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Milyen állapotban érte 
Kínát a válság?

A 2008-at megelõzõ négy évben a kínai
gazdaság a korábbi éveknél és évtizedek-
nél lényegesen egyenletesebben és dina-
mikusabban fejlõdött. A GDP évi növekedé-
si üteme mindvégig két számjegyû volt, mi-
közben a 2003. évi 10-rõl 2007-re 13%-ra
emelkedett. 2007-tõl kezdve azonban a
gazdaság már ismét a „túlfûtöttség” jeleit
mutatta, ami elsõsorban az állóalap-növelõ
beruházások évi összegének a GDP évi
összegéhez viszonyított 55%-os arányá-
ban, továbbá a külkereskedelmi forgalom
260 milliárd dollárt meghaladó, rekordma-
gasságú exporttöbbletében nyilvánult meg.
A fogyasztásnak az elõbbi két tényezõ mi-
att bekövetkezett szûkülése megbontotta a
belsõ piac egyensúlyát is. Ez egyes fo-

gyasztási javaknál a kínálatot meghaladó
kereslethez, ellátási nehézségekhez, s vég-
eredményben az infláció korábbi éveknél
nagyobb emelkedéséhez vezetett. Az ipari
termelés és az áruszállítás gyors növeke-
dése miatt egyre gyakrabban léptek fel za-
varok az energia-, a nyersanyag- és üzem-
anyag-ellátás terén, a mezõgazdaság fej-
lesztésének elhanyagolása miatt pedig
egyes területeken a lakosság élelmiszer-el-
látásában is nehézségek mutatkoztak. 

Ezek ellensúlyozására Kína számotte-
võen növelte nyersanyag-, alapanyag-,
nyersolaj- és élelmiszerimportját, ami vi-
szont e termékek világpiaci árának további
emelkedését vonta maga után. Az import-
növelést annál is inkább megtehette, mivel
az ország devizatartalékai 2006 végén
meghaladták az 1000 milliárd dollárt, sõt
ez az összeg – az említett termékek import-
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Válságkezelés kínai módra

A 2008 õszén az amerikai jelzáloghitel-piac összeomlása nyomán ki-
robbant nemzetközi pénzügyi válság és az ezt követõ gazdasági re-
cesszió Kínát is váratlanul érte, noha bizonyos elõjelei már az év elejé-
tõl kezdve érzékelhetõvé váltak. A kínai kormány 2008 novemberében
hozta meg az elsõ nagyobb szabású intézkedéseit a gazdaság, s ezen
belül elsõsorban a belsõ fogyasztás élénkítésére, továbbá olyan gaz-
daságpolitikai intézkedéseket irányozott elõ, amelyek révén megaka-
dályozhatja a gazdaság és az export növekedési ütemének várható
csökkenését, s azt, hogy a kialakuló foglalkoztatási és megélhetési ne-
hézségek elviselhetetlen társadalmi feszültséggé váljanak. Jelen írás –
amelynek bõvebb, eredeti változata a Miniszterelnöki Hívatal és a Ma-
gyar Tudományos Akadémia stratégiai kutatások projektjének kereté-
ben készült – fõ célja a kínai kormány válságkezelõ stratégiájának be-
mutatása. A 2008 novembere óta eltelt idõ rövidsége miatt a válságke-
zelõ intézkedések hatásának felmérésére a szerzõ csak korlátozott
mértékben vállalkozhatott. 
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jának jelentõs növekedése ellenére – 2007
végén már 1500 milliárd dollár fölé emelke-
dett. 2007-ben Kína pénzügyi helyzete
más mutatók tekintetében is minden koráb-
binál kedvezõbb képet mutatott. Az állam-
háztartási mérleg – évtizedek óta elõször –
némi többletet, az adott év GDP-összegé-
hez viszonyítva 0,7%-os aktívumot muta-
tott. Az ország fizetési mérlege még ennél
is kedvezõbbnek volt mondható. A külsõ
adósságnak a GDP évi összegéhez viszo-
nyított aránya 11,5, az adott év devizabe-
vételeihez viszonyított aránya pedig
27,8%. Ennek következtében az évben
esedékes törlesztések összegének az évi
devizabevételek összegéhez viszonyított
aránya, az úgynevezett adósságszolgálati
ráta mindössze 2%-ot tett ki. Kína 2007 vé-
gén a legtöbb nemzetközi hitelképességet
minõsítõ intézménynél már a legjobb (AA
vagy A1) kategóriában szerepelt.

A fent jellemzett – zömmel pozitív – je-
lenségek és mutatók ellenére a kínai nem-
zetgazdaság egészében véve 2007-ben
is súlyos szerkezeti aránytalanságokkal és
fejlõdési nehézségekkel küzdött. Ezek a
megelõzõ évtizedekben halmozódtak fel,
s kiküszöbölésük csak az addigi fejlõdési
modell és gazdaságfejlesztési stratégia
gyökeres átalakításával érhetõ el. 

A szerkezeti aránytalanságok között elsõ
helyen a gazdaság duális szerkezete emlí-
tendõ, ami szinte valamennyi feltörekvõ és
modernizálódó országra jellemzõ. Kínában
a gazdaság korszerûen felszerelt, és ezért
nem nagy számú, elsõsorban kvalifikált
munkaerõt igénylõ, magas hatékonyságú
modern szektora mellett továbbra is széles
körben megtalálható a hagyományos tech-
nikával felszerelt és ezért rendkívül anyag-,
energia- és munkaigényes, alacsony haté-
konyságú tradicionális szektor is. 

A második helyen a mezõgazdaság el-
maradottságát kell említenünk, ami egyér-

telmûen a korábbi évtizedekben folytatott
és túlhajtott „szocialista iparosítás” mara-
dandó következménye. Az utóbbi egy-
másfél évtizedben már ez irányban hatott
az 1980-as évek elsõ felében bevezetett
„családokra lebontott és termeléshez kap-
csolt szerzõdéses felelõsségi rendszer”
fennmaradása is, mivel a falvak túlnyomó
részében konzerválta a mezõgazdasági
termelés kisüzemi formáját és módszereit.

Harmadikként az egyes országrészek, s
ezeken belül is különösen a városok és a
falvak fejlettségi szintkülönbségeit említ-
hetjük. Ezek részben a gazdaságföldrajzi
adottságok, részben pedig az eddigi gaz-
daságfejlesztési stratégia következmé-
nyei. A fejlettségi szintkülönbségek legkirí-
vóbban a társadalom különbözõ rétegei-
nek – kifejezetten növekvõ tendenciát mu-
tató – jövedelemkülönbségeiben mutat-
koznak meg.

A fejlõdési nehézségek és anomáliák kö-
zül két, a fenntartható fejlõdést leginkább
akadályozó tényezõt kell megemlítenünk.
Az egyik a gazdasági növekedés eddigi,
alapvetõen extenzív módja, aminek követ-
keztében az évi 10% feletti, kiemelkedõen
magas növekedési ütemet túlzottan nagy
élõ- és holtmunka-ráfordításokkal, a meg-
takarítási és beruházási ráta állandó eme-
lésével, pazarló anyag- és energiafelhasz-
nálással érték el, miközben az ország
egyes területein a természeti környezet
egyre nagyobb mértékû károkat szenve-
dett. A másik az exportvezérelt fejlesztési
politika egyoldalú és túlzott hangsúlyozá-
sa, ami még inkább kiélezte az említett el-
lentmondásokat és jövedelmi különbsége-
ket. Az egyes tengerparti tartományokban
és városokban exportra termelõ enklávék
alakultak ki, amelyek egyfelõl a hatalmas
tömegû vidéki munkaerõ (az úgynevezett
migráns munkások) meglehetõsen rende-
zetlen, esetenként csak alkalmi vagy sze-
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zonális jellegû átcsoportosítását igényel-
ték, másfelõl pedig az ország külkereske-
delmi mérlegében ésszerûtlen méretû és a
legtöbb partnerország által is kifogásolt
aktívumhoz vezettek.

