der skyldes, at der ikke er tvivl om, at recession har en negativ indflydelse på de fleste 

virksomheders profit, mens et økonomisk opsving har en positiv effekt (Ritter, 2004).  Ændres 

sandsynlighederne for recession eller opsving vil dette have en effekt på aktiepriserne, og da 

sandsynlighederne findes ud fra ændringer i makroøkonomiske nøgletal har disse således stor 

indflydelse på aktiepriserne og afkast på kort sigt. 

 

Med hensyn til forventninger til fremtidig vækst på lang sigt har det mange gange været påvist, at 

vækstaktier generelt har klaret sig dårligere end såkaldte value-aktier (Risager, 2009). En af 

grundende er netop, at den fremtidige vækst ofte overvurderes af investorerne (Lakanishok et al, 

1994). Om årsagen til den generelle negative korrelation mellem vækst i BNP og aktieafkast skal 

findes i denne sammenhæng eller eventuelt har med risiko at gøre vil ikke blive diskuteret i denne 

afhandling. Ligeledes kunne forklaringen på den positive kinesiske sammenhæng findes i en 

overraskende høj BNP-vækst eller faktorer, der har at gøre med begrænsninger i 

investeringsmulighederne på det kinesiske aktiemarked, men dette forsøges heller ikke 

underbygget. Denne afgrænsning skyldes at den tydelige sammenhæng mellem BNP og aktieafkast 

på kort sigt, vurderes at være den væsentligste for investorerne, da forudsigelser om Kinas vækst på 

lang sigt alligevel vil være meget usikre. 
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5.8 Den økonomiske situation i Kina 

Den økonomiske situation i Kina er således kendetegnet ved en høj vækst, der med baggrund i den 

stadigt lave velfærd målt i PPP dollars pr. indbygger, må forventes at kunne fortsætte også på 

mellemlang sigt. Der er dog nogle ubalancer i den kinesiske økonomi, som kræver ændringer på en 

række områder for at sikre væksten på lang sigt. 

 

Det private forbrug er meget lavt, hvilket ikke skyldes et højt skattetryk, men en høj privat 

opsparingsrate. Denne kan skyldes at der ikke er godt sikkerhedsnet med hensyn til social- og 

sundhedsydelser samt folkepension. Hvis dette er hovedårsagen vil det private forbrug i høj grad 

kunne hæves ved offentligt forbrug og offentlige investeringer på disse områder, der vil indbringe 

højere skatter i fremtiden i takt med det stigende private forbrug. Skal årsagen til det lave private 

forbrug derimod findes i befolkningssammensætningen vil førnævnte finanspolitiske tiltag ikke 

kunne hæve det private forbrug i samme grad, og udsigterne for den langsigtede vækst er dermed 

mere dystre. 

 

Netop befolkningssammensætningen skaber også et andet problem. Et-barns-politikken har ikke 

alene ført til en skæv kønsfordeling, men også til en aldersfordeling, der i fremtiden vil være 

sammensat af en større andel af ældre, og en mindre andel af arbejdsdygtige. Venter den kinesiske 

regering for længe med at foretage tiltag, der kan sikre højere offentlige indtægter til det offentlige 

forbrug, der i fremtiden må øges alene for at bibeholde den nuværende velfærd, kan der opstå 

problemer med høje underskud på budgetterne og en hastigt stigende gæld. Gælden er stadig lav, og 

der er dermed gode muligheder for at igangsætte reformer, der adresserer dette problem, der 

ligeledes bedst løses ved hjælp af tiltag, der øger det private forbrug. 

 

Investeringer har udgjort den største del af den kinesiske vækst. På lang sigt vil høje investeringer 

dog ikke føre til en høj vækst, og da de private investeringer hovedsageligt har været foretaget i 

eksportsektoren, er disse med til at øge ubalancen i den kinesiske økonomi. Også de offentlige 

investeringer har kunnet kritiseres, da de ikke er rettet mod løsningen på problemet med det lave 

private forbrug. 

Det er desuden svært at vurdere arbejdsløsheden i Kina, da der i byområderne findes mange illegale 

arbejdere, da lønnen her er bedre end i de landlige områder, men arbejde kun er tilladt for 

registrerede beboere i byerne, og disse registreringer er ikke lette at opnå. Slækkelse af disse krav, 
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vil således være med til at skabe mere ens vilkår for den kinesiske befolkning, og vil samtidig gøre 

det lettere at vurdere effekten af finanspolitiske tiltag. 

Et af de positive elementer i den økonomiske udvikling er produktiviteten, der har ført til højere 

reale lønninger. Til trods for at denne fortsat kan stige som følge af mere uddannelse og et stadigt 

stigende teknologisk niveau, vil det være nødvendigt få rettet investeringerne mere i retningen mod 

offentlige investeringer, der forøger det private forbrug, samt private investeringer i virksomheder 

med produktion til det indenlandske marked for at sikre en høj langsigtet vækst. 

