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A kínai gazdaság szédületes  
fejlődése 

Az 1970-es évek végétől Kína elkötelezte magát a gazdasági libera-
lizálás mellett. A XX. század utolsó két évtizedében látványos növe-
kedési ütemet sikerült felmutatnia, ami radikális gazdasági átalaku-
láshoz vezetett. Bár ma már a világgazdaság egyik vezető nagyha-
talma – amit más országok bizonyos „aggodalommal figyelnek –, 
még óriási növekedési potenciállal rendelkezik. Az érem másik olda-
la: a kínai hatóságok gazdaságfejlesztési stratégiái máris a szociális 
egyensúly megbomlásához vezettek az ország keleti és a nyugati 
régióinak fejlődési lehetőségei, valamint a tengerparti nagyvárosok 
lakosai és a vidékről elvándorolt bér-, illetve idénymunkások között. 
Az államnak szembesülnie kell a lakosság gyors ütemben fokozódó 
elöregedésével is, ami olyan országban következik be, ahol csak az 
emberek kisebb részének van társadalombiztosítása, és a mindösz-
sze egyetlen gyermek nevelését engedélyező népesedéspolitika 
megfosztja a családokat a hagyományos, „biztonsági háló” szerepük 
betöltésétől.  
 
Tárgyszavak: reform; tőkebefektetés, népesség; fogyasztás;  

munkanélküliség; nyugdíj; elöregedés; beruházás; 
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Kína gazdasági nagyhatalommá válása 

Világviszonylatban aligha van ország, amely oly gyorsan és látvá-
nyosan változott volna meg, mint az 1970-es évektől Kína. A világ leg-
népesebb országa – radikálisan liberalizálva gazdaságát – felhagyott az 
olcsó, gyenge minőségű tömegtermékek exportjával, és áttért a magas 
műszaki követelményeket kielégítő gyártmányok kivitelére, előnyben ré-
szesítve a dinamikusan fejlődő magánszektort, és több mint 53 Mrd USD 
külföldi működő tőkét vonzva gazdaságába.  

 



– 1990 és 2003 között a kínai összexport 8-szorosára (több mint 
380 Mrd USD-ra) nőtt, amin belül az elektronikai termékek kivitele 
az Ázsiából származó, azaz a regionális elektronikai export 30%-
át képviseli.  

– Kína részesedése a világexportból 2003-ban elérte a 6%-ot 
(2000: 3,9%), és a világméretű gazdasági növekedés 16%-a Kí-
nából eredt – az ország e teljesítményével az USA mögött a má-
sodik helyre zárkózott fel.  

– 2000-ben GDP-je nominálértékben 5019,4 Mrd USD-t tett ki az 
1990. évi 1582,8 Mrd-dal szemben (összehasonlításképpen: 
Franciaország GDP-je 2001-ben 1487 Mrd, 1990-ben 1019,3 Mrd 
USD volt).  

– Kína GDP-je 2003-ban 9,1%-kal, 1997 óta a leggyorsabb ütem-
ben bővült.  

– Az egy főre jutó GDP 2000-ben 3976 USD volt, szemben a 10 év-
vel korábbi 1394 USD-val (az azonos időszakokra vonatkozó 
francia adatok: 25 174 és 17 966 USD).  

– Kína összlakossága 1285 millió fő, míg Franciaországé 59,5 millió 
fő. Ebből az aktív korú kínaiak lélekszáma 2000-ben 756,8 millió 
fő (1990: 672,3 millió fő) volt. A megfelelő francia népességi ada-
tok: 26,8, illetve 24,8 millió fő.  

– Az írástudatlanság foka Kínában a férfiak körében 7,9, a nőknél 
22,9%.  

– A termékenységi mutató 2001-ben 1,8 gyermek/nő, ami azonos a 
hasonló tartalmú francia mutató értékével.  

– A felsőfokú végzettségűek aránya 1997-ben 6,1% volt, az 1990-
ben kimutatott 3%-ot követően (Franciaország: 1998-ban 51,8, 
1990-ben 39,7%).  

– Az aktív korú népesség gazdasági ágazatonkénti megoszlása: 
2000-ben a kínai mezőgazdaságban a foglalkoztatottak 46,9, az 
iparban 17,5, a szolgáltatási szektorban 35,6%-a dolgozott. A 
megfelelő francia adatok 2001-ben: 3,7% (agrárgazdaság), 24,1% 
(ipar) és 72,2% (szolgáltatások) voltak.  