Mindezek figyelembevételével a kínai
vezetés 2007 októberében – a Kínai Kom-
munista Párt XVII. országos kongresszu-
sán – a nemzetgazdaság stabil és gyors
gazdasági növekedésének követelményét
fenntartva, egy szakmailag megalapozott,
kiegyensúlyozott, fenntartható gazdasági
fejlõdést, valamint egy demokratikus,
egészséges és kulturált viszonyok között,
viszonylagos jólétben élõ kínai társadalom
fokozatos kiépítését jelölte meg az elkövet-
kezõ évek és évtizedek alapvetõ céljául. Ez
az eddig követett stratégiában nem csu-
pán hangsúlyeltolódást, hanem gyökeres
fordulatot, irányváltást jelent.

A szerkezeti aránytalanságok kiküszöbö-
lése érdekében elsõként egy nagyobb
szabású vidékfejlesztési programot dol-
goztak ki, amelynek alapvetõ célja a váro-
sok és a falvak munka- és életkörülményei-
ben fennálló különbségek fokozatos csök-
kentése, a falusi lakosság egyre nagyobb
részének a mezõgazdaságon kívüli terme-
lõ és szolgáltató ágazatokban való foglal-
koztatása, a mezõgazdaságban pedig az
optimális méretû és nagyobb hatékonysá-
gú termelõ és feldolgozó, szakosított gaz-
dálkodó egységek fokozatos kiépítése lett.
Ebben kiemelkedõ szerepet szánnak a
mezõvárosok és járási központok korszerû-
sítésének, egészségügyi, kereskedelmi,
kulturális, jóléti és oktatási intézményekkel
való ellátásának, s ezzel egyidejûleg a tár-
sadalombiztosítás különbözõ formáinak a
vidéki lakosság valamennyi rétegére törté-
nõ fokozatos kiterjesztésének. Ezzel párhu-
zamosan a beruházási politikában tudato-
san törekednek a középsõ és nyugati or-
szágrészeknek a keletinél gyorsabb fej-

lesztésére, az ottani természeti erõforrások
fokozottabb és hatékonyabb kiaknázására. 

Az új gazdaság- és társadalomfejleszté-
si stratégiában kiemelt cél a gazdasági
fejlõdés eddigi módjának vagy modelljé-
nek fokozatos átalakítása. Ez a növekedés
extenzív módszereirõl az intenzívre, a
mennyiségi szemléletrõl a minõségire való
áttérést jelenti. Kulcsfontosságúnak tartják
a munkaerõ, s általában az emberi ténye-
zõ minõségének a javítását is az oktatási
intézmények és a posztgraduális képzés
fejlesztése, az élethossziglan tartó tanulás
szervezeti és tárgyi feltételeinek fokozatos
megteremtése révén. Egy-két évtizeden
belül el kívánják érni, hogy Kínában létre-
jöjjenek a tudásalapú gazdaság és a kor-
szerû informatikai társadalom kezdeti
alapjai. Emellett a jövõben a gazdaságos
exportra való termelés mellett a gazdasá-
gi növekedésben az eddiginél lényegesen
nagyobb szerepet kívánnak adni a belsõ
fogyasztás növekvõ igényeinek kielégíté-
sét szolgáló termelésnek. Hangsúlyos ele-
me az új stratégiának a környezetvédelem
követelményeinek elõtérbe helyezése is,
mindenekelõtt a lakosság egészségének
megõrzése és a súlyos természeti kataszt-
rófák megelõzése érdekében. 

A kínai kormány számára még hosszú
idõn át az egyik legnehezebb kérdés a
gazdasági növekedés optimális ütemének
megtalálása lesz. A magas növekedési
ütem fenntartása ugyanis elsõsorban a
nyomasztó munkaerõ-túlkínálatnak a kö-
vetkezménye, mivel ebben a „sajátosan kí-
nai szocializmust építõ” országban alapve-
tõ társadalompolitikai követelmény, hogy
lehetõleg minél több munkaképes ember-
nek biztosítsanak munkával megszerezhe-
tõ jövedelmet a megélhetéshez, akkor is,
ha az általuk végzett munka nemzetgazda-
sági szempontból igen alacsony hatékony-
ságú. Ez viszont egyértelmûen olyan, az új
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stratégia céljaival ellentétes irányban ható
tényezõ, mellyel a mindenkori kínai veze-
tésnek még hosszú ideig számolnia kell.

A 2008. évi nemzetgazdaság- és társa-
dalomfejlesztési tervet már az új stratégia
szellemében dolgozták ki. A GDP évi nö-
vekedési ütemét – az elõzõ évekhez ha-
sonlóan – 8%-ban jelölték meg, de a gaz-
dasági vezetés meg volt gyõzõdve arról,
hogy a teljesítés ezúttal is 2-3 százalék-
ponttal magasabb lesz. Kínai közgazdá-
szok számításai szerint ugyanis az évi 
8%-os növekedési ütem az a minimum,
amivel – a népesség természetes szapo-
rulatának hat ezrelékre történt leszorítása
mellett – az ország foglalkoztatási problé-
mái még kezelhetõk. 2008-ra például a
kormány tervében – 10 millió új városi
munkahely létesítése mellett – 8 millió új vi-
déki munkahely biztosítása is szerepelt a
mezõgazdasági termelésben feleslegessé
vált parasztok számára. A városi munka-
nélkülieknek a városi foglalkoztatottak szá-
zalékában kifejezett rátáját 4,5% körülire
tervezték. A fogyasztói árak emelkedését
– a 2007 õszétõl tapasztalható növekvõ
tendencia figyelembevételével – 2008-ra
4,8%-ra irányozták elõ. A korábbi évektõl
eltérõen a 2008. évi nemzetgazdaság- és
társadalomfejlesztési terv nem tartalma-
zott sem az állóalap-növelõ beruházások,
sem a kiskereskedelmi eladások, sem pe-
dig az export és import növekedésére vo-
natkozóan számszerû elõirányzatokat.

Ilyenformán 2008 az új stratégiai irányvál-
tás elsõ, indulóévének ígérkezett Kínában.
Az év folyamán azonban olyan váratlan
események történtek részben Kínán belül,
részben pedig a világgazdaságban, ame-
lyek rendkívüli intézkedések meghozatalára
és az eredeti célkitûzések némi módosítá-
sára kényszerítették a kínai vezetést. 

2008 elején pusztító hó- és jégvihar sö-
pört végig több dél-kínai tartományon,

amely napokra megbénította a közleke-
dést, megszakította az áramellátást, a dé-
ligyümölcs- és teaültetvények ezreit tette
tönkre, s mintegy 20 milliárd dollárt kitevõ
kárt okozott. Ennek többszörösére tehetõ
a május 12-én, a Szecsuan (Sichuan) tar-
tomány délnyugati részén fekvõ Vencsuan
(Wenchuan) körzetében bekövetkezett –
és súlyos emberáldozatokkal is járó – tra-
gikus földrengés által okozott kár. Ugyan-
akkor a 2008-as év világraszóló sikereket
is hozott Kína számára, mindenekelõtt a
nyári olimpiai játékok megrendezésével.
Világszerte több milliárd ember gyõzõdhe-
tett meg a kínai gazdaság és a kínai em-
berek fantasztikus teljesítõképességérõl,
fõleg ami az építõipart, a szervezést, a
sportolók és a kiszolgáló személyzet felké-
szültségét, valamint a közönség fegyelme-
zettségét illeti.

