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Sammanfattning 
Kinas reformer som startade 1979 genom Deng Xiaoping har lett till omfattande ekonomisk 

framgång i Kina. Dessa ekonomiska reformer har gått rakt emot kommunistisk ideologi och 

har därför fått stark inrikes kritik samtidigt som folket fått högre levnadsstandard och 

utländska företag investerar stort i Kina. Före reformerna hade Kina börjat se en viss uppgång 

i tillväxt, men var i stort behov av moderniseringar. Det första steget var att tillåta en liten 

privat sektor samt att öppna upp speciella ekonomiska zoner i södra Kina runt kustregionerna 

för att hämta in utländskt kapital samt avancerad teknologi. Kina har sedan dess haft en 

genomsnittlig BNP-tillväxt på 9% per år. 

 

De teoretiska ramar som har använts är Douglas C. Norths teorier om institutioner och 

ekonomisk utveckling samt Jack Knights teorier om institutioner och sociala konflikter. 

Uppsatsens syfte är att undersöka Kinas institutioner och samspelet mellan formella regler 

och informella regler och hur detta har påverkat den ekonomiska utvecklingen. Utifrån dessa 

teorier kan man dra slutsatsen att Kinas formella regler har lagt grunden för den ekonomiska 

framgången ända fram tills idag. Vad som stått ivägen och fortfarande motverkar ekonomisk 

framgång är informella regler i samhället, som från att ha varit en blandning av socialistisk 

ideologi och feltolkningar av Pekings direktiv, har utvecklats snabbt till korrumperade 

myndigheter och att varje region bevakar sina egna intressen framför allt. 
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1. Inledning: 
Inledningsvis till detta arbete kan sägas att dagens Kina har haft en remarkabel utveckling 

ungefär sedan 1979 då Deng Xiaoping inledde den marknadsekonomiska reform som idag 

präglar den kinesiska utvecklingen och levnadsstilen. Det som står ivägen för Kinas 

utveckling på lång sikt är den enorma skillnaden i levnadsstandard och ekonomisk utveckling 

mellan olika regioner och även mellan städer och landsbygden. Då Kina har välkomnats in i 

det globala beslutsfattandet och har betydande inflytande som en av de största och folkrikaste 

nationerna i världen, kommer vi in på dess status som begynnande ekonomisk stormakt. 

Studien utgår ifrån ett institutionellt perspektiv för att få en förklaring till Kinas ekonomiska 

framgångar sedan 1979 och även dess motgångar. Studien är viktig för att undersöka hur 

Kinas institutioner fungerar och vad det är som gjort att Kina fortsätter växa ekonomiskt i ett 

snabbt tempo och vad som stått ivägen.  

 

Great leap forward 1958-1963 var Mao Zedongs försök att utveckla Kina på stor skala genom 

massinvesteringar i att förbättra produktionen inom jordbruk och industri. Idén byggde på att 

koncentrationen skulle läggas på att ge befolkningen rätt sorts uppmuntran att arbeta hårdare 

under övervakning av statliga tjänstemän och att man inte bara skulle möten 

produktionsmålen utan att slå rekord. Mao trodde att detta skulle leda till ekonomisk tillväxt 

och en avkastning som i framtiden skulle kunna användas till vidare investeringar i bland 

annat tung industri. Utöver detta skulle problemet med den växande arbetslösheten lösas på 

ett effektivt sätt och att stoppa befolkningsförflyttningarna från landsbygden till städerna. 

Befolkningen ordnades in i enorma kollektiv där allt jordbruksmaterial nu ägdes av hela 

kollektivet (Internet 1). 

 

Great leap forward blev efter en kortlivad uppgång en total katastrof. Detta till stor del på 

grund av indelandet av befolkningen i kollektiv under överseende av tjänstemän som var mer 

måna om prestige än att rapportera om faktiska negativa händelser. Utöver detta sattes 

omöjliga produktionsmål upp för tillväxt vilket ledde till förflyttning av arbetskraft som skulle 

ha tagit hand om skördar, till att bygga konstruktioner på rekordtid som på grund av detta och 

brist på expertis blev undermåliga. Staten fortsatte därför ta ut samma kvot från kollektiven 

som när dessa hade framgång inom produktionen. Detta ledde till minskad levnadsstandard 

och minus i underhåll till kollektiven som slutade med att många drabbades av undernäring 

och svält (Internet 2). 
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Kulturrevolutionen 1966-1976 handlade om en partiideologisk rening som egentligen startade 

1962, då Mao oroades över vad han ansåg vara växande kapitalistiska och antisocialistiska 

strömningar i Kina. 1962 startades rörelsen för socialistisk skolning som gick ut på att blåsa 

liv i den revolutionära andan inom partiet och byråkratin, samt att intensifiera klasskampen. 

Oppositionen mot Mao kom från Liu Shaoqi och Deng Xiaoping. Kulturrevolutionen var en 

attack mot intellektuella, statliga representanter samt högre medlemmar av det kommunistiska 

partiet. Dessa kritiserades för att vara smygkapitalister och att ha förlorat tron på socialismen. 

Mao samlade runt sig miljontals människor från armén, skolor och universitet som 

uppmanades att bombardera de otrogna med skoningslös kritik samt att förstöra 

antirevolutionära symboler och värderingar. Från 1969 och framåt efter att den aktivistiska 

delen av kulturrevolutionen hade avslutats, lades tonvikten på att återuppbygga 

kommunistpartiet, skapa ekonomisk stabilitet och att knyta kontakter med omvärlden. Så 

tidigt som 1973 höjdes rösterna för att Kina måste moderniseras inom alla aspekter av 

ekonomin, och detta bekräftades under den tionde nationalkongressen i augusti samma år. 

Efter Mao’s död 1976 övertogs ledarrollen kort av Hua Goufeng, men vägen för Kina leddes 

från 1978 av Deng Xiaoping (Internet 3).  