– Az inflációs ráta 2000-ben 0,7%, 1990-ben 3,1% volt, míg Fran-
ciaországban 2001-ben 1,8, 1990-ben 3,4%-os áremelkedési 
ütemet mértek.  

– Kína külföldi adósságállománya 2000-ben 149,8 Mrd USD-t tett ki 
(1990: 55,3 Mrd).  

Nem kétséges, hogy a következő évtizedekben Kína gazdasági 
nagyhatalommá válása az egyik fő kérdés, amivel a világ vezetőinek 

 



szembe kell nézniük, ezért a kínai gazdasági növekedés következmé-
nyei alapos tanulmányozást igényelnek. Behatóan kell vizsgálni a Kína 
által sikerrel alkalmazott stratégiákat – a gazdaság liberalizációját, az 
iparpolitikában a hangsúlynak a csúcstechnika meghonosítására helye-
zését és az ország regionális vezetővé válását szorgalmazó határozott 
szándékot –, éppúgy, mint gyenge pontjait – a vidékiek és a városlakók 
életszínvonala közti növekvő szakadékot, a munkanélküliség terjedését 
és a lakosság elöregedésével együtt járó problémákat.  

A kínai gazdaság számottevő eredményei sok, vele szomszédos or-
szágot, és nem egy kereskedelmi partnerét töltik el aggodalommal: az 
ázsiai országok attól tartanak, hogy főként a csúcstechnológiát alkalma-
zó ágazatokban elveszíthetik versenyelőnyüket, az USA pedig egyre na-
gyobb rosszallással tekint a Kínával szemben kialakult (és növekvő) ke-
reskedelmi deficitjére.  

Peking az ASEAN-nal (délkelet-ázsiai országok társulása) regionális 
szabadkereskedelmi övezet létrehozását tervezi (ami 1,7 milliárdos né-
pesség alkotta felvevőpiacot és 2000 Mrd USD-t meghaladó összesített 
nominális GDP-t képviselne), és az Ázsián belüli gazdasági együttműkö-
dés fokozásának hangsúlyozásával (ASEAN+3, ami Kínát, Japánt és 
Dél-Koreát is magában foglalja) igyekszik megnyugtatni ázsiai partnereit. 
Jó szándékát bizonyítani hivatott gesztusai azonban nem mindegyiküket 
elégítették ki, úgyhogy az USA, Japán és Dél-Korea a kínai nemzeti va-
luta árfolyamának felértékelését sürgetik, bár kevéssé valószínű, hogy 
Kína a közeljövőben ilyen lépésre szánná el magát.  

A nyitás politikája 

A csúcstechnikában, a közlekedésben és az új információs és 
kommunikációs rendszerekben elért látványos sikereinek köszönhetően 
Kína a világgazdaság soron következő fejlődési szakaszában sokkal je-
lentősebb szerepet tölt majd be, mint 1820-ban, az Ipari Forradalom elő-
estéjén Európa, amely akkor a világgazdaság nem kevesebb mint 32%-
át reprezentálta. A Peking által ma képviselt hatalom viszonylag „rugal-
mas”, és növekvő diplomáciai támogatást élvez, ami lehetőséget teremt 
Kína gazdasági és politikai hatalmának fokozására. Szimbolikus jelentő-
ségű, hogy 2003. október közepén megtörtént az első kínai űrhajósle-
génység sikeres felbocsátása a világűrbe.  

A világ egyik vezető nagyhatalmává válását az is elősegíteni látszik, 
hogy új elitje – a kínai vezetők előző generációjával ellentétben – nincs 
többé elzárva a nyugati világtól. Ma már a média különféle válfajai úgy-

 



szólván minden kínai háztartásban megtalálhatóak, és ezek külföldről 
híranyagot és egyéb tájékoztatást, zenét és más szórakoztató műfajokat 
sugároznak. Az idegen kultúrákkal történő kölcsönös megismerkedés 
lehetőségei, amelyek korábban nem is létezhettek, ma bőségesen hoz-
záférhetőek. Bár a csúcstechnikát alkalmazó ágazatok előretörése elke-
rülhetetlenül gyengíti a kormány ellenőrzését az információterjedés terü-
letén, az ország nem késlekedett az új IKT alkalmazásában. A vezetékes 
telefonkészülékek száma jelenleg 397 millió, és 1989 óta 90-szeresére 
nőtt. 69 millióan rendelkeznek internet-hozzáféréssel saját személyi 
számítógépük révén a 2000. évi 8,9 millióval szemben, és még látványo-
sabban alakul a mobiltelefon-tulajdonosok száma (e készülékekből 200 
millió működik Kínában, és havonta átlagosan 2 milliót értékesítenek be-
lőlük). Több mint 200 millió háztartásban van ma már kábel-tv is. Kína e 
két utóbbi területen világviszonylatban a legnagyobb piacnak számít – 
ráadásul 2005-re a kábel-tv elterjedtsége előrejelzések szerint megkét-
szereződhet.  