A kínai kormány 
válságkezelõ intézkedései

A kínai kormány az elsõk között reagált a
2008. szeptember közepén elindult és né-
hány hét alatt a fejlett tõkés világ vala-
mennyi jelentõsebb bankjára futótûzként
átterjedt pénzügyi válságra. A jegybank
szerepét betöltõ Kínai Népi Bank (People’s
Bank of China) október folyamán kétszer is
csökkentette az irányadó betéti és hitelka-
matot, egyszer pedig a bankok kötelezõ
tartalékképzési rátáját. November 9-én az
Államtanács bejelentette, hogy az elkövet-
kezõ két évben Kína tíz nagy lépést tesz a
hazai fogyasztás és a gazdasági növeke-
dés élénkítése érdekében, ami fordulatot
fog eredményezni az „aktív” költségvetési
és a „mérsékelten enyhe” monetáris politi-
ka irányába. Egyidejûleg bejelentették azt
is, hogy a kormány e lépések megtételé-
hez két évre összesen 4000 milliárd jüant,
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azaz hivatalos árfolyamon számítva 584,8
milliárd dollárt kitevõ pénzügyi alapot, el-
különített költségkeretet fog biztosítani a
2009. és 2010. évi állami költségvetésbõl. 

A kínai kormány tíz pontban határozta
meg a hazai fogyasztás és a gazdasági
növekedés élénkítéséhez szükséges lépé-
seket.

1. Lakásépítés: Megfizethetõbb és ala-
csonyabb bérleti díjú lakások építésével
fel kell gyorsítani a nyomornegyedek fel-
számolását. A falusi házak újjáépítésére
indított program kiterjesztése mellett a no-
mád életmódot folytatókat letelepedésre
kell biztatni.

2. Vidéki infrastruktúra: Építését fel kell
gyorsítani. Az utak és a villamosenergia-
hálózat bõvítése, valamint a metángáz
használatának népszerûsítése mellett leg-
fontosabb lépés a biztonságos ivóvíz sza-
vatolása. E téren a tervek között szerepel a
nagy észak–déli csatorna építésének fel-
gyorsítása, amely a Jangce (Changjiang)
folyó vizét szállítaná a vízhiánnyal küszkö-
dõ észak-kínai területekre. A kockázatos
víztárolókat meg kell erõsíteni. Az öntözött
területek nagy részén növelni kell a víz ha-
tékonyabb felhasználását. Gyorsítani kell
a szegénység felszámolását.

3. Szállítás: Fel kell gyorsítani szállítási
hálózat kiterjesztését. Kényelmesebb és
gyorsabb személyszállítást lehetõvé tévõ
vasútvonalak létrehozását, a szénszállító
útvonalak fejlesztését, a vasúti törzsvonalak
bõvítését, valamint a nyugati területeken
újabb repülõterek építését tûzték ki célul.

4. Egészségügy és oktatás: Az egész-
ségügyi és kórházi ellátórendszer megerõ-
sítése az egészségügy alapjainak javítá-
sával. A kulturális és az oktatás élénkítése,
illetve középfokú oktatási intézmények
építése az ország nyugati és középsõ te-
rületein. Több speciális oktatási és kulturá-
lis intézmény létesítésére van szükség.

5. Környezetvédelem: A szennyvíz- és
hulladékkezelõ létesítmények építésének
felgyorsítása, a vízszennyezés visszaszo-
rítása a kulcsfontosságú területeken. Az
erdõtelepítési, illetve fásítási programok
segítése, valamint az energiakonzervációs
és a szennyezés visszaszorítását célzó
tervek támogatása.

6. Ipar: Az innováció és az ipar szerke-
zeti átalakításának ösztönzése, a csúcs-
technológiai és szolgáltató iparágak fej-
lesztésének támogatása. 

7. Természeti csapások utáni újjáépítés:
A május 12-i szecsuani (Sichuan) földren-
gés sújtotta területek újjáépítésének fel-
gyorsítása.

8. Jövedelmek: Az átlagjövedelmek
emelése városban és falun. A kormány a
jövõ évtõl emelni akarja a gabona minimá-
lis felvásárlási árát és a mezõgazdasági
területeknek nyújtott támogatásokat. Az
alacsony jövedelemmel rendelkezõ városi
lakosok további támogatásra számíthat-
nak. Emellett szintén jövõre várható a vál-
lalati dolgozók nyugdíjalapjainak, illetve a
speciális ellátásra szorulók járadékának
az emelése.

9. Közterhek: Az általános forgalmi adóra
vonatkozó szabályokkal kapcsolatos refor-
mokat minden iparágra kiterjesztik, ettõl a
vállalati adóterhek 120 milliárd jüannal (17,5
milliárd dollár) csökkennek, miközben külön
támogatják a technológiai fejlesztéseket.

10. Pénzügy: A gazdasági fejlõdés fenn-
tartása érdekében elengedhetetlen a
pénzügyi támogatások növelése, a köl-
csönzés korlátozására életbe léptetett hi-
telkvóták eltörlése, a kiemelt projekteknek,
a vidéki térségeknek, kisvállalatoknak
nyújtott, valamint a mûszaki újításokra és
az ipari racionalizációra fordítható bankhi-
telek megfelelõ növelése.

A kínai Államtanács az e fejlesztések ha-
tására megvalósuló infrastrukturális beru-

69



NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. JÚNIUS

házásoktól a cement-, vas- és acélipar fel-
lendülését is várja. A jelzáloghitelezõk és
kereskedelmi bankok a hitelkvóták eltörlé-
sébõl juthatnak nyereséghez, miközben a
kis- és közepes vállalatok a szabályozók
számukra kedvezõ módosításából profitál-
hatnak. 

A 2009. évi nemzetgazdaság- és társa-
dalomfejlesztési tervet a kínai Államtanács
már a 2008 utolsó negyedévi fejlemények
és a fenti keresletélénkítõ és növekedést
elõsegítõ intézkedéssorozat figyelembe-
vételével állította össze és terjesztette a XI.
Országos Népi Gyûlés 2009. március 5-én
összehívott 2. ülésszaka elé. [1] Ebbõl kö-
vetkezõen nem csupán a soron következõ
feladatokat tartalmazza, hanem magában
foglalja a kormány válságkezelõ stratégiá-
jának és gyakorlati lépéseinek leglényege-
sebb elemeit is.

A 11. ötéves nemzetgazdaság- és társa-
dalomfejlesztési terv keretén belül a 2009.
évre az alábbi fõ feladatok végrehajtását
tûzték ki célul:

– A stabilan és elfogadhatóan gyors
gazdasági növekedés fenntartása a GDP-
növekedés 8% körüli üteme mellett. 

– A gazdasági szerkezet további javítása.
– A nép jólétének biztosítása. 9 millió új

városi munkahelyet kell teremteni, a re-
gisztrált városi munkanélküliek rátáját pe-
dig 4,6% alatt tartani. A falusi lakosság
egy fõre esõ jövedelme és a városi népes-
ség elkölthetõ jövedelme egyaránt 6%-kal
nõ. A népesség természetes szaporodási
rátája 7 ezrelék alatt maradjon.

– A fogyasztói árak növekedését stabi-
lan 4% körül kell tartani.

– Folytatni kell a fizetési mérleg javítását.
Az export és az import volumene egyaránt
8%-kal nõ. 

Ezt követõen a terv sorra veszi azokat a
tennivalókat és konkrét intézkedéseket,
amelyeket az elkövetkezõ egy évben a kor-

mánynak végre kell hajtania. Ezek ismerte-
tésénél – az eredeti szöveghez igazodva –
megõriztük a mondatok állítmányának kije-
lentõ mód jövõ idejû és többes szám elsõ
személyû igealakját, amelyet a szöveg
megfogalmazói idõnként még a „yao”
(„akar”) segédigével is igyekeztek nyoma-
tékosítani és ily módon parancsoló jellegû-
vé tenni. A szerzõk ezzel nyilván a kormány
elkötelezettségét kívánták hangsúlyozni.