 

Den ekonomiska utvecklingen i Kina startade 1979 och har sin utgång från den tionde 

nationalkongressen 1973. Kina hade faktiskt under tidigare period redan nått en viss 

ekonomisk framgång, men enligt analytiker inte tillräckligt. För att klara av detta beslöts att 

man måste göra ett stort avsteg bort från de socialistiska principerna om stark centralstyrning 

och planekonomi, och istället delegera ekonomiska befogenheter till de olika regionerna samt 

införa ett större mått av marknadsekonomi, och därigenom förändrades spelreglerna mellan 

stat och företagande. För att nu istället lansera och stödja en öppen marknadsekonomi krävdes 

stora förändringar som kolliderade kraftigt med den gamla kommunistiska ideologin. Den 

kinesiska politiken på den här tiden var indelad i två block: konservativa som ville hålla fast 

vid planekonomi och Reformister som ansåg att Kinas enda möjlighet till ekonomisk tillväxt 

och tryggandet att det kinesiska folkets välfärd krävde en öppen marknadsekonomi. Mer 

allmänt kallades detta ”de fyra utvecklingspunkterna” (the Four modernizations). De fyra 

utvecklingspunkterna var jordbruk, industri, militär samt vetenskap & teknologi. Detta krävde 

att Reformister hade ett starkt fäste inom partipolitiken, vilket är anledningen till varför 

reformerna kom gradvis och försiktigt. Argumenten för att tillåta en viss mån av privatisering 
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var att detta skulle öka effektiviteten på varumarknaden samt att det var ett medel för att 

minska den ökande arbetslösheten (S. Young, s. 13-14).  

 
 

 

1.1 Syfte och frågor 
Syftet med denna uppsats är att utifrån Douglas C. North institutionella teori och Jack Knights 

teorier om sociala institutioner undersöka samspelet mellan formella och informella regler i 

det Kinesiska samhället, vad som har varit bra för Kinas ekonomiska utveckling och vad som 

har motverkat ekonomisk utveckling. 

 

Studien kommer att undersöka Kinas ekonomiska utveckling sedan 1979 och hur detta har 

påverkat den kinesiska strukturen ända fram till idag. För att uppfylla syftet krävs att ett antal 

frågor besvaras: 

 

• Vilka formella institutionella förändringar har bidragit till Kinas ekonomiska tillväxt? 

• Vilka informella institutioner har motverkat Kinas ekonomiska tillväxt? 

 

 

 

1.2 Metod och material 
För att kunna skriva denna uppsats måste begrepp som formella och informella institutioner 

definieras. Med hjälp av Douglas C. Norths bok Institutionerna, tillväxten och välståndet 

(1990) har detta kunnat göras. Douglas C. North tilldelades ekonomipriset år 1993 till Alfred 

Nobels minne och hans teorier om institutioner och ekonomisk utveckling är relevant för 

denna studie. Ytterligare en teori som använts i denna studie är Jack Knights Institutions and 

social conflict (1992). Jack Knight är professor i statsvetenskap vid Washington University 

och har forskat i vilken effekt institutioner har på politiska och ekonomiska system. Studien 

har en analytisk och deskriptiv karaktär där institutionell teori kommer att användas för att få 

svar på Kinas förändringar och utveckling.  
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1.3 Disposition 
Uppsatsen börjar med en genomgång av Douglas C. North teorier om institutioner och 

ekonomisk utveckling samt Jack Knights teorier om institutioners inverkan på politiska och 

ekonomiska system. Utöver detta så kommer uppsatsen att beskriva Kinas ekonomiska 

framgång genom formella institutioner från 1979 och framåt genom att ge en skildring av 

Kinas lanserande av en inre öppen marknad som gick emot det gamla kommunistiska 

systemet samt inrättandet av de speciella ekonomiska zonerna där de första marknaderna 

öppnades. Efter detta beskrivs Kinas samhällsproblem som uppkommit genom informella 

institutioner. Uppsatsen avslutas med en diskussion utifrån Douglas C. Norths och Jack 

Knights teorier. 
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2. Douglas C. North teorier om institutioner, tillväxt och 

välstånd 
 
Institutioner i ett samhälle kan sägas vara detsamma som spelregler och restriktioner som 

anger formerna för hur individer, organisationer m.m. samverkar med varandra. Dessa 

institutioner uppdelas sedan som antingen formella regler eller informella regler i samhället. 

Frågan är sedan huruvida en organisation i samhället tjänar på att följa dessa uppsatta regler i 

samhället eller tjänar på att bryta mot dem, och detta bestäms i hög grad av effektivitet av 

tillsyn och hur stränga bestraffningarna är (North, s.17-20). 

 

Definitionen av formella institutioner är lagar och regler som anger ramen inom vilka 

spelreglerna gäller i samhället och utgörs av politiska, juridiska och ekonomiska regler. 

Institutioner som verkställer dessa regler är exempelvis statliga myndigheter såsom 

skatteförvaltning, bankväsende och domstolsväsende. I en stat så betyder den politiska makten 

att staten tenderar att bevilja olika grupper vissa rättigheter såsom rätten att bedriva 

affärsverksamhet, samt äganderätter i utbyte mot att staten tar ut en viss mängd skatt. Avtal 

mellan olika grupper i samhället kan vara olika fördelaktiga beroende på vilken 

förhandlingsposition en viss grupp har, exempelvis beroende på region, handelsverksamhet 

m.m. (North, s.79-85).  

 

Definitionen av informella institutioner är beteendenormer inom ett samhälle som ingår i 

kulturarvet och kan stödjas av formella institutioner. Dessa beteendenormer är sanktionerade 

inom samhället, och kan stå utanför de formella institutionerna och baserar sig i högsta grad 

på en samhällelig moral, där majoriteten av samhällets medlemmar ansluter sig till de 

informella institutionerna (North, s.64-69). 

   

 

Organisationer i samhället reagerar på regler och restriktioner i samhället och är ute efter att 

förändra dem på ett sätt som uppnår effektivare resultat. Dessa organisationer kan vara 

politiska, ekonomiska, sociala eller utbildningsenheter. Denna förändring av regler som styr 

samhället beror mycket på samhällets förmåga att tolerera utvecklingen. Kopplingen mellan 

institutioner och organisationer är exempelvis att när omständigheter råder som gör att 
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marknadens tillväxt är dålig, så strävar organisationer efter att förändra formella och 

informella regler som står som hinder för en effektiv utveckling i samhället. Detta leder i sin 

tur till en återkopplingsprocess där företagen på marknaden reagerar på dessa förändringar 

och tar till vara på de nya möjligheterna som står till buds (North, s. 132-134). 

 

Företagens mål med sin affärsverksamhet är att göra profit av sin affärsrörelse. När 

marknaden är belagd med stora restriktioner grundad på de formella reglerna så finns en risk 

att marknaden tänker kortsiktigt. Detta i sig kan leda till att företag utnyttjar en svart marknad 

(North, s. 122-123). 

 

3. Jack Knights teorier om sociala institutioner 

 
Det rationella valet mellan olika aktörer i ett samhälle är beroende av en fungerande juridisk 

bas samt att dessa regler efterlevs. Den juridiska basen är beroende av ett sanktionssystem 

som i sin tur är beroende av ett system som övervakar att reglerna efterlevs och att därmed 

sanktioner kan verkställas mot de aktörer som väljer att bryta mot reglerna (Knights, s. 28-34, 

73-80). 