Kína a XX. század utolsó negyedében megreformálta korábban 
dirigista és erősen központosított gazdasági modelljét, és piacgazdasá-
got teremtett. Gazdasági szuperhatalomként a közelmúltban történt fel-
tűnése és látványos előretörése azonban példa nélkül álló. Amint az 
Oroszországban a ’90-es évek átalakulási folyamata okozta káosz is 
nyomatékkal bizonyította, a tervgazdaság liberalizálására nem létezik 
egyszerű – vagy veszélytelen – módszer. Kína esetében – legalábbis 
napjainkig – a mérleg mégis pozitívnak tűnik. Kínát a gazdasági nyitásra 
vonatkozó döntés, a külkereskedelmi forgalom és a külföldi működőtőke-
beruházások ösztönzése előnyös helyzetbe hozta, és hozzásegítette az 
országot a világgazdaságba való egyre mélyebb integrálódáshoz, leg-
alábbis ahhoz képest, amennyire az Japánnak és Dél-Koreának a II. vi-
lágháborút követően sikerült. Protekcionista politikája következtében az 
említett két országnak az 1997–98. évi pénzügyi válság kirobbanásának 
előestéjén csak 17, illetve 12 Mrd USD külföldi működő tőkét sikerült 
gazdaságába vonzania. Bár a pénzügyi krízis hatására e védelmi célzatú 
korlátozásaik közül többet feloldottak, a külföldi működőtőke-befekte-
tések nagyságrendje Japánban továbbra sem haladja meg a GDP 1,1%-
át, míg Kínában ez az arány ma már magasabb.  

A kínai állami vállalatoknál a közelmúltban történt tömeges – az el-
múlt 5 év során összesen 45 millió munkavállalót érintő – elbocsátások 
okozta feszültség enyhítése érdekében Peking a külföldieknek engedé-
lyezte, hogy mintegy 450 Mrd USD-t fektessenek be gazdaságába. Ezzel 
világviszonylatban – a működőtőke-befektetéseket fogadó országok rang-

 



sorában – az 5. helyre lépett elő az USA (1300 Mrd USD), az Egyesült 
Királyság (497 Mrd USD), a Benelux-országok (482 Mrd USD) és Német-
ország (480 Mrd USD) mögé. Éves növekedési ütemének gyorsasága 
miatt már 2004-re valószínűsíthető, hogy e listán Kína a 2. helyre tör elő-
re. Külföldi vállalatok ma már a kínai gazdaság sok ágazatában jelentős 
részesedést mondhatnak magukénak, beleértve az ország gépkocsi- és 
mobiltelefon piacait is. Külföldi cégektől származik a kínai kivitel fele – 
szemben a Malajziára jellemző 45, a Szingapúrban kimutatott 38, a Mexi-
kóban mért 31 és a Dél-Koreában regisztrált 15%-kal. Az ország importjá-
ból még ennél is tekintélyesebb arányban, 60%-kal részesednek a külföldi 
vállalatok azáltal, hogy a Kínába szállító nemzetközi élelmiszerláncokban, 
nagy ellátó hálózatokban is tulajdonrésszel rendelkeznek. A Kínában 
amerikai cégek által eszközölt és szerződésekkel alátámasztott beruhá-
zások összege meghaladja a 70 Mrd USD-t, ami több bevételhez juttatja 
őket, mint bármely más fejlődő országgal kötött szerződéseik. 2000-ben 
az amerikai vállalatok Kínából származó jövedelmei 7,2 Mrd USD-t tettek 
ki, miközben Mexikóra vonatkoztatva ugyanez 4,6, Szingapúrt illetően 3,5, 
Brazília esetében 1,85 Mrd USD volt.  