1. Aktívabb fiskális politikát és kellõen la-
zább monetáris politikát fogunk alkalmaz-
ni, s tovább javítjuk a makroszintû ellenõr-
zést. Ennek során nõni fog a központi költ-
ségvetés hiánya, és nagyobb volumenû
kincstárjegy kerül kibocsátásra. (A köz-
ponti költségvetés tervezett hiánya 750
milliárd jüan, azaz 570 milliárd jüannal
több, mint az elõzõ évben.) Az adóterhek
csökkenni fognak mind az üzleti szférá-
ban, mind pedig az egyes személyeknél.
A pénz- és hitelellátás kellõ mértékben fog
emelkedni. A kínai nemzeti valuta (RMB)
átváltási árfolyama alapjában véve stabil
marad. A széles értelemben vett pénzellá-
tás 2009-ben 17%-kal bõvül. A kormány
beruházásai nõni fognak. A központi kor-
mány 1180 milliárd jüan összegû beruhá-
zást tervez 2008. IV. negyedéve és 2010
vége között, azokon a beruházásokon túl-
menõen, amelyek abból a – már említett –
mintegy 4000 milliárd jüant kitevõ pénz-
alapból kerülnek finanszírozásra, ami helyi
kormányzati és nem kormányzati források-
ból származik. Ezenkívül a központi költség-
vetés 2009-ben további 908 milliárd jüant
folyósít közcélú beruházásokra a múlt évi
földrengés sújtotta területeknek az eddig
nyújtott támogatáson felül. A helyi kormá-
nyok kiadásainak és beruházásainak a nö-
veléséhez a KNK pénzügyminisztériuma
ebben az évben 200 milliárd jüan ösz-
szegben fog kincstárjegyet kibocsátani.
2009-ben az állóalap-növelõ beruházások
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évi összege országos méretekben 20%-
kal fog nõni. 

Keményen fogunk dolgozni a fogyasz-
tás, s különösen a fogyasztói kereslet ki-
terjesztésén. Mindent meg kell tenni annak
érdekében, hogy növeljük a személyi jöve-
delmeket és ösztönözzük a fogyasztást.
A fogyasztás új területeit kell kibontakoz-
tatni és fejleszteni. Javítani kell a fogyasztá-
si miliõt és a fogyasztással kapcsolatos po-
litikát. Fokozni kell a fogyasztók elvárásait
és igényeit, s növelni kell hajlandóságukat
a pénzköltésre. Hatályon kívül kell helyezni
a fogyasztáskorlátozó intézkedéseket és
politikát. A fogyasztási javak kiskereskedel-
mi forgalma 2009-ben 14%-kal nõ.

2. Meg fogjuk szilárdítani és tovább fog-
juk fejleszteni a mezõgazdaságban és a
falusi területeken elért eredményeinket.
Növelni fogjuk a beruházásokat és a támo-
gatások összegét. Ebben az évben a köz-
ponti kormány összesen 716,1 milliárd
jüant fog fordítani a mezõgazdaság, a fa-
lusi területek és a gazdálkodók támogatá-
sára, 210,6 milliárddal többet, mint az elõ-
zõ évben. Fenntartjuk és növeljük a gabo-
natermelést, valamint a többi mezõgazda-
sági termék termelését. A gabonatermelés
kapacitását 50 millió tonnával kívánjuk nö-
velni, s fejleszteni fogjuk a kereskedelmi
célú gabonatermesztés nemzeti báziste-
rületeit. 2009-ben az ország gabonater-
mését stabilan az 500 millió tonnás szinten
törekszünk tartani. Növelni fogjuk a falusi
jövedelmeket, a mezõgazdasági termékek
árait pedig stabilizáljuk. 2009-ben a búza
minimális felvásárlási árát 0,22 jüannal, a
rizsét pedig 0,26 jüannal emeljük. Elmélyít-
jük a falusi reformot.

3. Fel fogjuk gyorsítani a független inno-
vációt és az ipar színvonalának emelését,
és tovább erõsítjük a gazdaság kompetitív
elõnyeit. A kulcsiparágak fejlesztésére és
a vállalatok mûszaki felújítására külön terv

készül. Bõvíteni fogjuk az ország képessé-
gét a független innovációra. A kutatásra
és fejlesztésre fordított kormányzati kiadá-
sok 2009-ben el fogják érni a GDP teljes
összegének 1,58%-át. Emellett 20 milliárd
jüant folyósítunk a vállalatok mûszaki és
technológiai átalakításának elõmozdításá-
ra is. Fel fogjuk gyorsítani a high-tech ipar-
ágak (pl. informatika, a biotechnológia, az
új anyagok és új energiaforrások elõállítá-
sa, a polgári repülés és a polgári célú ûr-
kutatás) és a high-tech berendezésgyár-
tás (pl. gyorsvasutak, nukleáris és szélerõ-
mûvi berendezések, repülõgépek gyártá-
sa) fejlesztését. Elõ kívánjuk segíteni a
szolgáltató szektor reformját és fejleszté-
sét. Támogatni fogjuk a vállalatok átszer-
vezését, valamint a kis- és közepes mére-
tû vállalatok fejlesztését. Keményen dol-
gozunk majd a szállítás szûk keresztmet-
szeteinek megoldásán, folytatjuk az ener-
giaszerkezet javítását.

4. Elõ fogjuk segíteni az egyes országré-
szek és régiók kiegyensúlyozott gazdasági
fejlõdését, csökkentjük a közöttük lévõ fej-
lõdési szakadékot, s javítjuk a termelõerõk
területi elosztását. Folytatni fogjuk a nyuga-
ti országrész nagyszabású fejlesztésére
irányuló stratégia alkalmazását, különösen,
ami Csungcsing (Chongqing) tartományi
jogú várost, Tibet, Ninghszia (Ningxia),
Hszincsiang (Xinjiang) nemzetiségi auto-
nóm területeit, valamint a tibeti etnikum ál-
tal lakott egyéb tartományokat illeti, bele-
értve a gyéren lakott Csinghaj (Qinghai)
tartományt is. Északkelet-Kínában és más
régi ipari bázisterületeken bátorítani fogjuk
a reformok elmélyítését és a gazdaság nyi-
tottabbá tételét. A középsõ régióban erõ-
sebben fogjuk támogatni az ipari szerkezet
javítását és az olyan beruházásokat, ame-
lyek az energiaforrások, a gabona- és
nyersanyagtermelõ bázisok jobb kihaszná-
lását, továbbá a modern berendezések

71



NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. JÚNIUS

gyártásának és az integrált szállítási góc-
pontok kiépítésének a felgyorsítását segítik
elõ. A keleti országrészben bátorítani fog-
juk a gazdasági átalakulásnak, az ipari
színvonal emelésének és az intézményes
megújulásnak a felgyorsítását. E régióban
a korszerû szolgáltatások, a fejlett beren-
dezésgyártás, a „new-tech” és „high-tech”
iparágak fejlesztése részesül elõnyben.
Nagyobb támogatást fogunk nyújtani a ré-
gi forradalmi területek, az etnikai kisebbsé-
gi területek, a határvidékek és a szegény
területek fejlesztéséhez, hogy az ott élõ
emberek is részesülhessenek a reform és
a fejlõdés eredményeibõl.

5. Rendíthetetlenül kitartunk a reform el-
mélyítése és a nyitás kiterjesztése, vala-
mint a tudományos fejlõdéshez vezetõ
rendszerek és mechanizmusok javítása
mellett. Az árképzési rendszer reformja
biztos léptekkel halad elõre. A beruházási
rendszer reformja tovább mélyül. A költ-
ségvetési és adórendszer reformja intenzí-
vebb lesz. A pénzügyi rendszer is bizto-
san halad elõre. Folytatni fogjuk a gyógy-
szer- és egészségügyi ellátás rendszeré-
nek reformját.