Beteendenormer i samhället som är förutsägbara ger samhället en viss stabilitet. När en viss 

grupp i samhället strävar efter att förändra spelreglerna, så beror genomförandet av sådana 

reformer i hög grad på huruvida folket är redo att acceptera dessa reformer. Om reformeringar 

av institutioner kommer alldeles för plötsligt och i strid med gällande normer i samhället, så 

kommer dessa informella institutioner att hotas. Informella regler är grunden för de formella 

reglerna. När de informella och formella reglerna krockar med varandra så håller informella 

regler starkt på sin linje vilket kan göra det svårt att reformera de formella reglerna i ett sådant 

läge, eftersom de informella reglerna påverkar maktstrukturen i konflikterna över reformering 

och etablering av de formella reglerna ( Knights, s. 172-172 ).  

 

 Huruvida de informella reglerna fungerar i praktiken beror till hög grad på kommunikation 

mellan berörda parter. För att alla ska veta vad som verkligen gäller så krävs förutsägbarhet i 

vissa situationer som kan uppkomma. När reglerna mellan olika grupper är otydliga kan detta 

lätt leda till att reglementet bryts, utan att den brytande parten nödvändigtvis är medveten om 

detta. Vad som händer när reformer sker beror på vart reformerna går och vilka som kan 

tänkas förlora inflytande på grund av reformerna.  De som förlorar inflytande i processen 
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känner sig hotade och kommer att vidta åtgärder. De som tjänar på reformerna kommer med 

stor sannolikhet dra nytta av den nya förhandlingspositionen som syftar till en långsiktig 

förändring. För att reformerna av institutioner ska bli effektiva, så måste alla inblandade 

parter erkänna nyttan av denna förändring. I de fall där reformerna inte erkänns av alla parter 

så kommer de gamla reglerna fortfarande vara gällande på ett normativt sätt, vilket gör 

genomdrivandet av nya formella regler svårare. Anledningen till varför vissa parter 

motarbetar nya institutioner är att individer knyter sig till de gamla institutionerna långsiktigt, 

då samhället genomgår en drastisk förändring. Motsträvan att detta slag baseras ofta på oron 

för ett nytt system som strider mot ideologi och förutsägbarheten som fanns hos de gamla 

institutionerna ( Knights, s. 185-186 ). 

 

Statliga aktörer såsom administratörer och politiska representanter har sina egna intressen. 

Dessa intressen gäller reformernas långsiktiga konsekvenser och problem med tolkning av 

direktiv och sanktionerande av de nya formella reglerna (Knights, s.190).   
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4. Nya formella regler i Folkrepubliken Kina 

 

 
4.1 Marknadsekonomiska reformer  

 
Det elfte partikonventet i december 1978 ses som den officiella början på öppnandet av 

marknadsekonomi. Det tredje plenumet sade inget speciellt om just privata affärsrörelser och 

investeringar, men att Kinas framtid krävde ekonomisk modernisering och att detta inte kunde 

ske utan ekonomisk tillväxt och teknisk utveckling. Efter det elfte partikonventet när 

information rörande individuell ekonomi och ekonomisk utveckling nått de lokala 

myndigheterna i de olika regionerna, så började procedurer arbetas ut för hur man skulle 

administrera den individuella ekonomin. Tidigt 1979 ratificerade statsrådet tillväxten av fria 

marknader genom dokument nr 102, som gällde administrering av landsbygds- och 

stadsmarknader samt licensiering av affärsverksamheter. Det var dock först och främst fråga 

om en sorts testperiod som genomfördes på 1980-talet. Det var då fråga om att testa vilka 

investeringar som fungerade i praktiken. Efter Mao Zedong:s död 1975 hade man planerat en 

10årsplan för att bygga upp en stark tung industri, med huvudinriktning att producera kemisk 

växtnäring och jordbruksmaskineri. När detta visade sig vara för över-ambigiöst, drog man 

ned investeringar till den tunga industrin och förde över dessa investeringar till jordbruk, lätt 

industri och konsumentprodukter, för att öka hushållens inkomster och konsumtion. Detta 

genomfördes i full skala i främst södra Kina i vad som kallas ”Special Economic Zones” 

(SEZ), eftersom det ligger nära till Hong Kong och Taiwan och har utöver detta större 

erfarenheter av kontakter med utlandet än övriga Kina. Här lät man marknadskrafterna 

operera, och vad som visade sig framgångsrikt applicerades därefter på nationell nivå. Det var 

inte förrän 1992, på den 14e partikongressen, som det kinesiska kommunistpartiet fullt ut gav 

sitt stöd till en socialistisk marknadsekonomi ( Hunter & Sexton, s. 73 ).  
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4.2 Ekonomi, affärsverksamheter och reglering av marknaden  

 

1982 erkändes individuell ekonomi och skrevs in i konstitutionen, men det var inte förrän 

1984 som regleringar för affärsverksamheter infördes. Före 1984 ansågs det onödigt att 

reglera ytterligare innan marknaden blev mer kommersialiserad. I juli 1984 formaliserades 

reformer genom statsrådet för det kommersiella systemet, enligt centralkommitténs dokument 

nr 1. Ett typiskt problem som privata entreprenörer hela tiden stött på sedan de ekonomiska 

reformernas början, var att företagen endast fick vara små med högst 7 anställda. Allteftersom 

ekonomin gick bättre i Kina och att stat och befolkningens syn på den privata sektorn blev 

alltmer tolerant, ville de privata entreprenörerna expandera sin verksamhet för att tjäna större 

profit. Större privata företag1 med fler än 7 anställda dök upp i Kina så tidigt som 1981, men 

på grund av den politiska naturen ansågs det omöjligt att legitimera dem, samtidigt som de 

lokala myndigheterna fick press på sig att kunna erbjuda den arbetslösa befolkningen jobb och 

att expandera välfärden. Ett sätt som visade sig möjligt att genomföra var att genom kontrakt 

från staten helt enkelt hyra statliga företag och sköta dem som privata storföretag. Detta var 

väldigt kontroversiellt, och försvarades med att man i själva verket hyrde ut företag som gick 

med förlust som man på detta sätt hoppades kunna rädda. För den privata sektorn visade sig 

dessa kontrakterade uthyrningar vara svaret på en rad problem, såsom markrättighetsproblem, 

kapitalbrist för att starta större företag samt råvaruproblemet. Markrättighetsproblem hade 

uppstått tidigt för den privata sektorn, speciellt i städer, där de motarbetades genom att oftast 

få mindre lukrativa byggnader på bakgator att styra sin verksamhet ifrån. Råvaruproblemet 

bottnade i att staten hade förtur och kontakter för att få sitt råmaterial, medan den privata 

sektorn länge var tvungen att för dyra ”gentjänster”, muta sig fram för att få det de behövde 

för sin verksamhet. ( S. Young, s. 98-99 ).  