Dette skyldes udover den umiddelbare gavnlige effekt af et højere privat forbrug, at Kina med den 

nuværende vækstsammensætning er for eksponeret mod lav vækst i de lande, der importerer 

kinesiske varer. Den lave kinesiske yuan har ført til en høj eksport, der har ført til høj vækst, både 

direkte gennem en positiv handelsbalance og indirekte gennem investeringerne i eksportsektoren. 

Kina kan dog ikke forhindre eksporten i at falde, hvis væksten i destinationslandende forbliver lav. 

Dette kunne allerede ses i den faldende eksport i 2009, og set over flere år vil dette have store 

konsekvenser for væksten. 

Der er således en række tiltag, der må gennemføres for at sikre en fortsat høj vækst i Kina. Hvis 

ikke disse tiltag gennemføres kan det få store konsekvenser for væksten. Den kinesiske regering er 

dog selvfølgelig klar over dette, og historien viser, at de har en høj indsigt i, hvordan væksten 

optimeres. Det må således forventes, at der bliver taget hånd om de problemer, der kan få store 

fremtidige konsekvenser for væksten. Indikationer på dette bør kunne ses inden længe, da 

problemerne skal adresseres omgående for at opnå den største effekt. 
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6 Afkastanalyse 

I de foregående afsnit har vi analyseret en række faktorer, der har haft indflydelse på det kinesiske 

aktiemarked og den kinesiske økonomi. For så vidt angår aktiemarkedet har det været muligt at 

konkludere, at disse faktorer har haft en stor betydning for markedets udvikling, og at de tiltag, der 

har været foretaget, har bidraget til positive afkast. Med regressionsanalyse af aktiernes afkast 

kunne det være muligt ikke alene at underbygge denne konklusion, men desuden at kvantificere den 

enkelte faktors betydning for afkastet. 

Vi havde således indledningsvist intentioner om at teste en model, der, udover traditionelle variable 

som book-to-market og SIZE med flere, også skulle have inddraget andelen af aktier, der var i fri 

handel, da denne forekommer at have stor indflydelse på aktiernes afkast. Gennem undersøgelse og 

sortering af data blev det os klart, at analyse af en sådan model ikke ville kunne føre til signifikante 

resultater, blandt andet med baggrund i mangelfulde og fejlbehæftede data, jf. følgende afsnit. 

De data der indgår i test af CAPM er både mindre mangelfulde og umiddelbart mindre 

fejlbehæftede, hvormed modellen, med det større antal observationer, vurderes valid til 

analyseformål. Vi foretager derfor test af denne. 

6.1 Afkastmodeller 

Formålet med afkastmodeller er at kunne forklare historiske aktieafkast ud fra variable, der måler 

de faktorer, der har haft indflydelse på afkastene. 

Den grundlæggende og mest benyttede afkastmodel er Capital Asset Pricing Modellen (CAPM), 

udviklet af Sharpe (1964) og Lintner (1965), og videreudviklet af Black (1972), der forklarer 

merafkastet på aktierne i forhold til den risikofri rente udelukkende ved den systematiske risiko. 

Modellen bygger på Markowitzs (1952,1959) artikler om porteføljeteori, hvori det udledes, at 

investorer har mulighed for at diversificere usystematisk selskabsspecifik risiko ud af deres 

portefølje ved at investere i flere aktier, men at der stadig vil være en systematisk markedsrisiko, 

der ikke kan diversificeres ud af porteføljen. Denne systematiske risiko måles i CAPM med beta, 

som er hældningen på den lineære sammenhæng mellem merafkastet for en aktie og merafkastet på 

markedet. 

Efterfølgende har økonomer i diverse artikler forsøgt at inddrage andre faktorer for at forsøge at 

forklare aktieafkast bedre end CAPM gør det i empiriske analyser. Fælles for disse er, at de normalt 
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måles op imod CAPM, og at beta ofte inkluderes i modellerne, men der desuden introduceres 

yderligere variable i et forsøg på at øge forklaringsgraden. 

6.1.1  Kritik af CAPM 

Selv de mest benyttede afkastmodeller har været udsat for meget kritik siden introduktionen af 

disse. Med hensyn til CAPM kritiseres modellen især for at være for teoretisk og have for mange 

antagelser, der ikke holder i empiriske analyser. Heriblandt kan nævnes: ingen 

transaktionsomkostninger, ingen skatter, homogene investorforventninger, tilgængelige risikofri 

aktiver, mulighed for ubegrænsede lån til en risikofri rente og at beta måler hele risikoen på 

markedet. 