Bár Kína függősége a külföldi működőtőke-befektetésektől ez ideig 
igen kifizetődőnek bizonyult, e stratégia nem kockázatmentes. Tekinté-
lyes beruházás – legyen az külföldi vagy hazai – a termelőkapacitás je-
lentős bővülését eredményezi, ami akadályát képezheti annak, hogy a 
termelők befektetett tőkéjük után optimális hozamhoz juthassanak. A be-
ruházások részesedése a kínai GDP-ben tavaly 42,2%-ot ért el, ami 
egyértelműen magasabb, mint bármely más ázsiai ország esetében. Mi-
közben a gazdaság jelentős részét továbbra is az állam birtokolja, az or-
szág mégis kénytelen számolni a kockázattal, hogy fölösleges ipari ter-
melőkapacitás keletkezik, ami a jövedelmezőség említett csökkenését 
válthatja ki, és végső soron vállalati csődökhöz is vezethet. Kínában pl. 
mára már 2,8 millió gépkocsi előállítására alkalmas gyártási kapacitás 
jött létre, ám csak 1,8 millió személyautót sikerült értékesíteni. Bár tanúja 
volt az 1997–98. évi kelet-ázsiai pénzügyi válságnak, és tudatában van 
az árnak, amit Dél-Korea volt kénytelen fizetni ipari termelési kapacitá-
sának túlzott mértékű fejlesztéséért, Kínában a tőke elhibázott allokáció-
ja reális kockázat marad, tekintettel az ország bruttó állótőkeképzésének 
alacsony szintjére.  

A többnyire ingatlanokban megtestesülő befektetések 2003 első fe-
lében 31,1%-kal, a 2000. év egészében kimutatott növekedési ütem 3-
szorosával emelkedtek. A fogyasztás viszont ugyanezen időszakokban 
csak 8,8, illetve 10,1%-kal nőtt. A kínai közgazdászok ezért valóban tar-

 



tanak attól, hogy e diszparitás fölös kapacitásokat teremt. A rögzített va-
lutaárfolyam fenntartásának nyilvánvaló szándéka kedvezett az ország 
hivatalos devizatartalék-növekedésének, ami a forgalomban lévő pénz-
mennyiség és a hitelállomány évi több mint 20%-os bővülését idézte elő, 
szemben a két évvel ezelőtti 10, illetve 12%-os növekménnyel. Ez arra 
ösztönözheti a vállalatokat, hogy ingatlanokba vagy termelőkapacitások-
ba eszközöljenek túlzott mérvű befektetéseket.  

A kínai fogyasztói társadalom megszületése 

Teng Hsziao Ping 1979-ben olyan ideális társadalom elméletét hir-
dette meg, amely valamennyi állampolgára számára biztosítja a jólétet – 
ezt a kínai vezér konkrétan úgy értette, hogy a XX. század végére az 
egy főre jutó GDP Kínában eléri a 800 dollárt. Teng megvalósította cél-
ját: a kínaiak reáljövedelme és életszínvonala láthatóan javult, alapvető-
en a gazdasági liberalizációnak köszönhetően. Az 1970. évi 106 Mrd 
USD után az ország GDP-je reálértékben 1300 Mrd-ra emelkedett. E lát-
ványos növekedés ellenére Kína jelenleg is szegényebb, mint Japán és 
Németország volt a II. világháború után (GDP-je jelenleg is az USA 
1950. évi megfelelő adatának mindössze 11,5%-a, Japánénak 13%-a, 
Németországénak 19%-a).  

Azt követően, hogy Pekingnek sikerült megfékeznie a népesség nö-
vekedési ütemét – évi 1%-ra az 1960-as évek évi 3%-ával szemben –, a 
kínai termelés növekedése az egy főre jutó jövedelem erőteljes emelke-
désében jutott kifejezésre. Hatására a fogyasztási cikkek széles skálájá-
nak piaci elterjedése gyors ütemben fokozódott. Tv-készülék szinte min-
den városi lakásban van, 5 háztartásból több mint 4-ben van hűtő- és 
mosógép, fele rendelkezik videóval és klímaberendezéssel, közel 1/3-
ukban található mikrohullámú sütő és minden ötödikben működik számí-
tógép. A személygépkocsi az egyetlen fogyasztási cikk, amelynek elter-
jedése szerény (0,9%), az eladások azonban évente 40-50%-kal foko-
zódnak. Kína tehát e téren a következő években behozhatja lemaradá-
sát.  