 

Reglering av privata större affärsrörelser kom inte förrän 1988, efter den 13e partikongressen 

1987, då officiellt erkännande gavs till de större företagen och började tas in i offentlig 

statistik separat från de mindre företagen, trots att dessa diskuterats tidigt när reformerna i 

Kina kom igång, detta på grund av dess känsliga natur. Oron från staten låg i att när större 

privata företag tilläts, så skulle den statliga kontrollen över den privata sektorn minska 

betydligt, och att företagsledare för dessa större privata affärsrörelser i längden skulle få ett 

allt större inflytande över ekonomi och politik. De större privata företagens reella betydelse 

                                                 
1 siying qiye (private enterprises) 
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för tillväxten har varit något omstridd. ICB rapporterade 1988 att det skulle finnas 225 000 

större privata företag i Kina, som anställde ca 3,6 miljoner arbetare och stod för ca 1 % av 

produktionen. I själva verket beräknas företagen vara fler på grund av att då flertalet ägare har 

företag som är uthyrda på kontrakt så syns inte dessa i den officiella statistiken. I vissa 

områden har de privata företagen spelat en enorm roll inom ekonomin. 1987 beräknas 50 % 

av skatteinkomster i Wenzhou komma från den privata sektorn, 32 % av dessa från större 

privata företag. I Guangdong stod företagen för 43 % av industriproduktion och för 44 % av 

totala skatteintäkter ( S. Young, s. 112-113 ).  
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5. Special Economic zones (SEZ’s) 

 
     Karta över Kina med SEZ’s vid det sydöstra kustbältet. 

 
Vad som visas på kartan ovan är de speciella ekonomiska zonerna före utvidgningen 

(Shenzhen, Zhuhai, Shantou och Xiamen).  Notera att de speciella ekonomiska 

zonerna är strategiskt utplacerade på de södra och sydöstra kustområdena nära 

Hong Kong, Macau och Taiwan. 

 

5.1 Inrättandet 
 

Vid centralkommitténs tredje möte I december 1978, tillades de fyra moderniseringarna till 

den nya konstitutionen. De fyra moderniseringarna gällde jordbruk, industri, försvar samt 

vetenskap & teknologi. För att uppnå dessa moderniseringar så genomfördes reformer för att 
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skapa en öppen marknadsekonomi. Reformerna täckte jordbruk, privat affärsverksamhet, 

prisstruktur, finansstruktur, handel, direkta investeringar och distributionsstruktur. Ett utdrag 

ur protokollet från mötet uttrycker att: 

”avsikten är att aktivt söka efter att utveckla ett ömsesidigt fördelaktigt ekonomiskt samarbete 

med främmande länder, att arbeta för introduktionen av avancerad teknologi från andra länder 

och för att satsa på vetenskap och utbildning för att uppnå moderniseringarna” ( Park, 

prologue ). 

 

I maj 1979 inrättades ekonomiska specialzoner i Shenzhen, Zhuhai och Shantou i Guangdong-

provinsen gällande exportprodukter. I oktober samma år inrättades även en ekonomisk 

specialzon i Xiamen i Fujian-provinsen. Anledningar till varför just dessa områden valdes 

som testzoner vid införandet av marknadsekonomi var de ligger nära gällande 

handelsförbindelser och investeringar. Utöver detta kräver Kina en utvecklingsstrategi som 

behandlar en region i taget, vilket sedan i ett långsiktigt perspektiv påverkar resterande 

regioner positivt (Wei & Liu, s. 10-11).  

 

5.2 Reglering & Utveckling 
 

Problem belystes snart med de speciella ekonomiska zonerna. Det visade sig svårt att 

balansera utländskt kapital. Maskiner och råmaterial importerades och förädlades, men bara 

en bråkdel av de färdiga produkterna exporterades. Utöver detta utnyttjade affärsmän och 

företag sina import- och exportprivilegier till att begå ekonomiska brott, genom att utnyttja 

illegal utländsk valuta som de tillförskaffade sig genom den växande svarta börsen, till att 

importera exempelvis bilar och tv-apparater som de sedan sålde vidare till kunder inom Kina 

till höga priser. Ett annat problem man stötte på i utvecklingen av zonerna var att zonerna ofta 

genomförde ekonomiska aktiviteter såsom inträdesregleringar, löneregleringar och 

licensieringsregleringar före staten hade legitimerat sådana reformer. Anledningen till detta 

var byråkratiska konflikter. Meningsskiljaktigheter mellan politiker inom statsapparaten 

gällande de ekonomiska zonerna var vanliga, och inget kunde officiellt godkännas innan 

konflikterna hade löst sig genom att man kommit till en gemensam slutsats. Medan byråkratin 

krånglade, så genomförde zonerna ekonomiska aktiviteter på eget initiativ. 

I januari 1984 bestämdes att företag inom de speciella ekonomiska zonerna inte bara skulle 

ägna sig åt exportverksamhet som förut, utan skulle även tillåtas att importera utländska 
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produkter och vidaresälja dem på den kinesiska marknaden. Anledningen var att man ville 

öppna zonerna för att utländska företag skulle intressera sig för mer än bara billig arbetskraft. 

Genom att ytterligare öppna zonerna skulle utländska investeringar öppna dörrarna för bättre 

teknologi och större tillväxt ( Park, s.3-7 ).  

 

Efter att de speciella ekonomiska zonerna etablerats, såg staten till att locka utländska företag 

in på den kinesiska marknaden genom att ge ut privilegier såsom kraftiga skattereduktioner. I 

utbyte fick man tillgång till avancerad teknologi samt lärde sig effektivare företagande. Under 

kontraktsperioden så är förnyelse och förflyttning av verksamhet och kapital möjliga. När 

företaget hyr en fabrik eller ett landområde att bygga en fabrik på, så betalas en 

framförhandlad kostnad för användningen. Företagen inom den ekonomiska zonen är en 

blandning av statsägda, kollektiva, privata, kines/utländska, sammanslagna och fullt utländska 

företag. De tre sista typerna räknas officiellt som utländska företag eftersom de helt eller till 

större delen finansieras med utländskt kapital (Park, s.15-16 ).  