 

Også multifaktormodellerne er genstand for kritik. Fama og Frenchs (1992) 3-faktor model, bliver 

blandt andet kritiseret for, at den signifikante sammenhæng mellem henholdsvis book-to-market 

ratio og afkast samt market value og afkast kan skyldes, at der opstår en logisk cirkularitet, idet 

aktiepriserne indgår i begge mål. Desuden bliver de månedlige data i perioden fra 1963-1990 

kritiseret for ikke at være tilstrækkelige til at foretage tests for korrelation mellem variablene 

(Coleman (2005)). 

 

På trods af kritikken af modellerne anser hverken vi eller økonomer generelt modellerne for at være 

ubrugelige, men ser nærmere kritikken som et tegn på, at man skal være opmærksom på, hvilke 

antagelser og modelmæssige sammenhænge, der kan have påvirket de resultater, der fremkommer 

af analysen. 

 

6.2 Data og fravalg af multifaktormodel 

Til analysen af om CAPM holder på A-aktiemarkedet har vi benyttet data fra Datastream. De 

månedlige afkast for de enkelte aktier er defineret som den naturlige logaritme til den 

dividendejusterede pris på tidspunkt t divideret med prisen på tidspunkt t-1. Samme beregning er 

lavet på et værdivægtet indeks baseret på samtlige afkast på markedet samt markedsværdierne for 

aktierne i hver månedlig periode for at opnå et markedsafkast. Historiske betaværdier er hentet 

direkte fra databasen. Som estimat for den risikofri aktie har vi benyttet Bank of Chinas 3 måneders 

indskudsrente, da dette er det bedste alternativ på en risikofri rente i analyseperioden. 
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Vi har ligeledes hentet data til regressionsanalyse af multifaktormodellen. Disse data inkluderer 

udover justerede aktiepriser også månedlige værdier for justerede earnings per share, dividend 

yields, market-to-book values, markedsværdier, antal aktier, handelsvolumen samt andelen af frit 

handlede aktier, for hver enkelt aktie, der indgår i A-aktieindeksene på Shanghai og Shenzhen. 

 

6.2.1  Dataproblemer 

Gennem analyse og sorteringen af de månedlige data for selskaberne på det kinesiske aktiemarked 

blev det tydeligt, at en del af disse var mangelfulde og behæftet med fejl, da der blandt multiplerne 

var værdier og periodemæssige ændringer i disse, der ikke var realistiske. Nogle af disse ændringer, 

i eksempelvis earnings per share og book-to-market ratio, kan forklares med ændringer i 

regnskabspraksis. Andre kan ifølge Wang og Di Iorio (2007) skyldes, at Datastream ikke har et 

tilstrækkeligt antal decimaler i databasen. Hvor der har været åbenlyse fejl, har de valgt at korrigere 

disse ved at hente information fra selskabernes årsrapporter. På grund af den store udvikling og den 

høje volatilitet på markedet vil det være svært at identificere alle fejl og korrigere alle data gennem 

årsrapporter. Analysen ville derfor være kvantitativ uforholdsmæssig set i forhold til den manglende 

tillid til data og brugbarheden til forklaring af Kinas udvikling på aktiemarkedet. 

 

Det meget mangelfulde data på enkelte variable, ville betyde, at der i multifaktormodellen kun ville 

indgå et lille antal observationer. Problemet skærpes yderligere ved, at modellen kræver, at det 

enkelte selskab skal have opgivet alle variable for hver enkel måned i testperioden for ikke at blive 

frasorteret, hvorved det samlede antal selskaber, der kan testes på, kan være mindre end den 

variabel med færrest observationer. 

Desuden er det kinesiske aktiemarked relativt ungt, hvilket skaber yderligere problemer, da en 

periode på under 20 år anses som forholdsvis lille i analysesammenhæng, og antallet af selskaber på 

det kinesiske aktiemarked er stærkt begrænset i starten af perioden. 

For at anskueliggøre mulighederne for analysen sorterede vi aktier med åbenlyse datafejl samt 

finansielle aktier fra, og lavede opsummerende statistik over de brugbare data, som kan ses i tabel 

6.2.1.  
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      Tabel 6.2.1 Opsummerende statistik over kinesiske A-aktier 1993-2010 

 

Mens det har været muligt at korrigere nogle multipler for urealistiske værdier, er andre fejl svære 

at rette. Som det ses af tabellen er tallene for andelen af aktier i fri handel for 2005 væsentligt 

forskellige for de øvrige år. Dette skyldes sandsynligvis, at det netop var i 2005, at The Non-