Mindent meg fogunk tenni a külpiacokra
orientált gazdaság stabil fejlõdésének elõ-
segítése érdekében. Keményen fogunk
dolgozni a stabil exportnövekedés fenn-
tartásán, a minõségben és a hatékonyság-
ban való versenyzés, valamint az exportpi-
acok diverzifikálása által. A külföldi tõkét
aktívan és hatékonyan kívánjuk felhasznál-
ni. Ennek érdekében tovább javítjuk a be-
fektetési környezetet, a külföldi alapokat
innovatív módon törekszünk felhasználni,
a high-tech iparágak, az energiatárolás, a
környezetvédelem és a korszerû szolgál-
tatások felé terelve õket. A középsõ és a
nyugati országrészt attraktívabbá akarjuk
tenni a külföldi befektetõk számára, az ala-
csonyabb költségekbõl és a gazdagabb

erõforrásokból származó elõnyök telje-
sebb kibontakoztatásával. Szigorúan kor-
látozni fogjuk a külföldi befektetéseket az
energiapazarló és az erõsen környezet-
szennyezõ iparágakba. A külföldi hitelek
menedzselését javítani fogjuk. 2009-ben
elõreláthatólag 25,8 milliárd dollár hitelt és
92,4 milliárd dollár közvetlen külföldi be-
fektetést (FDI) fogunk igénybe venni. Erõ-
sítjük a Kína külföldi befektetéseit tervezõ
és irányító politikát, s bátorítjuk a kínai vál-
lalatokat, hogy bõvítsék a befektetést és
az együttmûködést külföldön. A globális
pénzügyi válság kedvezõtlen hatásai elle-
nére Kína 2009-ben 13,9%-kal fogja növel-
ni külföldi befektetéseit.

6. Minden erõfeszítést meg fogunk tenni,
hogy takarékoskodjunk az energiával,
csökkentsük a szennyezést és lényeges
elõrehaladást érjünk el egy erõforrásokkal
takarékoskodó és környezetbarát társada-
lom kiépítésében. 2009-ben a városi
szennyvíz 69%-a tisztításra, a városi háztar-
tásokban keletkezõ szemét 67%-a pedig
biztonságos feldolgozásra kerül. Fokozzuk
az erõfeszítéseket az elavult termelõberen-
dezésekkel mûködõ üzemek bezárására, a
különféle hulladékanyagok újrafelhasználá-
sa terén, s energikusan dolgozunk a körfor-
gásos gazdaság (circular economy) kifej-
lesztéséért. Javítani fogjuk a törvényeket,
az elõírásokat és a politikát az energiataka-
rékosság növelése és a környezetszennye-
zés csökkentése érdekében. Teljes mérték-
ben meg fogjuk valósítani a kínai nemzeti
klímaváltozási programot.

7. Fokozni fogjuk az erõfeszítéseket a
nép életkörülményeinek javítása és az ér-
dekeiket érintõ érzékeny és kényes kérdé-
sek megoldása érdekében. Erõteljesebb
és rugalmasabb politikát fogunk folytatni a
foglalkoztatási problémák területenként és
rétegenként differenciált kezelése terén.
Fel fogjuk gyorsítani a szociális háló kiépí-
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tését és javítását a falusi és városi lakos-
ság számára. Az öregséginyugdíj-alapellá-
tásban részesülõ városi lakosok száma
2009-ben várhatóan 4,2%-kal nõ. Felgyor-
sítjuk annak a programnak a megvalósítá-
sát, amely az alacsony és szerény jövedel-
mû városi és falusi családokat önálló lakás-
hoz kívánja juttatni. Erre a célra a központi
kormány 2009-ben 43 milliárd jüant fog fo-
lyósítani. A városokban és az ipari körze-
tekben erõteljesen fejlesztjük a viszonylag
olcsó bérlakások építését. Szigorítjuk a jö-
vedelemelosztás szabályozását. Kiigazít-
juk és normalizáljuk a piaci rendet. Mindent
megteszünk azért, hogy megõrizzük a tár-
sadalmi stabilitást. Folytatni fogjuk a sze-
génység csökkentésére irányuló munkát. A
korábbi 785 jüan (115 dollár) egy fõre esõ
jövedelemnél meghúzott szegénységi kü-
szöb 1067 jüanra (156 dollárra) történt
emelése nyomán ma már az alacsony jöve-
delmû falusi családok teljes egészét lefedi
a szegényeket támogató politika. 

8. Erõsíteni fogjuk a szociális programok
fejlesztését, s a gazdasági és társadalmi
fejlõdés jobb egyensúlyára törekszünk. Az
oktatást továbbra is elsõ számú prioritás-
ként kezeljük. 2009 elejétõl az oktatás tel-
jesen ingyenes lesz a szegény falusi csa-
ládokból származó középiskolai tanulók
számára, a mezõgazdasággal kapcsola-
tos programok keretében folyó oktatást il-
letõen pedig valamennyi tanuló számára.
A középiskolák tekintetében a beiskolázá-
si ráta várhatóan eléri a 77%-ot. 2009-ben
6,3 millió hallgatót vesznek fel a különbözõ
felsõfokú oktatási intézményekbe, a poszt-
graduális képzésben részt vevõk száma
pedig 475 ezerrel nõ. Erõsíteni fogjuk a
közegészségügyi és egészséggondozási
szolgáltatásokat. Erõteljesen fejlesztjük a
kultúrát, a rádiót, a televíziót, a filmgyár-
tást, a sajtót és a könyvkiadást, valamint a
sportot és a turizmust.

9. Hatékonyan véghezvisszük a földren-
gés utáni helyreállítási és újjáépítési munkát,
és szilárd alapot teremtünk a természeti csa-
pás áldozatai számára a békében és elége-
dettségben való éléshez és munkához.

10. Végezetül a terv a szárazföld és a
hongkongi, illetve makaói speciális köz-
igazgatási terület közötti csere és együtt-
mûködés növelésének folytatására tesz
ígéretet, felsorolva annak valamennyi terü-
letét. Külön kiemeli a kínai nemzeti valutá-
ban történõ közvetlen elszámolás fontos-
ságát, mint a globális pénzügyi válság ha-
tásai kivédésének és a gazdasági fejlõdés
elõsegítésének hatékony eszközét. Hang-
súlyozza a kormány szilárd elkötelezettsé-
gét a Tajvannal való együttmûködés erõsí-
tése mellett is, amit a dokumentum a tajva-
ni szoroson átívelõ kapcsolatok javításá-
nak „történelmi lehetõségeként” aposztro-
fál. Ennek kapcsán külön kiemelik a szoros
nyugati oldalán lévõ Fucsien (Fujian) tarto-
mány és más olyan területek gazdasági és
társadalmi fejlõdésének fontosságát, ahol
a tajvani befektetések koncentrálódnak.

A válságkezelõ intézkedések 
hatásának elsõ jelei  

A kínai kormány eddigi válságkezelõ intéz-
kedéseinek pozitív hatása ez év márciusától
kezdett érzékelhetõvé válni. Errõl elsõként
Ven Csia-pao (Wen Jiabao) miniszterelnök
számolt be 2009. április 12-én egy hong-
kongi és makaói újságírók számára adott in-
terjúban. A gazdaság elsõ negyedévi telje-
sítményében mutatkozó, s a vártnál pozití-
vabb változások lényegét a miniszterelnök
az alábbi négy pontban foglalta össze:

1. A hazai kereslet egy fenntartható bá-
zison emelkedett. Mialatt az állóalap-növe-
lõ beruházások gyorsan növekedtek, a fo-
gyasztói szükségletek is stabilan és vi-
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szonylag gyorsan nõttek. Bár lassabban,
mint az elõzõ év azonos idõszakában, eb-
ben a három hónapban az import és az
export is hónapról hónapra emelkedett.
Mindez arra mutat, hogy Kínában bizo-
nyos szektorok és vállalatok a fokozatos
helyreállás folyamatában vannak.