2000-ben Sanghajban 1 244 860 m² lakóingatlant vásároltak az 
1994. évi 130 060 m²-rel szemben. Pekingben ugyanezen időszak során 
megháromszorozódtak a lakáseladások, és elérték a 445 920 m²-t, 
Kuangtong tartományban pedig majdnem megkétszereződtek (1 504 980 
m²-re). Sok városközpontban a lakások 2/3-a a magánszektor tulajdoná-
ban van. A városban élő kínaiak közel 90%-a lakásának tulajdonosa, 
míg Hongkongban ez az arány 52%, Japánban 61%. Az ázsiai országok 

 



közül egyedül Szingapúrban magasabb a lakástulajdon aránya (92%). 
Ezért a kínai kormány ahelyett, hogy a szociális szolgáltatások nyújtásá-
ban és a lakásépítésben vállalna magára jelentősebb szerepet, a gyor-
san fejlődő magánszektornak szánja e feladatot – a felsoroltak mellett az 
oktatásban, az egészségügyben és más közszolgáltatások terén is.  

Ma már a magánszektor állítja elő a termelés közel 45%-át, szem-
ben az állami vállalatok 37%-os arányával. Mivel a magánszektor foglal-
koztatja a városi munkavállalók felét, és mert az agrárágazat állami el-
lenőrzéstől függetlenül gazdálkodik, a kínai munkaerő több mint 80%-át 
a magánszektor alkalmazza. A közelmúltban kínai politikusok arra fi-
gyelmeztettek, hogy ideje már elsősorban az ország gazdasági átmenet-
ének társadalmi hatásaira összpontosítani, ahelyett, hogy kizárólag a 
gyors gazdasági növekedés előmozdításán fáradoznának. Hu Csin Tao 
államelnök sok beszédében foglalkozott a gazdasági egyenlőtlenség 
kérdéseivel, és a miniszterelnök is emlékeztetett rá, hogy a belföldi fo-
gyasztást is dinamizálni kell, nemcsak az exportot. A kínai vezetők élet-
színvonal-emelkedése eközben jelentős, éppen úgy, ahogyan az 25 éve, 
Teng Hsziao Ping idején volt tapasztalható.  

A „sárkány” gyenge pontjai  

Regionális egyenlőtlenségek 

Bár Kínát gyakran tekintik alapvetően agrárjellegű gazdaságnak, 
több mint 200 olyan városa van, amelyek lélekszáma meghaladja az 1 
milliót. Az 1970-80-as években a gazdasági átalakulást lényegében az 
agrárreformok jelentették, amelyek lehetőséget teremtettek a vidéki gaz-
dálkodók számára, hogy termelésük növeléséért prémiumban részesül-
jenek. A ’90-es években a forradalom átterjedt a városi központokra és 
az iparra is. Gazdasági előnyei pedig a városok övezeteire összpontosul-
tak, és számottevő egyenlőtlenséget idéztek elő az ország erőteljesen 
urbanizálódott és integrált keleti tengerparti övezetei és Kína nyugati fe-
lének vidéki, szétaprózott gazdaságai között. A keleti régiók állítják elő 
az ország által megtermelt GDP 57%-át, a központi körzetekből szárma-
zik 26%-a, míg a nyugati vidékekről mindössze 17%-a. A külföldi befek-
tetők e megosztottságot csak elmélyítették azáltal, hogy tőkéjük 86,4%-
át Kína keleti partvidékein, 9%-át a központi régiókban, és mindössze 
4,6%-át fektették be az ország nyugati vidékein. Peking azáltal igyekszik 
a regionális egyenlőtlenségeket kompenzálni, hogy előszeretettel eszkö-
zöl beruházásokat a hátrányos helyzetű térségekben. Az állami költség-

 



vetés pl. 13,9%-ban veszi ki részét a nyugati régiók fejlesztéséből, a ke-
leti tartományokra jutó 8,7%-kal szemben. Az állami vállalatok az ország 
nyugati területein állítják elő az ipari termelés 75%-át, és csak 39% 
származik a keleti övezetekből. A kormány támogatja a Kína nyugati vi-
dékein megvalósuló magánbefektetéseket is. Ezektől az intézkedésektől 
azonban kevéssé várható a regionális különbségek csökkenése. A jöve-
delmek növekedése a vidéki körzetekben jelentősen elmarad a városi 
övezeteké mögött. Ráadásul Kína csatlakozása a Világkereskedelmi 
Szervezethez (WTO) – ami utat nyit a korábbinál jelentősebb élelmiszer-
import számára, versenyt támasztva a helyi termelésnek – még inkább 
csökkentheti a vidék jövedelemtermelő képességét. Milliószámra indul-
hat meg a vidékiek városokba áramlása, ami veszélybe sodorhatja a vá-
rosi központok szociális stabilitását.  