Tradable Share Reform blev påbegyndt. De andele der indgår i data for 2005 må således være 

andelen af aktier klassificeret som handelsbare, men grundet lockup-perioden har disse dog ikke 

været i fri handel. Dette kan forklare både det høje gennemsnit og medianen på 100 %. For at 

korrigere disse data ville det uden en komplet liste over de reelle andele kræve en gennemgang af 

samtlige selskabers årsrapporter. 
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De mange problemer med data har været hovedårsagen til fravalget af en test på en 

multifaktormodel. En kritisk gennemgang af Wang & Di Iorio (2007), der også udelukkende 

benytter Datastream som kilde øgede vores skepsis. I forbindelse med data skriver de:” …it is 

difficult to reliably identify all errors” og konkluderer blandt andet “However, there is no factor that 

has a persistent effect on stock returns, showing that the investment philosophy for Chinese 

domestic investors changes constantly”. 

 

Med henblik på en mere valid analyse, foretager vi derfor udelukkende en analyse af CAPM. 

Modellen kræver netop ikke samme omfang af data, som multifaktormodellen, hvor støjfulde data 

og manglende regelmæssighed i selskabernes opgivne nøgletal gav problemer med antallet af 

observationer. 
 

6.3 Test af CAPM på A-aktiemarkedet 

Testen af CAPM foretages ved brug af betaværdier fra Datastream. Værdierne er i databasen 

beregnet månedligt som aktiens kovarians med markedet delt med markedets varians ved brug af 

minimum 12 måneders afkast. Metoden anvendt af Datastream giver ifølge Fama & MacBeth 

(1973) ikke særligt præcise estimater af beta, hvorfor de foreslår en metode, hvor de enkelte aktier 

først inddeles i porteføljer ud fra beta observeret i en periode, hvorefter porteføljernes beta beregnes 

ud fra en efterfølgende periode, og der testes på en tredje periode. Da de to første perioder i Fama 

og Macbeths egen test tilsammen er på 9 år, og beta samtidig beregnes for 20 porteføljer, vil dette 

ikke være en metode, der er anvendelig på det kinesiske aktiemarked, på grund af det lave antal 

aktier de første år.  

 

Mens der er en usikkerhed i forbindelse med selve beregningen af beta, forventes de data, der er 

benyttet til beregning at være fri for de tidligere omtalte datafejl, da priserne ikke synes at indeholde 

fejl. 

 

Testen er udført for en den 10-årige periode fra 1/7 2000 til 30/6 2010. Perioden er valgt ud fra 

kriterier om at teste på så lang en periode som muligt, uden at dette dog nedbringer antallet af 

aktier, der indgår i testen i en grad, der vil gøre denne usikker. 
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Nulhypoteserne, der er testet, er følgende: 

H0: α = rf  

 H1: П = E(rm) - rf, 

hvilket svarer til: 

H0: α - rf = 0  

H1: П – (E(rm) - rf) = 0. 

Der testes desuden for, om hypoteserne holder på samme tid, hvilket er den egentlige test af CAPM. 

Testresultaterne ses i nedenstående ANAVA-plot. 

 

Figur 6.3.1 Testresultater for regressionsanalyse af CAPM på det kinesiske aktiemarked 

 

Resultaterne viser tydeligt, at CAPM må forkastes for det kinesiske A-aktiemarked set over den 10-

årige periode. Ifølge testen er der ingen sandsynlighed for, at disse resultater ville forekomme, hvis 

CAPM skulle holde (Signifikans F). I plottet svarer koefficienten på variabel 1 til, hvor meget α 

afviger fra den risikofri rente, og koefficienten til variabel 2 svarer til П’s afvigelse fra merafkastet 

på markedsporteføljen i modellen, hvor beta indgår som forklarende variabel. 

Mens begge hypoteser også kan forkastes hver for sig, ud fra t-stat og P-værdierne, ses det, at især 

koefficienten på beta er markant forskellig fra nul, når det ses i sammenhæng med, at det relativt 

høje antal observationer giver meget små standardafvigelser. 
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6.4 Delkonklusion 

Med for stor en andel af støjfuld og manglende data for den relativt korte tidsperiode, valgte vi ikke 

at basere en analyse på multifaktormodellen, men udelukkende at teste på CAPM. Datagrundlaget 

for denne test var den del af de samlede data, der var mindst mangelfuldt og samtidigt vurderedes at 

være mest pålideligt. Dog var der en vis usikkerhed tilknyttet den benyttede beta, der var beregnet 

af Datastream. Testen viste tydeligt at CAPM måtte forkastes for den benyttede 10-årige 

testperiode, hvormed aktiernes merafkast ikke for perioden kan forklares ud fra den systematiske 

risiko og markedets merafkast. 
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7 Konklusion 