2. A kijelölt méreteken felüli iparvállala-
toknál hónapról hónapra növekedést re-
gisztráltak, mégpedig éves összehasonlí-
tásban januárban és februárban egyaránt
3,8-3,8 százalékot, márciusban viszont
már 8,3 százalékot.

3. A feldolgozóipar vásárlásbonyolítási
indexe és vállalkozói bizalmi indexe egy-
aránt növekedett, ami arra mutat, hogy a
kínai gazdaság bizonyos területeken meg-
kezdte a stabilizálódást és a helyreállást.

4. Az elsõ három hónapban a piaci biza-
lom erõsödött és a gazdaság aktívabbá
vált, ami az értékpapírpiac és az ingatlan-
piac volumenének növekedésében egy-
aránt megmutatkozott.

„A gazdasági területeken elért pozitív
teljesítmények azt sugallják, hogy a kínai
központi kormány által alkalmazott politika
kellõ idõben és helyes irányban történt, s
eredményekhez vezetett” – állapította meg
a miniszterelnök. [2]

Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy „lát-
nunk kell, a kínai gazdaságnak továbbra is
komoly nehézségekkel kell szembenéz-
nie, amelyek a külsõ kereslet szûkülésébõl
és az export viszonylag éles visszaesésé-
bõl adódhatnak. Ezek negatív hatást gya-
korolnak az exportra orientálódott vállala-
tokra, iparágakra és övezetekre, s az üzle-
ti nyereség és a pénzügyi bevétel csökke-
nését, valamint a foglalkoztatási nyomás
erõsödését eredményezik.”[2] „Amíg a
nemzetközi pénzügyi válság mélyül és
szélesedik, éberségünkön nem lazítha-
tunk. … Amíg a válság nem éri el a mély-
pontját, aligha mondhatjuk, hogy a kínai

gazdaság egyedül is kijut a válságból. Kí-
na nem mentheti meg a világot, de túlélni
sem tud a világ nélkül. … Amit mi tenni fo-
gunk, az nem más, mint a tõlünk telhetõ
legnagyobb erõfeszítést kifejteni annak ér-
dekében, hogy minimalizáljuk a válság
hatását.”[2] 

Li Hsziao-csao (Li Xiaochao), az NBS
szóvivõje 2009. április 16-án, a kínai gaz-
daság elsõ negyedévi teljesítményérõl tar-
tott tájékoztatójában konkrét számokkal is
alátámasztotta a miniszterelnök által
elmondottakat.[3]

Eszerint 2009 elsõ negyedévében a
GDP – változatlan áron – 6,1%-kal nõtt. Ez
tíz év óta a legalacsonyabb növekedés:
4,5%-kal marad el az elõzõ év elsõ ne-
gyedévében, 0,7%-kal pedig az utolsó ne-
gyedévében elért növekedési ütemtõl. Eb-
ben a három hónapban az ipar teljesítmé-
nye az elõzõ év azonos idõszakához ké-
pest 5,1, március hónapban viszont már
8,3%-kal emelkedett. Az állóalap-növelõ
beruházások terén a negyedévi növeke-
dés – ugyancsak az elõzõ év azonos idõ-
szakához mérten – 28,8%-os volt, s össze-
gében 2810 milliárd jüanra rúgott. A lefelé
irányuló ármozgást figyelembe véve a
reálnövekedés elérte vagy meg is haladta
a 30%-ot. Ugyanezen idõszak alatt a kis-
kereskedelmi eladások 15%-kal nõttek, s
értékösszegük 2940 milliárd jüant tett ki. 
A fogyasztói árindex februártól csökkenõ
tendenciát mutat, márciusban a csökke-
nés éves szinten is 1,2% volt. Az elõbbi
két adatból következõen ebben a negyed-
évben a GDP összegéhez viszonyított be-
ruházási ráta 42,7, a lakossági fogyasztást
leginkább reprezentáló kiskereskedelmi
eladási ráta pedig 44,7%-os részesedési
arányt mutatott. A városi lakosok egy fõre
esõ elkölthetõ jövedelme 2009 elsõ ne-
gyedévében nominálisan 10,2%-kal (reál-
értéken 11,2%-kal), 4834 jüanra emelke-
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dett, mialatt a falusi lakosok egy fõre esõ
reáljövedelme 8,6%-kal, 1622 jüanra nõtt.
Az utóbbinak az elõbbihez viszonyított
aránya 1:2,98-ra módosult, vagyis a váro-
si lakosok pénzben kifejezett egy fõre esõ
jövedelme továbbra is közel háromszor
haladja meg a falusi lakosokét. A válság
begyûrûzése ellenére Kínában számotte-
võen nõtt a személygépkocsik, valamint a
háztartási gépek és lakberendezési tár-
gyak eladása. 2009 elsõ negyedévében
országszerte 2,68 millió gépkocsit értéke-
sítettek, aminek következtében Kína vált a
világ legnagyobb autópiacává. A háztartá-
si gépek és lakberendezési tárgyak eladá-
sának értéke márciusban elérte a 2,24 mil-
liárd jüant, ami az elõzõ hónapi eladási ér-
tékhez képest 72%-os növekedést jelent.
Ugyanakkor az energiafogyasztás, mint az
ipari aktivitás egyik fontos mutatója, enyhe
csökkenést jelzett. Márciusban az ener-
giafogyasztás 3,5%-kal esett vissza feb-
ruárhoz képest, a múlt év decemberéhez
viszonyítva pedig csaknem 11,4%-kal.

A gazdasági tevékenység egyéb terüle-
tein már nem ennyire pozitív a kép, ami a
nehézségek további fennmaradására utal.
A külkereskedelmi összforgalom az elsõ
negyedévben 24,9%-kal csökkent, ösz-
szegszerûen 428,7 milliárd dollárra. Ezen
belül az export 19,7%-kal, 245,5 milliárd
dollárra, az import pedig 30,9%-kal, 183,2
milliárd dollárra csökkent. Ennek következ-
tében Kína külkereskedelmi mérlege még
ebben a nehéz helyzetben is 62,3 milliárd
dollár aktívumot mutatott. A visszaesés fõ
oka Kína legjelentõsebb kereskedelmi
partnereinek (EU, Japán és USA) tovább-
ra is növekvõ gazdasági és pénzügyi ne-
hézségei, mivel az e relációkban bekövet-
kezett csökkenést a világ más régióival
(Délkelet-Ázsia, Afrika és Latin-Amerika)
folytatott kereskedelem töretlen bõvülése
nem volt képes ellensúlyozni. Az elsõ ne-

gyedévben ténylegesen felhasznált külföl-
di közvetlen befektetések összege 21,8
milliárd dollárt ért el, ami 5,6 milliárd dol-
lárral kevesebb a múlt év azonos idõsza-
kában felhasznált összegnél. A külkeres-
kedelmi forgalomból származó állami be-
vételek csökkenésén túlmenõen a gazda-
ság és a pénzpiac ösztönzését célzó kü-
lönbözõ adózási könnyítések (pl. export-
adó-visszatérítés vagy -elengedés) is ked-
vezõtlenül hatottak a kormány pénzügyi
bevételeire. Ennek következtében a költ-
ségvetési bevételek az elsõ negyedévben
8,3%-kal estek vissza, összegszerûen
1460 milliárd jüanra. 2009 elsõ két hónap-
jában a városi körzetekben az újonnan
foglalkoztatottak száma 1,62 millió fõvel
nõtt, azaz 210 ezer fõvel kevesebbel, mint
2008 azonos idõszakában. Az elsõ mun-
kahelyhez jutó egyetemi és fõiskolai diplo-
mával rendelkezõ foglalkoztatottak aránya
– a korábbi 70% körüli sokéves átlaghoz
képest – e két hónapban 20%-ra esett visz-
sza. A bankok által nyújtott hitelek össze-
ge viszont gyorsan növekedett. A 2009-re
tervezett 5000 milliárdos hitelkeret több
mint 90%-át – 4580 milliárd jüant – az elsõ
negyedév végéig már kihelyezték. Egye-
dül márciusban 1890 milliárd jüan bankhi-
tel kihelyezését hagyták jóvá.