Nagy probléma a munkanélküliség 

Az urbanizálódott körzetekben az állástalanság rátája az aktív korú 
népességen belül – becslések szerint – meghaladja a 8%-ot, amin felül 
további 200 millió munkanélkülivel lehet számolni a vidéki körzetekben. 
Egy kínai egyetem demográfiai kutatóintézetének igazgatója szerint az 
országnak évente 20 milliónál több munkahelyet kell teremtenie azoknak 
a millióknak a foglalkoztatásához, akiket állami vállalatoktól bocsátottak 
el. A munkanélküliség orvoslásának legjobb módszere – a külföldi műkö-
dőtőke-befektetések ösztönzésén kívül – a nemzeti tőke felhasználása 
minél több, a magánszektorban megvalósítandó szolgáltatóipari állás lét-
rehozására. Bár a tercier szektor a GDP mindössze 1/3-át állítja elő, az 
utóbbi 5 évben létesített új állások 85%-a ebben az ágazatban jött létre. 
A magánszféra kisvállalkozásai azonban képtelenek hitelhez jutni, és ez 
megakasztja fejlődésüket. A nagybankok továbbra is lényegében csakis 
az állami nagyvállalatoknak hiteleznek, ráadásul a részvénypiac nagy-
részt az állami vállalatok papírjainak forgalmazására korlátozódik. A poli-
tikai átalakulás befejeződését követően a kormánynak hatékony intézke-
désekkel kellene a kisvállalkozásoknak történő hitelnyújtási tevékenysé-
get ösztönöznie, és olyan részvénytőzsde létrejöttét szorgalmaznia, ahol 
a valóban magánkézben lévő vállalkozások papírjai cserélnek gazdát.  

Bizonyos jelekből arra lehet következtetni, hogy ezeken a területe-
ken megkezdődtek a változások: az állami nagybankok által nyújtott hite-
lek, amelyek növekedési üteme csak évi 8%-ot tesz ki, mellett más típu-
sú hitelintézetek, mint pl. a mintegy 110 újonnan alapított nagy kereske-
delmi bank hitelezési tevékenysége évi 27%-kal bővül. A pénzintézetek 

 



által nyújtott kölcsönök a teljes hitelállomány 1/4-ét képviselik, és az 
utóbbi időben odaítélt kölcsönök számának növekményéből 45%-ot 
mondhatnak magukénak. Magánvállalkozások százai tervezik, hogy ké-
rik tőzsdei bejegyeztetésüket. Egyesek közülük olyan külföldi piacok felé 
fordulnak, mint Hongkong vagy Szingapúr. Egyes, pl. ausztrál kutatók 
azt javasolták: a falusi munkanélküliség csökkentése érdekében Kína a 
vidéki körzeteiben karolja fel a mikrohitel-intézeteket, hogy a gazdák 
megtakarításai a helyi fejlődés javára hasznosulhassanak. Ezek az öve-
zetek bankokkal különösen rosszul ellátottak, főként 1997 óta, amikor 
egy reformterv keretében és a veszteségek korlátozása érdekében az 
állami bankok úgyszólván valamennyi fiókját bezárták. E döntés a helyi 
lakosságot megfosztotta mindennemű hitelfelvételi lehetőségtől, mivel 
azok a falusi hitelszövetkezetek, amelyek megmaradtak, eladósodtak és 
kevéssé voltak felkészülve arra, hogy lakossági hitelnyújtásra vállalkoz-
zanak. Jelenleg e hitelszövetkezetek üzleti forgalmának 60%-a az agrár-
szektoron kívülről származik. Mivel 2020-ra számítások szerint a vidéki 
lakosság lélekszáma eléri a 800 milliót, gazdasági fejlődésének stabilitá-
sa szempontjából létfontosságú, hogy Kína többet foglalkozzon a falusi 
létfeltételekkel.  