 

5.3 Reglering av utländska direkta investeringar i Kina 
 

 

Normalt kan man dela upp utländska investeringar och Kinas utveckling i 4 delar. Del nr 1 

behandlar 1979-1983. Under denna tid utvecklades MOFERT (Ministry of Foreign Economic 

Relations and Trade), som fick ansvar för utländska investeringar, handel samt ekonomiska 

relationer till utlandet. Under denna period etablerade man de speciella ekonomiska zonerna, 

tillsatte regelverk för kines/utländska företag samt genomförde skattereduktioner. Under 

denna period ansågs Kina inte vara en lukrativ marknad då företagens möjligheter ålades 

kraftiga restriktioner. Exempelvis fick företagen producera produkter inom Kinas gränser, 

men fick endast exportera produkterna. Den inhemska Kinesiska marknaden var helt stängd. 

För att locka till sig utländska investeringar för att öka tillväxt samt få tillgång till avancerad 

teknik så genomförde man skattereduktioner där företag inom zonerna endast ålades 15 % 

skatt. Del nr 2 är mellan 1984-1991. Under denna period utökades de ekonomiska zonerna till 

14 kuststäder, s.k. open costal cities däribland Shanghai samt öppna ekonomiska zoner som 

koncentrerades kring Kinas 3 stora floddeltan, Yangtze (gula floden), Zhujiang (pärldeltat) 

och södra Fujian-triangeln. Dessa tre deltan var ett komplement för att öka tillväxten i Kinas 

innersta delar. Del nr 3 var höjdperioden och var mellan 1992-1993. Denna period kallas 
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också investeringsboomen. Bakgrunden till investeringsboomen var Deng Xiaopings 

påtryckningar för snabbare reformer samt öppnandet för förut förbjudna marknadsdelar såsom 

inhemsk retailing, finans, turism, fastighetsköp samt transport och näringsutveckling. Del nr 4 

kallas utjämningsperioden och är mellan 1994-nutid. Under denna tid har investeringsboomen 

kallnat av något. Anledningar till detta är att resterande länder i Asien har börjat tävla med 

Kina om att locka till sig utländska investeringar, samt att 1995 delades handelssektorerna 

upp i tre delar: Stödd handel, handel med restriktioner samt förbjuden handel och att taxering 

återinfördes i december 1995 på importerat maskineri, utrustning, delar och annat material 

från utländskt investerade företag. Detta ledde till att redan existerande företag sänkte sina 

investeringar. 1997 bestämdes då att företag som ingick i de kategorier som var stödda av 

staten samt de med restriktioner skulle undantas från skattepådraget med start i 1998. Dock 

var skadan redan skedd vid det laget. Utländska direkta investeringar i Kina är fortfarande 

högt internationellt sett. Av de länder som har högst inflöde av utländskt kapital rankar nu 

Kina på 4e plats ( Wei & Liu, s. 11-19 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Informella restriktioner som hinder för tillväxt 
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6.1 Kapitalistiska reformer i ett socialistiskt Kina  

 
För privatiserade affärsrörelser har institutionell påverkan haft stort inflytande över hur man 

skött affärer, vilka som kunnat starta en affärsrörelse, förbindelsers inflytande, banklån, 

korruption och hur institutioner tolkat signaler från den kinesiska regeringen. 

 

Affärsrörelser startade komma igång 1979 och växte under ett antal år kraftigt i antal. Man 

ska dock påpeka att signalerna från staten har i många fall varit grumliga vilket tillsammans 

med institutioners och folket i allmänhets skepticism och ofta illvilja mot privata 

affärsrörelser ofta lett till att privata affärsrörelser blivit effektivt motarbetade. Lokala 

myndigheter och bankväsende har ofta betett sig i en stil som kallats ”vända kappan dit 

vinden blåser”, exempelvis i början av 80-talet då regeringen oroades över den kraftigt 

ökande privata sektorn och då införde restriktioner över antalet rörelser, hur många anställda 

man tilläts ha hand om etc. Detta tolkades ofta som att privata affärsrörelser var en icke 

önskvärd del av den kinesiska ekonomin, vilket ledde till indragna licenser, avslagna banklån 

m.m. Den privata sektorn har sedan reformernas början varit beroende av diverse tillstånd och 

licenser för att kunna bedriva en affärsverksamhet. Dessa licenser utfärdas av ICB2, en 

nationell organisation under statsrådet. ICB och licensiering är sammanlänkat med byråkratin 

hos lokala myndigheter såsom skatteförvaltningen, sjukvården, lag & ordning, stadsplanering 

och marknadsföring. Blandning av byråkratins maktmissbruk, privata sektorns brist på 

inflytande samt girighet har givit intresserade parter utmärkta möjligheter för att agera på sätt 

som inte gått hand i hand med policy hos de centrala myndigheterna.  I det tidiga 1980-talet 

under reformernas början agerade lokala myndigheter väldigt ofta på ett sätt som stod i 

kollision med den nya policy som bestod i att tillåta en liten privat sektor med restriktioner. 

Privata rörelser blev ofta utsatta för rena trakasserier genom tvångsförflyttning av 

affärsverksamheter, omotiverade indragningar av licenser, stängning av verksamheter för 

utredning, utfärdandet av höga avgifter & böter, husrannsakningar samt konfiskering av 

handelsvaror. Anledningarna bakom detta var oron från konservativa ledamöter hos de 

centrala myndigheterna att den privata sektorn fått för mycket frihet och att myndigheterna 

började tappa kontrollen över utvecklingen (S. Young, s. 34-45 ).  

 

                                                 
2 Bureau of industry and commerce 
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De informella beteendenormerna som ledde till denna kollision mellan öppen 

marknadsekonomi och det gamla kommunistiska systemet kan förklaras genom att Kineser 

indoktrinerats in i ett system, som såg öppet företagande som exploatering av arbetarklassen, 

därav det enorma motståndet mot reformerna. Den negativa inställningen bland byråkrater 

gentemot den privata sektorn, i synnerhet på det tidiga 1980-talet, ledde till en viss 

diskriminering mot privata affärsrörelser som i sin brist på inflytande inte kunde göra mycket. 

Den etablerade byråkratin, som var van vid ett top-down statskontrollerat system, var ofta 

tröga att anpassa sig till de nya omständigheterna som reformerna förde med sig (Internet 6).  