De kinesiske aktiemarkeder har gennemgået en større udvikling i perioden siden introduktionen af 

børsmarkederne. Det kan dog hurtigt konkluderes, at markedet endnu ikke er færdigudviklet, da de 

med de stadig eksisterende begrænsninger står overfor flere udfordringer. Processen har været 

dynamisk gennem hele perioden, hvor løbende reguleringer har været nødvendige, for at stimulere 

de stigende krav, der har været fra markedet. Dette er sket ud fra et fælles mål om et mere effektivt 

marked, der ikke alene er til gavn for private selskaber og investorer, men ligeledes forbedrer de 

statskontrollerede selskabers mulighed for at rejse kapital, og fjerner statens tabsgivende lån. I 

modsat fald ville selskaberne kun kunne tiltrække kapital gennem rentebærende fordringer, 

hvormed ingen etablering af markedet havde været nødvendig. Dertil kommer effekter som flere 

skatteindtægter, øget beskæftigelse med flere, der ligeledes kan være resultatet af et mere effektivt 

marked. Udviklingen hvor staten i højere grad mindsker sit ejerskab og kontrol over selskaberne, 

sikrer gennem det mere effektive marked, at selskaberne får mulighed for kapitaltilførsel, hvilket 

gensidigt begunstiger staten med selskabernes mulighed for kapitalinvesteringer og større 

effektivitet. 

 

Afgørende for den seneste udvikling, og løsningen på flere af de ulemper, der havde været for de 

indenlandske investorer, var The Non-Tradable Share Reform i 2005. Succesen viste sig både i 

aktiekurserne og markedskapitaliseringen. Det løste på samme tid de divergerende forhold, der var 

ved dividendebetalinger med hensyn til ekspropriering og selskabernes kapitaludvidelse. 

Markedsefterspørgslen var ikke stimuleret gennem det begrænsede udbud af aktier, hvormed der for 

hele perioden har været høje prismultipler. Dette beretter endog om, at reformen var kærkommen, 

da multiplerne også var høje og aktiekurserne nåede sit hidtil højeste i oktober 2007 trods det 

markant højere udbud som følge af aktie-reformen. Selskaberne fik samtidig en væsentlig effekt ud 

af reformen, da dels principal-agentproblemet blev løst, og dels aktierne steg i værdi, da 

markedsværdien var langt under fundamentalværdien på baggrund af en høj andel af de illikvide 

aktier. Det relativt høje turnover-ratio sammenlignet med FTSE var fortsat højt efter 

transformationen, med indikation af markedet kan være spekulativt drevet i hele perioden. 

Efter reformen faldt aktiekursen i 2008, men er siden steget. Det samlede afkast som de 

udenlandske investorer har kunnet opnå siden de fik adgang til markedet har været mærkbart, og 

kan vidne om at udviklingen den seneste 8-årige periode har været succesrig. Der er dog stadig stor 

begrænsning i udenlandske investorers adgang til det kinesiske aktiemarked, ligesom de kinesiske 
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investorer har meget begrænset adgang til de udenlandske aktiemarkeder, hvilket meget vel kan 

være den næste strukturelle ændring på markedet. Succesen for en eventuel kommende ændringer, 

vil i høj grad have gensidig indflydelse fra den økonomiske vækst i landet, da en videre åbning af 

markedet dels forøger selskabernes adgang til kapital, som motiverne for investering dels være 

større som følge af høj økonomisk vækst. 

 

Væksten i Kina har været større end for nogen anden økonomi i nærheden af Kinas størrelse, og har 

gjort Kina til den næststørste økonomi i verden. Målt i forhold til antallet af indbyggere er der dog 

fortsat lang vej før Kina bliver en udviklet økonomi. Udover investeringer har væksten været drevet 

af en høj eksport, der ofte har været kritiseret for at være holdt kunstigt billig med fastholdelsen af 

yuan’en overfor dollaren på et lavt niveau.  En vækst drevet af eksport og investeringer i 

eksportsektoren er meget følsom overfor den lavkonjunktur, der ses i destinationslande for 

eksporten. Kina har forsøgt at holde væksten i gang med offentlige investeringer i hovedsageligt 

infrastruktur, hvilket ligeledes har været genstand for kritik. Kritikken skyldes at Kina står overfor 

en række strukturelle udfordringer, heriblandt indførslen af velfungerende systemer for sygesikring, 

arbejdsløshedsunderstøttelse og pension samt en demografisk sammensætning, der har en 

forstærkende effekt på disse problemstillinger, da den går mod flere ældre og en mindre 

arbejdsstyrke som følge af et-barns-politikken. Det er derfor nødvendigt at øge det private forbrug 

for at skabe en mere balanceret vækst og danne grundlag for fremtidige skatteindtægter, hvilket 

netop vil kunne gøres ved at fokusere de offentlige investeringer og det offentlige forbrug på 

indførslen af de førnævnte systemer. Det lave private forbrug skyldes en høj opsparingsrate, der 

dels kan være afledt af manglende offentlig understøttelse, men dog også kan skyldes et 

opsparingskapløb som følge af den skæve kønsfordeling. Er sidstnævnte tilfældet kan det være 

vanskeligere at forøge det private forbrug. 