Az elöregedő lakosság szükségleteinek kielégítése 

2030-ra Kína összlakosságának 1/4-ét a 65 évesnél idősebbek al-
kotják majd – ez az arányszám hasonló az USA-ra e téren jellemzőhöz. 
Az utóbbival ellentétben viszont Kínában nincsenek nyugdíjalapok. Ezért 
létre kell hozni azokat, és hatékonyan működő részvény- és kötvénypia-
cokat kell teremteni ahhoz, hogy képesek legyenek felszívni azok meg-
takarításait, akik igyekeznek anyagilag felkészülni nyugdíjas éveikre. 
Nem túlzás azt állítani, hogy Kína részben azért alkalmazza a kapitaliz-
must, mert demográfiai adatai közelednek a nyugati világéihoz.  

Az 1950-es és ’60-as években Kínában a születéskor várható élet-
tartam alacsony volt, és az időskorú népesség lélekszáma nem volt je-
lentős. Mivel azonban a születési arányszám azóta csökken és a lakos-
ság öregszik, Kínának képesnek kell lennie a megtakarítások magas ho-
zamát garantálnia, hogy elegendő jövedelmet biztosíthasson a nyugdíja-
sok óriásira duzzadt tábora számára. Azon társadalmak gazdaságainak, 
amelyek időskorú lakosságának az összlakosságon belüli aránya jelen-
tős, különösképpen jól kell teljesíteniük, hogy a tőke elégséges mérvű 
hozamát generálják, ami a nyugdíjasok számára bizonyos életszínvona-
lat képes garantálni. Az elmúlt két évtizedben végrehajtott gazdasági re-

 



formok nélkül Kína nem is remélhetné, hogy megfelelő életszínvonalat 
kínálhasson fel 2030-ban a várhatóan 400 milliónyi időskorú lakosának. 
A probléma kiélezettebben jelentkezik a vidéki körzetekben, ahol az idő-
sek, akik többségének nincs nyugellátása, létfenntartásukat tekintve 
anyagilag teljes mértékben a családjuktól függnek, amelyek nagysága az 
„egyetlen gyermek politika” következtében egyre kisebb. Szerencsére 
sok nemzetközi befektetési társaság – köztük a legnagyobbak is – irodát 
nyit Kínában és vegyes vállalatokat alapít azzal a céllal, hogy az ország-
ban fejlesszék a nyugdíjalapok szektorát. 2001-ben és 2002-ben a be-
fektetők máris sok milliárd jüant helyeztek el az új, részvényekkel gaz-
dálkodó ún. kölcsönösségi alapokban. Becslések szerint 2001 végére 
Kína 9 legtekintélyesebb alapkezelője több mint 7 milliárd jüannyi pénz-
vagyont kezelt. Pekingnek azonban még többet kell tennie ahhoz, hogy 
bátorítsa az ilyen alapok növekedését.  

Globalizáció, munkakörülmények  
és egyenlőtlenségek  

A globalizáció az élőmunka-intenzív iparágakban a fejlődő országok 
közti verseny fokozódását vonta maga után. Ennek egyik következmé-
nye a munkakörülmények rosszabbodása és a javadalmazás csökkené-
se az olcsó munkaerőt foglalkoztató iparágakban. E lefelé irányuló spi-
rálban Kína jelenti a legalacsonyabb színvonalat. Az exportorientált fej-
lődő országokban a béreknek a létfenntartási költségekhez viszonyított 
arányát összehasonlítva kiderül, hogy Kínában az különösen szerény. A 
fejlődő országokban a legális minimálbérek 30–50 USD között alakulnak, 
ami havonta 240–400 jüannak felel meg. Sencsenben, ahol a legmaga-
sabb a minimálbér, annak összege csak 42 USD. Ott, ahol az 1990-es 
évek elején az állam minimálbért vezetett be – az exportra termelő ipar-
ágak által foglalkoztatott munkavállalók érdekeinek védelme érdekében 
–, azt igen alacsony szinten határozta meg, úgyhogy az még ma is ver-
senyképesnek számít más délkelet-ázsiai országokéhoz képest. Az 
1997–98. évi ázsiai pénzügyi válság óta elvándorolt munkaerő – amely-
nek létszámát 50–80 millióra becsülik – munkafeltételei tovább romlottak. 
A délkelet-ázsiai munkaerő támasztotta versenyképességi problémát a 
valutaleértékelések is kiélezték. A kínai hatóságok önkényesen alacsony 
bérszínvonalat tartottak fenn nagyfokú elnézést tanúsítva az iránt, hogy 
sok vállalat rendszeresen megsérti a munkával összefüggő jogszabályo-
kat és törvényeket. A verseny ráadásul nemcsak nemzetközi, hanem az 
egyes kínai régiók egymás közti viszonylatában is megjelenik. Ezt rá-

 



adásul az állam is ösztönzi azzal a szándékkal, hogy a külföldi beruhá-
zásokat az ország belső körzeteibe vonzza, s amivel maga is hozzájárul 
a munkakörülmények és a bérek további rosszabbodásához.  

