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Milyen változásokat okoznak Kínában  
a növekvő bérek? 

Kínában a külföldi vállalatok főként a partvidékeken települtek, ahol 
a kialakuló munkaerőhiány következtében gyorsan emelkednek a 
bérek. A nagyobb munkaerő-költségek következtében számos  
cég az olcsóbb belső területekre vagy más ázsiai országokba költö-
zik. A kínai munkaerő minősége is nehézségeket okoz, ezért intéz-
kedéseket hoztak a dolgozók oktatására, a kezdők szakmai képzé-
sére.  
 
Tárgyszavak: munkaerőhiány; bérköltség; nyereség; oktatás;  

szakképzés; Kína. 

Már a kínai munkaerő ára is nőtt 

A Yongjin-csoport, amely lámpákat és bútorokat értékesített a bevá-
sárlóközpontokban, évek óta tisztes nyereségre tett szert, de az utóbbi 
években a piaca 5%-ra zsugorodott. Ez a fele annak, amit a cég 14 évvel 
ezelőtt elért, amikor megnyitotta gyárát a dél-kínai Dongguanban. A 
munkaerőhiány a bérek növelésére kényszerítette a céget. A múlt évben 
a bérek 40%-kal, havi 160 USD-ra nőttek, és mégsem találnak elég mun-
kást.  

1500 mérfölddel északkeletre, Suzhou városában, a légkondicionáló 
kompresszorokat gyártó Emerson Climate Technologies Co. hasonló 
gondokkal küzd. Egyes munkahelyeken a fluktuáció évente 20%-os. 
Próbálják a 800 alkalmazottukat visszatartani attól, hogy a Samsunghoz, 
a Siemenshez, a Nokiahoz vagy más multikhoz menjenek.  

Kínának már nincs kimeríthetetlen, olcsó munkaereje. A műszakilag 
igénytelenebb ágazatokban a munkaerő-vándorlás az évi 50%-hoz köze-
ledik. Guangdon tartományban 2,5 millió üres állást tartanak számon.  

A munkaerőhiányról 2004 végén számoltak be először, de a cégek 
azt gondolták, hogy ez ideiglenes jelenség. Most a cserélődés és a nö-
vekvő bérköltség győzi meg a multikat és a szállítóikat arról, hogy Kíná-



ban a játék állandóan változik. A bérek közötti rés Kínában és másutt fo-
kozatosan bezárul, a fogyasztókra árnyomás kezd nehezedni az ameri-
kai és más piacokon. A Citygroup szerint ez valószínűleg világszerte hat 
majd az inflációra is. A kínaiak kénytelenek lesznek korszerűsíteni az 
egész ipari bázisukat, hogy nagyobb nyereségtartalmú termékeket 
gyárthassanak. A magasabb bérek fogyasztói osztályt építenek ki Kíná-
ban, amelyet a multik célba akarnak venni. 

Fordulópont 

Az amerikai cégek és szállítóik kezdik újra gondolni, hol helyezzék 
el létesítményeiket, mélyebben az ország belsejében (ahol kisebbek a 
bérek és olcsóbbak az ingatlanok), vagy még távolabb, olyan olcsóbb 
országokban, mint Vietnam vagy Indonézia. Van egy pont, amikor az 
emberek azt mondják, hogy ez túl drága – mondja az Andrew Corp. 
suzhoui gyárának igazgatója, aki szerint a bérek évente 10%-kal emel-
kednek. Ez lassú folyamat. Kínában a nagyobb termelékenység eddig 
ellensúlyozta a magasabb béreket. A közgazdászok szerint azonban ezt 
egyre nehezebb folytatni, és sok gyártó közeledik az áremelés kénysze-
réhez. 

A munkaerő teljes létszáma 800 millió körüli, de viszonylag kevés 
rendelkezik a munkáltatók igényelte képzettséggel. A legtöbb exportra 
orientált gyártó például a textil-, játékipari és szereldei munkahelyekre 18 
– 25 éves nőket vagy gépkezelésben gyakorlott embereket keres. A Kí-
nában 9000 főt alkalmazó Motorola Inc. személyzeti vezetője szerint a 
felkészültség nem felel meg a gyorsan növekvő piac igényeinek.  