Selvom valutakurspolitikken formentlig er den mest omtalte problemstilling, viser en analyse af 

kursen på yuan’en, at denne ikke er voldsomt undervurderet, hvorfor fokus for den kinesiske 

regering bør være forøgelsen af det private forbrug. 

 

Det må således konkluderes, at Kina i den forgangne periode, på trods af mange forhindringer 

undervejs, har været i stand til at gennemgå en udvikling, både på aktiemarkedet og i økonomien, 

som har overgået de flestes forventninger. Den påbegyndte globaliseringsproces må dermed 

vurderes at være en succes. Fremtiden byder på flere store udfordringer som færre begrænsninger 



Kinas Globaliseringsproces – en uforbeholden succes? 

113 

 

for både indenlandske og udenlandske investorer, samt opbygningen af et socialt sikkerhedsnet. 

Selv om det stadig er uvist, hvorvidt gennemførslen af disse tiltag vil blive en succes, må den ud fra 

en vurdering af de historiske tiltag forventes at blive det. Mens Kinas tidligere planøkonomiske 

styreform og det stadigt enerådige kommunistparti i nogle henseender har været en hindring for 

indførslen af markedsøkonomi i Kina, har det den store fordel, at større ændringer bliver planlagt og 

gennemført uden de forbehold, der ofte ses, når økonomi bliver politik i demokratiske nationer. 

 

8 Perspektivering 

Med åbningen af økonomien overfor omverdenen er Kina også blevet en politisk aktør på den 

internationale scene. Dette har ført til mange verbale konflikter med USA, der hidtil har måttet ses 

som den eneste politiske stormagt. Det stigende brug af internationale politiske udmeldinger fra 

kinesisk side skal ses som et tegn på deres stigende indflydelse. Denne indflydelse har senest ført til 

en reform af den Internationale Valutafond, der gjorde Kina til det tredje mest indflydelsesrige land 

målt på stemmerettigheder. Kina var dog ikke det eneste land, der fik større indflydelse. Også 

Brasilien, Rusland og Indien fik et øget stemmeantal, der satte dem blandt de mest indflydelsesrige. 

At det netop var disse fire lande, der fik øget indflydelse er ingen tilfældighed. Landende er de fire 

største vækstnationer og går under den fælles betegnelse BRIK-landene. Da betegnelsen oprindeligt 

blev opfundet i 2001 af en økonom fra Goldman Sachs, var der ikke meget fælles ved disse lande 

udover størrelsen og væksten, og en politisk sammenkædning af landene synes ikke mulig. Dette 

har dog ændret sig siden, og i 2009 holdt BRIK-landene deres første møde, hvorefter de åbent 

udfordrede USA’s status som eneste stormagt. 

Kinas deltagelse i en sådan politisk alliance kan forekomme unødvendig, da både Kinas størrelse og 

vækst klart overgår de øvrige nationer. Der er dog et naturligt udgangspunkt for alliancen. Landene 

repræsenterer hvert deres eksportområde, hvor Brasilien og Rusland er naturlige leverandører af 

råvarer til Kina og Indiens store produktion. Dette kan være den afgørende faktor for en fortsat 

alliance med kinesiske øjne. Hvor meget der kommer ud af denne politiske alliance er endnu uvist, 

men med de fire landes størrelser og vækst er der på lang sigt potentiale for en ændring af 

verdensordenen.   
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APPENDIX A  
 

FIGURER; SPECIFICERING AF KILDEANVENDELSE 
- HVOR ANVENDELSE HAR KRÆVET FLERE KILDER 

 
FIGUR 3.4.1:  

Average Market P/E SZSE og SSE:   P/E-ratios A & B Shares Shenzen:   
SSE Factbook 2001, 2002, …, 2009  P/E 1998-2009, Month End Data 
SSE P/E 1998-2009, Month End Data P/E 1992-1997 Year End Data 

SSE P/E 1993-1997, Year End Data 

SZSE P/E 2001-2009, Month End Data 

 

FIGUR 5.2.1 

Euromonitor GMID: Total GDP; Government Final Consumption Expenditure; Private Final Consumption 

Expenditure; Increase in Stocks; Gross Fixed Capital Formation; Exports of Goods and Services; Imports of Goods 

and Services. 
 