A további kilátások 

A kínai gazdaság elsõ negyedévi teljesít-
ményei óvatos optimizmusra adnak okot a
következõ három negyedév kilátásait ille-
tõen is. E tekintetben a jelenlegi második
negyedév lesz döntõ fontosságú, ugyanis
– a kérdéssel foglalkozó kínai közgaz-
dászok többségének véleménye szerint –
amennyiben a februárban és márciusban
megkezdõdött kedvezõ folyamatok az el-
következõ két-három hónapban is tovább
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folytatódnak, elegendõ alap lesz annak
feltételezéséhez, hogy Kínában a reálgaz-
daság helyreállítása és megújulása az év
végéig fel fog annyira gyorsulni, hogy
éves szinten elérje a célul tûzött 8%-os
GDP- és az ugyanilyen mértékû export- és
importnövekedést.

Egy ilyen feltételezés mindenekelõtt ab-
ból indul ki, hogy mivel Kínában sohasem
alakult ki nagy „buborék” sem a reálgaz-
daságban, sem pedig a pénzügyi szektor-
ban, olyan komoly válság sincs, ami szük-
ségessé tenné a „kemény landolást” ma-
gában a gazdaságban. Kína már évekkel
ezelõtt megkezdte egy sor olyan gazda-
ságpolitikai módszer gyakorlati kipróbálá-
sát és alkalmazását, amelyek segítségével
képes volt visszaszorítani a túlfûtött gaz-
daság tartós fennmaradását. Másodszor,
mivel a korábbi tapasztalatok alapján a kí-
nai gazdaságpolitika óvatosabbá vált és
egyensúlyra törekedett, a kínai gazdaság-
ra jelenleg is inkább a kiegyensúlyozott-
ság, mintsem az egyensúlytalanság a jel-
lemzõ. A GDP teljes összegéhez viszonyí-
tott  22%-os adósságráta a legalacso-
nyabb a világ gazdasági nagyhatalmai kö-
zött. A korábbi években végrehajtott refor-
moknak köszönhetõen Kína pénzügyi és
bankrendszere viszonylag szilárd, a be-
hajthatatlan követelések aránya nagyon
alacsony. Devizatartaléka egyedülállóan
nagy a világon, ami – az amerikai kincstár-
jegyekbe és értékpapírokba történõ befek-
tetések viszonylag nagy aránya ellenére is
– jó feltételeket biztosít az ország számára
a devizamûveletekhez. 

Ehhez még azt is hozzátehetjük, hogy a
közel 600 milliárd dolláros kínai gazdaság-
élénkítõ terv minõségileg különbözik az
Egyesült Államok korábbi 800 milliárdos,
majd késõbb 1000 milliárd dollár fölé
emelt „mentõövcsomagjától” („bailout
package”). Kínának nem kell „fekete lyu-

kakat” betömnie, ezért ezt a pénzügyi ke-
retet közvetlenül a reálgazdaság támoga-
tására fordíthatja. Ennek egy részét pél-
dául – mielõtt a piac önmagát helyreállítja
– olyan feleslegesnek tûnõ termelõkapaci-
tások átmeneti megsegítésére használhat-
ja fel, amivel jó alapot teremt az elkövetke-
zõ évek gazdasági növekedése számára.
Miután a kormány az idei költségvetési
tervben 950 milliárd jüan hiányt irányzott
elõ, az elõzõ évben elköltött és hiányként
elszámolt 180 milliárd jüan levonása után
ebben az évben még 770 milliárd jüant
fordíthat eredendõen új alapként a gazda-
ságélénkítõ terv finanszírozására. Ez ön-
magában 3 százalékponttal növelheti a
GDP ez évi növekedési ütemét. Amennyi-
ben a többi gazdasági tevékenység csu-
pán 5%-os növekedést lesz képes produ-
kálni, a GDP 8%-os növekedési üteme ak-
kor is elérhetõ az elõbbi alapból történõ
beruházások és egyéb fogyasztói tevé-
kenység támogatása révén.

Az idei 8%-os GDP-növekedéssel ter-
mészetesen nem valósítható meg a kínai
piac teljes helyreállítása. Ezért a segítség-
nyújtás fontossága mellett hangsúlyozni
kell a reformok folytatásának fontosságát
is. Világosan kell látni, hogy Kínában a
gazdaság élénkítése és normális mûködé-
se nem támaszkodhat csupán az állami
beruházásokra, hanem azt nagyobb mér-
tékben kell támogatni az egyéb tulajdon-
formákban mûködõ közületek, társaságok
és magánszemélyek állóalap-növelõ beru-
házásai és fogyasztása oldaláról is. E terü-
leteken eddig nemigen tapasztalható ér-
demleges javulás. A kínai gazdaság jelen-
leg még a pánik szakaszát követõ „fel-
ocsúdás” vagy „tisztulás” szakaszában
van. Ebben a fázisban a vagyoni és pénz-
ügyi veszteségek számbavétele és a fe-
lesleges kapacitások felszámolása folyik,
ami még viszonylag hosszú ideig eltarthat. 
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Ami a reformokat illeti, azok közül elõször
is a költségvetési és adózási rendszer to-
vábbi megreformálására van szükség a
meglévõ jövedelemelosztási szerkezet át-
alakítása érdekében. A jelenlegi jövede-
lemelosztási rendszerben ugyanis egye-
sek túlságosan magas jövedelmekhez jut-
nak, miközben a dolgozók és az eltartottak
széles tömegei igen alacsony jövedelmek-
bõl kénytelenek megélni. Egy nemrég köz-
zétett felmérés szerint, Kína minden tízezer
lakosából hatan legalább 10 millió jüannak
(átszámítva 326 millió forintnak) megfelelõ
vagyonnal rendelkeznek. Ebbõl a felmé-
résbõl az is kiderül, hogy Kínában jelenleg
825 ezer multimilliomos és 51 ezer milliár-
dos él, közülük a legtöbb, azaz 143 ezer
multimilliomos és 8800 milliárdos Peking-
ben. A kínai fõváros után a déli Kuangtung
(Guangdong) tartomány és Sanghaj büsz-
kélkedhet a legtöbb gazdag emberrel. Az
ország milliomosainak fele az imént felso-
rolt három régióban él. 

Az alacsony jövedelmû családok fo-
gyasztási színvonalát csak újabb munka-
helyek teremtésével, valamint a jövedel-
mek további növelésével lehet tartósan
emelni. Az olyan próbálkozások, mint ami-
lyenekkel például ez év elsõ hónapjaiban
Kína egyes szegényebb vidékein az ottani
helyi hatóságok próbálkoztak (az alacsony
jövedelmû, szegény embereknek és nyug-
díjasoknak fejenként 10, a diákoknak pe-
dig 5, egyenként 20 jüan értékû vásárlási
kuponokat ingyen osztogattak), nem ve-
zethetnek a kívánt eredményhez. Kínai
gazdasági szakértõk szerint az ilyen kupo-
nos akció rövid távon nyilván hatékony, de
csak egyszeri megoldásként, mert nagy a
veszélye, hogy egyszerû osztogatássá vá-
lik, ami gazdaságilag nagy bajhoz vezet-
het. Ehelyett az állami pénzeket inkább a
szociális támogatási rendszer és védõháló
erõsítésére, az oktatási, az egészségügyi

és a nyugdíjrendszer reformjára kell fordí-
tani, mivel csak így lehet tartósan ösztö-
nözni a hazai fogyasztást, és azt a gazda-
sági növekedés új húzóerejévé tenni.