Kínában egy sor specifikus tényező is kedvez a bérek alacsonyan 
tartásának. Ezek közé sorolható egyebek között a szinte kimeríthetetlen 
és olcsó falusi munkaerő-tartalék, a gazdasági reformok, a munkára vo-
natkozó törvényi szabályozás decentralizálása és deregulációja, ami a 
helyi hatóságok számára lehetőséget nyújt arra, hogy semmit ne tegye-
nek a munkavállalók kizsákmányolásának különféle formái ellen, az au-
tonóm szakszervezeti mozgalom hiánya, és végül olyan tartózkodási en-
gedélyrendszer (az ún. hukou) léte, ami felhatalmazást ad a falusi né-
pesség városokba áramlásának szigorú felügyeletére (egy-egy beván-
dorló munkavállalónak nincs joga városi övezetben maradnia, ha nem 
tud munkahelyet igazolni). 

Gazdagok és szegények, városok és falvak  

A Világbank egy tanulmánya szerint Kína az 1980-as és az 1990-es 
években végrehajtott nyitását a jövedelemkülönbségek növekedése kí-
sérte. Az ún. Gini-koefficiens, amely a jövedelmek egyenlőtlenségét méri 
(a 0 a teljes egyenlőséget, a 100 a teljes egyenlőtlenséget jelzi), Kínában 
az 1981. évi 28,8-ről 1995-re 38,8-re változott. Ugyanakkor – úgy tűnik – 
ebből nem szabad arra a következtetésre jutni, hogy a globalizációnak 
teret engedő gazdasági nyitás hozzájárult az egyenlőtlenségek fokozó-
dásához. A legfrissebb elemzések, amelyek a város és a vidék közötti 
jövedelemkülönbségek alakulásának vizsgálatára irányulnak, a tenden-
ciát tekintve inkább ennek az ellenkezőjére utalnak. Vagyis azok a vá-
rosok, amelyek a leggyorsabban hajtották végre a nyitást (amit az ex-
portnak a helyi GDP-hez viszonyított arányával mérnek), lényegében 
ugyanazok, amelyekben – átlagát tekintve – a város és a vidék közti 
egyenlőtlenség a legérzékenyebben csökkent (vagy a leglassabban 
nőtt). Ezt az irányzatot azáltal sikerül tetten érni, ha számításba veszik 
az adott város induláskori egyenlőtlenségének szintjét, a helyben előállí-
tott GDP évi átlagos növekedési ütemét vagy azt a különbséget, ami a 
városi agglomerációban regisztrált beruházási ráta és az adott vidéki 
körzetre jellemző azonos adat között mutatkozik.  

A városi agglomerációk és a falusi körzetekben tapasztalható 
egyenlőtlenségek tanulmányozása alapján kiderül, hogy 1988 és 1995 
között a vidéki körzetek többségében a szegények aránya csökkent. Rá-
adásul minél nyitottabb egy-egy falusi övezet (az ipar megtelepedése 

 



révén), a szegénység visszaszorulása annál gyorsabb. A vidékről a vá-
rosokba elvándorolt munkások által hazautalt tőke is hozzásegít a vidék 
életszínvonalának növekedéséhez. A régiók közti egyenlőtlenség alaku-
lását vizsgálva megállapítható, hogy Kína valamennyi régiójában, bele-
értve a legkevésbé nyitottakat is, az elmúlt 20 év során viszonylag 
gyorsütemű fejlődés következett be, és még a leginkább elzárkózóak 
zömében is számottevően mérséklődött a szegénység. A régiók közti 
egyenlőtlenség fokozódása a leggyakrabban abból ered, hogy a nyitot-
tabb körzetekben gyorsabban nő az életszínvonal. Azaz a régiók közötti 
egyenlőtlenség növekedéséhez a különböző körzetek egymással szem-
beni nyitottságának egyenlőtlensége is hozzájárul.  
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