FIGUR 5.5.2.1 

Euromonitor GMID: Employment in Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing; Employment in Community, 

Education, Health, Social Personal Services, Public Admin and Defense; Employment in Construction; Employment in 

Electricity, Gas and Water Supply; Employment in Finance, Insurance, Real Estate and Business Services; Employment 

in Manufacturing; Employment in Mining and Quarrying; Employment in Transport, Storage and Communications; 

Employment in Trade, Motor Vehicles and Personal and Household Goods Repair, Hotels and Restaurants; 
Employment in Undefined Sectors. 

 

FIGUR 5.6.2.1 

Euromonitor GMID: Exports (fob) of Food and Live Animals, SITC Classification 0; Exports (fob) of Beverages and 

Tobacco, SITC Classification 1; Exports (fob) of Crude Materials Exc. Fuels, SITC Classification 2; Exports (fob) of 
Mineral Fuels, SITC Classification 3; Exports (fob) of Oils and Fats, SITC Classification 4; Exports (fob) of Chemicals, 

SITC Classification 5; Exports (fob) of Basic Manufactures, SITC Classification 6; Exports (fob) of Machinery and 

Transport Equipment, SITC Classification 7; Exports (fob) of Miscellaneous Manufactured Goods, SITC Classification 

8; Exports (fob) of Other Goods, SITC Classification 9. 
 

FIGUR 5.6.2.2 

Euromonitor GMID: Exports (fob) to Africa and the Middle East; Exports (fob) to Asia Pacific; Exports (fob) to 

Australasia; Exports (fob) to Europe; Exports (fob) to Latin America; Exports (fob) to North America; Exports (fob) to 

Other Countries. 
 

FIGUR 5.6.3.1 

Euromonitor GMID: Imports (cif) of Food and Live Animals, SITC Classification 0; Imports (cif) of Beverages and 

Tobacco, SITC Classification 1; Imports (cif) of Crude Materials Exc. Fuels, SITC Classification 2; Imports (cif) of 

Mineral Fuels, SITC Classification 3; Imports (cif) of Oils and Fats, SITC Classification 4; Imports (cif) of Chemicals, 

SITC Classification 5; Imports (cif) of Basic Manufactures, SITC Classification 6; Imports (cif) of Machinery and 
Transport Equipment, SITC Classification 7; Imports (cif) of Miscellaneous Manufactured Goods, SITC Classification 

8; Imports (cif) of Other Goods, SITC Classification 9. 
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APPENDIX 1.4 
Metodisk Opbygning 
 
  

Prejektanlayse; Afklaring 
 

Definering; Problemformulering 
 

8) Perspektivering 

7) Konklusion 

 
5) Makroanalyse 

2) Børsmarkedet 

3) Markedsudvikling 4) Kontekstuelle forhold 

6) Sandsynligheder/Sammenhænge 
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APPENDIX 3.3 

Figur 3.3.2: Afkast på Index 
Afkast beregnet ud fra daglige indekspriser; Datastream værdi: PI 
Afkast er således kun kursmæssige, og ikke inkluderet dividender. Total Return Index (RI), der er justerede værdier, der 
tager højde for samlede afkast (inkl. dividender), eksisterer findes ikke på Shenzen og Shanghai. Shanghai har RI fra 
2002, men perioden er ikke tilstrækkelig til analysen, hvorfor der måles på kursmæssige afkast. 

Daglige afkast ved:  Z� = +.� -�-[ � 

Gennemsnitlige afkast:  /\ = ∑ ^__̀a�>  

Tabel: Gennemsnitlige daglige afkast 

 
Tabel: Gennemsnitlige årlige afkast 
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APPENDIX 3.4 
Figur 3.4.1: P/E-ratios 
Tabel: Gennemsnitlige P/E  
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APPENDIX 3.7 
 
Figur 3.7: Volatilitet 
 
Volalitilitet beregnede på daglige priser; Datastream PI 
 

Varians ved: bc =  ∑� d� ,�e
*  , ℎgh� � i� �ijjikJj(l, 	 i� �5�J l(m l�h� . i� njlnm JimJ�noi� 

Alle selskaber indgår i vores Sample, hvormed vi har hele populationen og trækker ikke 1 fra i N. 
 