 

 

6.2 Att legitimera reformerna 
 

När de ekonomiska reformerna hade startats, blev det alltmer viktigt att få dessa reformer 

politiskt acceptabla. Det var viktigt att inte på något sätt utmana de socialistiska principerna 

om det statliga och allmän ägandets överlägsenhet (kollektiv). Vad som oroade motståndarna 

till de ekonomiska reformerna var att dessa i snar framtid skulle leda till kapitalism och 

exploatering av arbetarklassen. Det som reformisterna i sin tur argumenterade för var tilliten 

till de produktiva krafterna, och att den privata sektorn inte bara var harmlös, utan i längden 

skulle komma att tjäna den socialistiska staten. Om brist på ekonomisk utveckling var det som 

stod i vägen för full socialism, så tjänade socialismen på att införa reformer som ledde till en 

högre tillväxt, även införandet av en privat sektor. Under denna tidiga debatt kom man dock 

överens om att endast små företag med som mest 7 anställda var acceptabla, och att den 

privata sektorn endast skulle stå för en mindre del av den totala kinesiska ekonomin. Den 

privata sektorn var till för att så att säga fylla luckorna i produktion och tillgång för att möta 

efterfrågan. Kinesiska statliga och kollektiva företag inom planekonomin hade under lång tid 

lidit av ineffektivitet. Större företag tilläts inte under några som helst omständigheter, 

eftersom större företag skulle leda till exploatering ( S. Young, s. 24-26 ) 

 

  

Efter 1985 började tongångarna svänga allteftersom den kinesiska tillväxten steg. Oron över 

exploatering av arbetarklassen ersattes av en sorts inställning, där man menade på att eftersom 

den privata sektorn i långa loppet tjänade den socialistiska modellen, så var ett visst mått av 

exploatering acceptabel och att det inte längre var något problem att en företagsledare tjänade 
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2-3 ggr så mycket som sina anställda, eftersom företagsledaren sågs som en arbetare i 

produktionen. Man menade på att risken för en utveckling mot kapitalism inte existerade, 

eftersom den individuella ekonomin var direkt underställd den kinesiska socialistiska 

modellen. Alltså att den individuella ekonomin och företagsamheten var reglerad och att dessa 

var direkt beroende av den kinesiska staten gällande saker såsom råvaror, banklån och 

marknadsföring av sina produkter. På detta sätt var det då möjligt att genomföra och försvara 

de ekonomiska reformerna som helt klart stod i strid med socialistiska principer, utan att 

kritisera de socialistiska reformerna som genomfördes på 1950-talet ( S. Young, s. 27-28 ).  

 

Argumentationen mot privata företag blåstes upp ordentligt 1987-1988 angående exploatering 

av arbetarna i samband med privata affärsrörelser och deras snabba tillväxt på marknaden. 

Undersökningar visade på att den genomsnittlige arbetsgivaren tjänade ca 5,5 ggr så mycket 

som en av de anställda i företaget, på vissa ställen så mycket som 30 ggr så mycket. 

Anledningen till att företagen gick så bra jämfört med statliga företag sades vara ojämlika 

arbetsvillkor. Arbetare i statliga företag hade garanterad rätt exempelvis till en viss fast lön 

och sjukförsäkring, något som inte var reglerat inom privata företag. Vidare visade man upp 

rapporter som visade på att arbetare i privata företag i själva verket inte bara saknade 

grundläggande arbetsförmåner som fanns inom de statliga företagen, utan de jobbade på 

ackord vilket ledde till arbetare i privata företag i vissa fall jobbade så mycket som 16 timmar 

per dygn. Detta förklarade varför arbetare inom privata företag kunde tjäna så mycket mer än 

arbetare i statliga företag, de måste jobba dubbelt så mycket ( S. Young, s. 24-29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Korruptionen 
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Korruption i Kina har varit i olika grad under olika epoker under 1900-talet. Under 

republikens dagar genomsyrade korruptionen alla samhällets nivåer, vilket var en av 

kommunistregimens starkaste kritik mot Koumintangregimen under republiken. Under den 

tidiga kommunisttiden fokuserade man sig på kampanjer för att minska korruptionen. 

Korruptionen var som lägst i Kina under 1950-talet, men eskalerade därefter allteftersom 

tillväxten ökade och har nu blivit Kinas största problem gällande den ekonomiska marknaden 

( Kwong, s. 144-149).  

 

Inom det traditionella Kinesiska samhället värderas familjen, respekten mot överordnade och 

reciprocitet högt. Denna typ av korruption är olaglig och räknas in i vad man kallar en grå zon 

av korruption. Samkänslan med familjen har i sig lett till en alltmer ökande praxis av 

nepotism. Familjemedlemmar ger varandra tjänster, lukrativa positioner inom företagen och 

hjälp med att få de bästa bostäderna och dylikt. Respekten mot överordnade grundar sig i en 

kultur där man gör vad man blir tillsagd och håller tyst om man upptäcker kriminella 

handlingar, oftast av rädsla för vedergällning från de överordnade, men det har förekommit 

fall där arbetarna förväntar sig exempelvis skattebedrägerier eftersom de då ofta får bonus 

utöver vanlig timlön för att hålla tyst. Reciprocitet handlar oftast om tjänster och gåvor som 

delas ut i utbyte mot exempelvis lukrativa affärskontrakt. Man bjuder nyckelpersoner inom 

företag och/eller statliga tjänstemän på vanligtvis stora banketter för att på så sätt säkra sig 

tillgång till nödvändiga råvaror och affärslicenser. Denna kultur av reciprocitet är däremot 

inte på en frivillig basis, utan kan med rätta kallas tvångsmutor. Utan dessa mutor riskerar 

företagen att förlora sina affärslicenser eller drabbas av andra sorters besvär såsom att 

elektriciteten stängs av på obestämd tid (Kwong, s. 85-94). 

 

Den svarta zonen tillhör den typ av korruption som är lagvidrigast och ses därefter som 

allvarligast. Här innefattas skattesvindlerier, bedrägeri, förskingring och maktmissbruk. 

Exempel på detta är att banksystemet har problem genom sina finansiella stöd till statsägda 

företag och ovilja att operera på marknadsbaserade principer. Kinas bankväsende är reglerat 

och kontrollerat av den kinesiska regeringen, som sätter låga räntor till statsägda favoriserade 

förlustföretag, som utan detta med stor sannolikhet skulle gå i konkurs. För tillfället går c a 70 

% av alla banklån till statsägda företag, trots att företagen har svårigheter med att betala 

tillbaka vad de har lånat utav bankerna. Mängden obetalda lån, som beräknats till 250 
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miljarder dollar, utgör ett stort hot mot bankernas fortsatta existens. 3 av 4 statliga banker 

beräknas gå med förlust och bankernas dåliga balans tillsammans med statsägda företags 

behov av dem har lett till att bankväsendet är monopolistiskt och att inga utländska banker 

tillåts konkurrera med de statliga kinesiska bankerna. Systemet är mycket utsatt för 

korruption, genom att lån ofta går till låntagare med rätta politiska kontakter och i många fall 

förlängs lånen till firmor ägda utav statliga tjänstemän. Utöver detta har regeringen svårt att 

genomföra penningpolitiska åtgärder för att bekämpa inflationen utan att orsaka allvarliga 

störningar i ekonomin (Internet 4).  