A múlt évben Kínában a multinacionális cégeknél a fluktuáció átla-
gosan 14%-ot ért el, szemben a 2004. évi 11,3 és a 2001. évi 8,3%-kal. 
A Hewitt Associates LLC-nél a bérek 8,4%-kal nőttek.  

Az amerikai kereskedelmi kamara januári jelentése úgy találta, hogy 
Kínában a növekvő bérköltségek az amerikai gyártók 48%-ának a nyere-
ségét csökkentették. Az egyik szerző szerint Kína előnyének az elvesz-
tését kockáztatja.  

Ez azt is jelenti, hogy a menedzserek már nem kínálhatnak egy- 
szerűen nyolcszemélyes hálószobákat, napi 12 órás munkát igényelve  
a dolgozóktól heti hét napon át. A Yongjin korszerűsítette a munkásszál-
lóit, és javította az ellátást az étkezdéiben. Ennek ellenére az öt gyárá-
ban a szükséges 6000 alkalmazotthoz képest 10%-os hiánnyal küz- 
denek.  

 

 



Sok cég, így például a General Motors, a Honda, a Motorola és az 
Intel mélyebben hatol be a hatalmas szárazföldi Kína belsejébe, ahol a 
bérek a partvidékinek csak a felét érik el. Azonban, a kínai kormány két 
éve adócsökkentésekkel törekszik növelni a falusi jövedelmeket, poten-
ciális gyári munkásokat tartva meg a mezőgazdaságban. Így a belső te-
rületeken növekvő befektetésekkel ott is megjelenik a munkaerőhiány.  

A kínai import még nem drágul 

Ha az USA-ban a bérek évi 10%-kal nőnének, a közgazdászok bi-
zonyosan megszólaltatnák az inflációs riasztócsengőket. Kell-e a FED-
nek (Federal Reserve Bank) törődnie azzal, ha a kínai bérek ilyen ütem-
ben nőnek? A globalizáció korában Kína iparosított tartományai az ame-
rikai gazdaság nyúlványai. Az olcsó kínai import értéke 2005-ben mint-
egy 240 milliárd USD-t ért el, ami felülmúlja az értékpapírok tiszta jöve-
delmét az USA-ban. Nem lenne meglepő, ha a növekvő kínai bérek az 
USA-ban magasabb importárakat és gyorsabb inflációt eredményezné-
nek. Ennek a FED vezetői is tudatában vannak.  

Az a meglepő, hogy a kínai költségnövekedés jelenleg nem megy át 
az amerikai árakba. A márciusi statisztikai adatok azt mutatják, hogy az 
utóbbi évben a kínai import árai 0,4%-kal estek, szemben az összes, ola-
jon kívüli behozatal árainak 1,8%-os növekedésével. Ezt valószínűleg a 
gyorsan növekvő kínai termelékenység tette lehetővé. 

Ugyanilyen fontos, hogy a külföldi gyártók Kínában és másutt inkább 
a nyereségük csökkenését is elviselik, de nem emelik az áraikat. Az 
1980-as években a külföldi költségnövekedésnek több mint a fele megje-
lent az USA importáraiban, most viszont csak a 20%-a, mivel az importá-
lók meg akarják tartani piaci részesedésüket az USA-ban.  

Igaz, a gyártók Kínában sem tudják örökké „lenyelni” a nagyobb 
költségeket, különösen, ha a kínai bérek továbbra is nőnek, de jelenleg a 
FED vezetői inkább törődnek a bérekkel New Yorkban és Kansas City-
ben, mint Sanghajban vagy Pekingben. 

Jobb képzés 

Úgy becsülik, hogy az olyan kulcsterületeken, mint a pénzügyek, a 
számvitel, és a gépipar, az állásokra jelentkező kínaiaknak csak mintegy 
10%-a rendelkezik a külföldi cégek által igényelt felkészültséggel. Míg 
Kínának kevesebb mint 5000 olyan menedzsere van, aki megfelel a 



multiknak, a következő öt évben várhatóan 75 ezer ilyen állás létesül. 
Kína növekedésének ez a hiány az első számú korlátja.  