Standardafvigelse ved: b =  √bc 
 

Tabel: Daglig Volatilitet 

 
 

Tabel: Årlig Volatilitet 
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APPENDIX 3.8 
 
Figur 3.8.1: Korrelationer 
 
Korrelationer beregnede på daglige priser; Datastream PI 
 
Korrelationskoefficient ved:  q�,c =  r�,er�re  

 
Kovarians ved matriceregning:   
 
 
 

∑ =          s� 	� − 1��⋮� 	> − 1>�u   *    v� 	� − 1�� ⋯ � 	> − 1>�x 
 

   =  s Xv� 	� − 1�� � 	� − 1� �x ⋯ Xv� 	� − 1�� � 	> − 1> �x⋮ ⋱ ⋮Xv� 	> − 1>� � 	� − 1� �x ⋯ Xv� 	> − 1>� � 	> − 1> �xu 

 
 

Tabel: Årlige korrelationer mellem index og SSE Composite 
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APPENDIX 4.1.3.1 
 
Vedr. SME-BOARD 
 
Fra December 1998 var der idé om at lave et SME Board, en selvstændig aktiegruppe, der dækkede 
over opstarten af nye virksomheder. I september 2000 lukkede man derfor for IPO’s på Shenzhen, 
som forberedelse til at introducere det nye SME Board (Kleinbrod, 2006)16. SME skulle 
udelukkende bestå af opstartende virksomheder. Virksomhederne var således ikke de typiske store 
statsejede og/eller kontrollerede selskaber, hvormed en stor del af aktierne kunne forventes at være 
handelsbare, hvorfor der således ikke var de nævnte principalproblemer.  
Den internationale IT-boble der indtrådte kort efter lukningen for etablering af nye IPO’er, udskød 
stiftelsen af det endelige SME Board. En introduktion på dette tidspunkt ville med stor 
sandsynlighed have begrænset succesen, da aktiemarkederne generelt var faldende, og 
efterspørgslen dermed ville have været begrænset. Stiftelsen blev derfor først gennemført i 2004.  
Boardet blev anset for at være et forsøg på at genoplive Shenzhen-markedet, hvis vækst i antal 
selskaber ikke havde udviklet sig relativt med Shanghai. Dette kunne også have fået den effekt, at 
Shenzhen ville have været væsentlig større dags dato, såfremt forskellige begivenheder ikke 
indtrådte. Dels var introduktionen blevet udskudt indtil 2004, dels blev der stillet krav om at de 
noterede selskaber på SME Boardet også skulle udstede ”legal-person-shares”, som der ikke var 
handelsbare. Kravet om udstedelse af ikke-handelsbare aktier kan skyldes, at SME ville tiltrække så 
stor popularitet, at det ville få en negativ effekt på de eksisterende markeder, hvor de store 
statsejede selskaber var noteret. Derudover blev hele problematikken omkring de handels- og ikke-
handelsbare aktier løst gennem reformen i 2005, hvorfor SME-boardet ikke kom til at gøre en stor 
forskel. 
             Figur 4.1.4 P/E –ratios SME 

 
               Kilde: SZSE Factbook 2008 & 2009, Month End Data 
 

De mindre selskaber viste således også høj popularitet, og blev handlet til højere P/E’er end A- og 
B-aktierne. Dette fremgår også af figur 4.1.4, hvor det end videre skal tages i betragtning, at 
transformeringer af aktier på dette tidspunkt har fundet sted, hvilket har øget handlen på større 
selskaber på begge markeder, og har haft negativt indflydelse på de i forvejen høje P/E-ratios. 
  

                                                 
16 Kilde: Annette Kleinbrod, 2006: The Chinese Capital Market: Performance, Parameter for Further  

Evolution, and implications for Development. 



Kinas Globaliseringsproces – en uforbeholden succes? 

129 

 

APPENDIX 4.1.3.3.3 
 
Cashflowberegninger 
 
Årlige dataværdier pr. selskab:  Frie Cash Flow (FCF) 
 
Datastream definerer frit cashflow som, hvad der regnskabsteknisk er cashflow fra operating activities 

(cashflow fra driften). Cashflowet er således før dividende, investering og finansiering.  

 
 

Cashflow pr. selskab ved:  
∑  å�{S�3 �|}~�{�� <� }3{}�|�

|>�|{ }3{}�|�3�  

 
 
 

     Tabel: Gennemsnitlige cashflows pr. selskab. (Figur 4.1) 
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APPENDIX 4.2.1.1 
 
 
Godkendte Qualified Foreign Institutional Investors 
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APPENDIX 5.3.1 
 
 
 
Disponibel indkomst og skatter 
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APPENDIX 5.3.2.1 
 
                   Forbrugertillid 
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APPENDIX 5.5 
 
 
Forbrug og investeringer 
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APPENDIX 5.6.2 
 

 
A 
 
 

 
 
 
 
 

B 
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APPENDIX 5.5.2.4 
 
 
  Pengevækst og Inflation 
 
  Beregnede 10-årige løbende gennemsnit 
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                Figur 5.6.6.1 Valutakursen for USD/CNY 2004

                Kilde: OANDA
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5.6.6.1 Valutakursen for USD/CNY 2004-2010 

OANDA 
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Selskaber indgået i DATAUDTRÆK (Shanghai og 
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