 

 

Förskingring av pengar från statligt sponsrade projekt är idag en av de vanligast 

förekommande typerna av korruption inom den så kallade svarta zonen. Pengar som ges ut av 

den Kinesiska staten för fattigdomslindring eller investeringar för att öka tillväxten inom 

mindre utvecklade regioner går inte dit de var avsedda. Förutom detta förekommer 

maktmissbruk på alla nivåer upp i hierarkin. För att pengar från staten skall investeras i ett 

företag eller ett kommunalt projekt måste ansvariga för projektet muta statliga tjänstemän för 

att få pengar alls, och utöver detta är det inte ovanligt att ansökan om finansiella medel inte är 

något annat än ett bedrägeri för att få pengar som man styckar upp mellan de som är 

inblandade. Man skulle kunna säga att högre statliga tjänstemän bifaller sponsring av projekt 

för att själva bli rika (Internet 5). 
 

Den ökande korruptionen efter de ekonomiska reformerna med start från 1979 är ett resultat 

av folkets förlust av sin tro på den kommunistiska ideologin. Under 1980-talet blev 

kommunistpartiets utspel och mobiliseringskampanjer motsägelsefulla och fulla av hycklerier. 

Under hela 1980-talet varade kampanjer som varnade för liberala och kapitalistiska influenser 

i Kina, samtidigt som regimen godkände större öppningar att företagsmarknaden och kapital 

från utlandet för att skapa större profit. Inte förrän 1992 erkändes den socialistiska 

marknadsekonomin. Utöver detta var det en fråga om att grundläggande kommunistiska 

värderingar som ett helt folk tvingats tro på vändes upp och ned. Kollektivets bästa och den 

garanterade välfärd den förde med sig genom att folk arbetade hårt och i gengäld fick 

sjukvård, skolgång och arbete för att försörja sin familj med, byttes ut mot individens bästa 

samt liberalkapitalistiska idéer som kom att totalt influera samhället ( Kwong. s. 107-118). 
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Korruptionen i Kina har tillåtits breda ut sig väldigt brett eftersom övervakningssystemet från 

myndigheterna är fulla av kryphål samt att själva övervakningssystemet är penetrerat av 

korruption.  Systemet är starkt centraliserat där myndigheter alltid förlitat sig på de regionala 

administratörernas rapporter. Hierarkin är starkt toppstyrd där företagsledarna i både statliga 

och privata företag har enorma maktbefogenheter, där de anställda befinner sig i en total 

beroendeställning och vågar därmed inte rapportera korruption bland sina överordnade. 

Utöver detta så fungerar praxisen i själva verket så, att inför en inspektion av verksamheten 

främst gällande de statliga företagen, så lämnas besked om inspektion i god tid. Detta leder till 

att företagsledarna har gott om tid på sig att gömma undan brister och felaktigheter inom 

verksamheten. Dessutom har det visat sig vanligt att verksamhetsinspektörer ofta inte fullgör 

en grundlig insyn i verksamheten, eftersom större delen av inspektörens tid går åt till diverse 

bjudningar och fester som företagsledarna anordnar ( Kwong s. 53-56, 128-132). 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Diskussion 
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7.1 Utifrån Douglas C. Norths teorier 

 
Genom att utgå från Douglas C. North’s teori om Institutionernas påverkan på samhällets 

välstånd ser man när det gäller politiska reglers inflytande på ekonomiska regler som i sin tur 

påverkar äganderätter, att reformernas inverkan på ett samhälle med en öppen marknad 

skedde successivt och när det gäller äganderätter hände ytterst lite. Reformerna var till en 

börjar väldigt marginella och endast till för att minska trycket som den höga arbetslösheten 

utgjorde. När det sedan visade sig att en öppen marknadsekonomi var ytterst effektiv för hela 

det kinesiska samhället lyftes de flesta restriktioner på marknaden, dock alltså inte alla. 

Äganderätter i Kina fick aldrig den frihet som man skulle kunna räkna med i ett 

marknadsekonomiskt samhälle. Staten håller fortfarande ett hårt grepp om äganderätter i form 

av landrättigheter. Staten har total kontroll över marken inom riket, och land kan endast säljas 

ut för viss tid mot beskattning. 

 

När det gäller den Kinesiska staten som monopolistisk beskyddare av verksamheter ser man 

detta först o främst när man tittar på de olika regionerna. De framgångsrika regionerna i Kina, 

det vill säga kustremsan i östra och sydöstra Kina plus Hong Kong och Macao är 

marknadsmässigt sett långt framgångsrikare än västra och norra Kina. Anledningar till detta är 

att den Kinesiska staten valde ut i reformernas början de regioner som hade störst sannolikhet 

att utvecklas ekonomiskt på ett effektivt sätt. Detta på grund av sin historia med bland annat 

Japan och USA, samt att regionerna är mer lätt-tillgängliga och kräver inga långa 

transportsträcker. Utöver detta fanns i kalkylen inräknat det officiella överlämnandet av Hong 

Kong, vilken under lång tid varit en betydande investerare och handelspartner före 

införlivandet med Folkrepubliken Kina. Förhandlingspositionen har därmed varit avsevärt 

större i kustregionerna än i övriga landet.  