Egyes amerikai cégek úgy vélik, hogy a jobb oktatás és képzés az 
út az élen maradáshoz. A Motorola rendszeresen alkalmaz az iskolából 
éppen kikerülőket, akiket aztán a pekingi saját „egyetemükön” képeznek 
tovább. Az Intel Corp., amely Kínában 1,3 milliárd USD-t fektetett be 
csipek szerelésébe, vizsgálatába, fejlesztésbe és kutatásba, támogatott 
olyan kezdeményezéseket, amelyek keretében 600 ezer tanítót képeztek 
ki. Az Intel China elnöke szerint mindez hozzájárul a jövendő munkaerő 
felkészítéséhez. 

Kisebb energiaszámlák 

Mások mindent megtesznek dolgozóik megtartásáért. Az Emerson 
rugalmas munkaidőt vezetett be a suzhoui gyárában a gyermekes dol-
gozói számára. „Zöld” irodát épített napenergiával, visszanyerési mód-
szerekkel, és töltőkkel a sokak által használt villamos kerékpárokhoz. 
Negyedévente összejöveteleket tartanak az egész személyzetnek, in-
gyenes kirándulásokat szerveznek üdülőkörzetekbe. A költségeket má-
sutt csökkentik, biztosítandó, hogy a növekvő bérek ne kényszerítsék a 
céget Suzhou elhagyására. Csökkentették az energiaköltségeiket, né-
hány fokkal magasabb hőmérsékletet engedve nyáron, és alacsonyabbat 
télen, meleg alsóneműt osztva a dolgozóknak. Kisebb teljesítményű 
lámpákat használnak fényvisszaverő foglalatokkal. Újabban visszanyert 
hővel melegítik a szállások zuhanyozóit. Egyelőre egyensúlyban tartják a 
hatásfok növelését a növekvő munkaerő-költségekkel.  

Peking is felismerte, hogy foglalkoznia kell ezekkel a kérdésekkel, 
ha benne akar maradni az üzletben. A kormány lazítja a szabályokat, 
amelyek gátolják a falusiakat a városi munkavállalásban, és adóked-
vezményeket kínálnak a visszatérő, tengeren túli kínaiaknak. Felülvizs-
gálják a felsőoktatási rendszert, hogy több gyakorlati és szakmai képzést 
iktassanak be, egyharmaddal, 8%-ra bővítendő a képzett kínai munka-
erőt.  

Kína – a szoftver- és IT-szolgáltatások következő  
kihelyezési területe 

A vállalati ügyfelek felismerik, hogy a külföldi modell hatékonynak 
bizonyul a jobb, gyorsabb és költséghatékonyabb IT- (információtechno-
lógiai) és szoftverfejlesztési szolgáltatások terén. A világ szoftver és IT 

 



outsourcing piacának teljes jövedelme a 2000. évi hatmilliárd USD-ról 
2005-ben 26 milliárd USD-ra nőtt, és 2008-ig várhatóan eléri a 70 milli-
árdot. A kihelyezés képessé teszi az IT-szervezeteket a költségek csök-
kentésére, a termelékenység növelésére, a kockázataik mérséklésére. 

Jelenleg ezt a piacot indiai cégek uralják, de több tényező gyorsítja 
az eltolódást Kína felé. Az igények gyorsan nőnek, és egyre nehezebb 
képzett IT-munkaerőt találni Indiában. Ez a bérek meredek növekedésé-
hez és lemorzsolódáshoz vezet.  

Kína pénzt és erőforrásokat fektet be a műszaki oktatásba. Progra-
mozók, fejlesztők és mérnökök százezreit képezik ki. Kína most évente 
kétszer annyi diplomást bocsát ki, mint India. A vevők nem akarnak min-
den tojást egy kosárba tenni. Felismerték, hogy a geopolitikai kockázatok 
csökkentése érdekében diverzifikálniuk kell. A külföldi kihelyezésben Kí-
na egyre inkább a fő alternatíva, hatalmas IT-erőforrásai és korszerű inf-
rastruktúrája következtében.  
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