 

Möjligheterna för de Kinesiska företagen att dra fördelar av vinstmöjligheter i reformernas 

början var begränsad då tunga restriktioner lades på den privata sektorn. Detta ledde till en 

början i viss omfattning att företag utnyttjade den svarta marknaden för att tillgodose 

produkter till dem som ville ha dem, d v s produkter som var illegalt att handskas med såsom 

bilar och Tv-apparater, och kunde därmed dra ut enorma profiter ur detta. Detta minskades 

dock längre fram i reformeringsprocessen då fler marknadssektorer öppnades för företagen. 
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Genom Douglas C. Norths teorier om samspelet mellan stat & utveckling gällande informella 

regler och samverkansmoral kan man förstå motståndet och förvirringen hos myndigheter och 

befolkning efter reformernas början. Ända sedan Mao Zedong’s maktövertagande 

indoktrinerades Kina in i system som förbjöd och svartmålade all typ av privat ägande. När en 

privat sektor växer fram och dessutom växer sig stark kommer detta oundvikligen kollidera 

med gällande normer och praxis. De Kinesiska myndigheterna hade under denna tid vana av 

att handskas med statliga företag och kooperativ. När sedan marknadsreglerna ändras på ett 

tämligen drastiskt sätt hänger inte seder och attityder med utvecklingen, och detta kan leda till 

en stor förvirring över vad som egentligen gäller i samhället. I synnerhet när den Kinesiska 

staten sänder ut blandade signaler, d v s att privat sektor är bra bekämpningsmedel mot 

arbetslösheten, men den får inte växa sig för stark, så man sätter in stora restriktioner. Utöver 

detta som man kan utläsa av informationen av vad som hände under denna tid, så kan man se 

att en drastisk förändring av spelreglerna kan leda till en attityd där myndigheterna tror att det 

plötsligt är fritt fram att roffa åt sig så mycket man kan, speciellt då insynen över den privata 

verksamheten överläts till de regionala myndigheterna. Det stora problemet utifrån spelteorin 

är att enda sättet att få slut på illegala transaktioner inom ett lönsamt område är effektiv tillsyn 

och stränga bestraffningar. Tillsynen är i Kina, som visats ovan, tämligen ineffektiv och även 

den infiltrerad av ett visst mått av korruption. Detta gör att profiterna som tjänas är mycket 

stora vilket ökar incitamenten till att fortsätta med illegala aktiviteter, samtidigt som risken för 

upptäckt är mycket liten. Eftersom få ohederliga aktörer upptäcks och det finns mycket 

pengar att tjäna på dessa aktiviteter så kan bestraffningar inte utmätas och det finns heller 

inget omedelbart intresse för aktörer att sluta med illegala transaktioner. 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Utifrån Jack Knights teorier 
Utifrån Jack Knights teorier om institutioners inverkan på politiska och ekonomiska system så 

kan man säga först att det Kinesiska samhället inte visat sig stabilt när man talar om 
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förutsägbarheten. Folket accepterade inte de ekonomiska reformerna till en början med tanke 

på den kommunistiska skolningen, men däremot tog det inte lång tid att acceptera 

förändringarna när resultaten av dem började synas i befolkningens ökande levnadsstandard. 

De som främst ändrade uppfattning om utvecklingens nytta efter de marknadsekonomiska 

reformerna var statliga tjänstemän och kollektivens administratörer, som redan satt med 

betydande maktbefogenheter och kontakter, och kunde därmed utnyttja sina positioner för att 

dra full nytta av de nya formella institutionerna. I många fall utnyttjade dessa tjänstemän de 

nya institutionerna på ett lagvidrigt sätt. 

 

Kommunikationsproblemet kan sägas vara uppstarten på korruptionsproblemet, att veta vad 

som är ok eller inte när ett nytt system införs som går rakt emot det föregående. I den 

Kinesiska traditionen har det varit vanligt i alla tider att favorisera vänner och familj. Det har 

också varit vanligt att man sprider gåvor runt sig till nyckelpersoner för att man ska kunna 

skaffa sig just det man vill ha. Sådana traditioner överlevde uppenbarligen kommunisttiden 

eftersom de dök upp nästan omedelbart efter de första marknadsreformerna, trots att de är 

olagliga. Det är troligt att befolkningen inte varit medveten om detta till en början, så varför 

slutade inte dessa traditioner då? Svaret måste nog bli att vinsterna genom praxis som 

givandet av gåvor etc. är i längden så stora och att riskerna för upptäckt är små. På detta sätt 

kan man säga att reformeringen av de formella institutionerna inte har blivit effektiva, 

eftersom de informella institutionerna fortfarande lever kvar och har lett till omfattande 

korruption på alla nivåer av samhället. 

Som visats så fungerar inte övervakningssystemet som skulle kunna ha gett en viss garanti att 

aktörerna i samhället skulle efterfölja lagen, vilket visar att de formella institutionerna inte 

lyckats handskas med fel i samhället såsom korruption och maktmissbruk. 

 

 
 
 
 
 
 
7.3 Slutsats 
 
Den sammantagna slutsatsen av detta arbete är att den Kinesiska regimen öppnade dörrarna 
för en socialistisk marknadsekonomi genom att lansera målet angående de fyra 
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moderniseringarna och inrättandet av de speciella ekonomiska zonerna. I detta avseende blev 
de marknadsekonomiska reformerna en stor framgång för Kinas ekonomi, folkets 
levnadsstandard och även Kinas ställning inom världssamfundet. Kinas ekonomiska reformer 
har även påverkat resten av sydostasien som en språngbräda för ekonomisk tillväxt i Asien, 
där Japan under lång tid varit ensamt om ekonomisk framgång. 
 
De formella institutionernas betydelse för utvecklingen är påtaglig i det avseendet att den 
kommunistiska planekonomin som hade en stagnerande effekt på ekonomi och arbetsmarknad 
ändrades och tog en kurs mot västerländsk marknadsekonomi. Anledningen till att 
framgångarna kom så snabbt kan tänkas ha mycket att göra med att reformerna 
koncentrarerades till de så att säga internationaliserade områdena, d v s det södra och sydöstra 
bältet som redan hade haft lång erfarenhet av ekonomiska transaktioner med bland annat 
Hong Kong och Taiwan. På detta sätt är ena halvan av spelteorin uppfylld, alltså att den legala 
möjligheten till att bedriva affärsverksamhet tas till vara av ekonomiska aktörer som genom 
en nu tillåten privat sektor för ut sina varor på marknaden. 
 
De informella institutionerna med den kommunistiska ideologin som bakgrund hade först en 
stagnerande effekt. Efter de marknadsekonomiska reformerna så kvarstod fortfarande den 
gamla ideologin i bakgrunden vilket ledde till omfattande bekymmer för marknadsaktörer. De 
formella institutionerna hade förändrats radikalt, men fortfarande kvarstod statens monopol 
över landets resurser, vilket väsentligt försvårade situationen för affärsverksamheter. Ur dessa 
problem framväxte sedan vad som nu beskrivs som Kinas absolut största samhällsproblem,    
d v s den omfattande korruptionen. Korrruptionen genomsyrar alla delar av stat och ekonomi i 
dagens Kina och handlar om allt mellan skattesvindlerier till omfattande förskingring av 
statliga medel som är avsedda för fattigare regioners välfärd. Detta uppfyller den andra delen 
av spelteorin där aktörer som kan göra profit av ohederlig verksamhet gör detta under 
förutsättning att risken för straffutmätning är liten. 
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