A foglalkoztatás és a hazai fogyasztás
összefügg egymással. Kínában a hazai fo-
gyasztás ösztönzésének legbiztosabb fel-
tétele a stabil foglalkoztatás és a személyi
jövedelmek növelése. Ennek megértésé-
hez tisztán kell látni az alábbi circulus
vitiosus gazdasági folyamatot: csak a gaz-
dasági növekedés képes a foglalkoztatást
bõvíteni, csak a foglalkoztatás bõvítése
képes a bevételek növekedését fokozni,
csak a bevételek növekedése képes a fo-
gyasztást bátorítani, s csak a fogyasztás
növekedése képes a gazdasági növeke-
dést fokozni. Mindazonáltal, ha ennek a fo-
lyamatnak az áttörési pontját keressük, ak-
kor jelenleg azt látjuk, hogy a foglalkozta-
tás növelése útján rövid távon lehetetlen a
hazai kereslet kiszélesítése. A hazai szük-
séglet bõvítését csak hosszabb távon, jó-
val komplexebb és összehangoltabb re-
formok sorozatával lehet elérni.

Végül a kilátások mérlegelésénél nem
hagyhatjuk figyelmen kívül a kínai kormány
kivételesnek tekinthetõ képességét a vál-
ságkezelés és általában a gazdasági fo-
lyamatok irányítására. Ennek egyes, a
nyugati többpártrendszerû parlamenti de-
mokráciák szabadelvû kormányzásától lé-
nyegesen különbözõ formáit és módsze-
reit lehet bírálni, de azokénál nagyobb ha-
tékonyságát aligha lehet kétségbe vonni.
A jelenleg még továbbra is mélyülni lát-
szó pénzügyi és világgazdasági válság
nemhogy csökkentette, de világszerte in-
kább növelte a kínai kormány és a kínai
politikai vezetés nemzetközi tekintélyét. Ez
egyértelmûen megmutatkozott az úgyn-
evezett G20-ak legutóbbi, londoni csúcs-
találkozóján, ahol a kínai elnök és pártfõtit-
kár megkülönböztetett bánásmódban és
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figyelemben részesült. Errõl a magyar saj-
tó csak igen szûkszavúan számolt be, el-
lentétben a nemzetközi sajtóval, amelyben
a kínai elnök felszólalása, s a csúcstalálko-
zón részt vevõ állam- és kormányfõkkel
folytatott bilaterális megbeszélései egy-
aránt széles nyilvánosságot kaptak. Több
sajtóorgánum a Hu–Obama találkozót G2-
ként aposztrofálta. 

A G20-ak  értekezletén Hu Csin-tao (Hu
Jintao) Kína gazdaságát „feltörekvõ gaz-
daságként” jellemezte, s ezzel egyidejûleg
megpróbált az ilyen gazdasággal rendel-
kezõ országok csoportjának szószólója-
ként fellépni. Ez azonban nem sok sikerrel
járt, mivel a fejlõdõ országok vezetõinek
többsége Kínát – az Egyesült Államok után
– a világ második számú vezetõ hatalmá-
nak és nem fejlõdõ országnak tekinti. Ezek
az országok – méreteinél fogva – még In-
diát sem tekintik tipikusan fejlõdõ ország-
nak, így végül az értekezleten Lula da Silva
brazil elnök vált a fejlõdõ világ képviselõjé-
vé, akit késõbb Obama is „a világ legnép-
szerûbb elnökének” nevezett.[4] 

A kínai elnöknek a csúcsértekezleten el-
hangzott felszólalása és javaslatai ugyanak-
kor meglehetõsen visszafogottak voltak.
Nem feszegette a jelenlegi pénzügyi és vi-
lággazdasági válság kialakulásában az
egyes országok nagyobb vagy kisebb fele-
lõsségét, hanem arra szólította fel a jelenlé-
võket, hogy „kéz a kézben, együttmûköd-
ve, egymást támogatva, közös erõfeszítés-
sel küzdjük le a nehézségeket”.[5] Nem
vetette fel azt a korábbi kínai javaslatot,
hogy korlátozzák az amerikai dollár „kulcs-
valuta” vagy „világpénz” szerepét a nem-
zetközi kereskedelmi és pénzügyi elszá-
molásoknál, s hogy e szerepet részben az
IMF által több konvertibilis valutából kiala-
kított mesterséges valuta, az úgynevezett
SDR (Special Drive Right) vegye át.
Ugyanakkor javasolta a nemzetközi pénz-

ügyi rendszer megreformálásának szüksé-
gességét, mindenekelõtt a pénzügyi sza-
bályozók általánosan elfogadható normái-
nak mielõbbi kidolgozása és elfogadása
révén. Sürgette, hogy a nemzetközi pénz-
ügyi szervezetek nyújtsanak több segélyt a
fejlõdõ országoknak, s a Pénzügyi Stabili-
tási Fórum (Financial Stability Forum) a jö-
võben nagyobb szerepet játsszon. Ennek
keretén belül azt javasolta, hogy az IMF
erõsítse és javítsa a különbözõ gazdasá-
gok makrogazdasági politikájának ellenõr-
zését, különösen a fõ tartalékvaluták kibo-
csátásával kapcsolatos politikát illetõen.
Szorgalmazta az IMF és a Világbank dön-
téshozatali szerkezetének megváltoztatá-
sát, hogy abba a fejlõdõ országok is job-
ban beleszólhassanak. Némi ellenállás
után a fejlett gazdaságok azon követelésé-
hez is hozzájárult, hogy a nemzetközi
pénzügyi szervezetek fokozottabban ellen-
õrizhessék az úgynevezett „adóparadicso-
mok” pénzforgalmát, beleértve a KNK
hongkongi és makaói „különleges közigaz-
gatási területeit” is. Végül határozottan fel-
lépett a protekcionizmus bármilyen formá-
ban történõ alkalmazása ellen.

A G20-ak értekezlete elõtt és után észre-
vehetõen megváltozott az amerikai vezetõ
politikusok hangvétele a kínai politikát és a
Kínában lejátszódó eseményeket illetõen.
Ez abban is tükrözõdött, hogy az új kül-
ügyminiszter, Hillary Clinton ez év február-
jában, elsõ külföldi látogatása alkalmával –
a korábbi szokásoktól eltérõen – nem az
európai, hanem a kelet- és délkelet-ázsiai
térség vezetõ országai kereste fel. Bár Pe-
kingbe – Tokió és Szöul után – harmadik
állomásként jutott el, mindkét ország
szempontjából az ottani tárgyalásai voltak
a legfontosabbak. A kínai vezetõktõl ígére-
tet kapott arra, hogy amennyiben az ame-
rikai kormány ésszerû, kiszámítható és Kí-
na gazdasági érdekeit nem sértõ kereske-
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delmi és pénzügyi politikát folytat, a Kínai
Népi Bank továbbra is hajlandó lesz az
amerikai jegybank, a Fed által kibocsátott
kincstárjegyek és kötvények folyamatos
vásárlására, s ezzel az USA egyre növek-
võ költségvetési hiánya jelentõs részének
finanszírozására. 

Miként azt írásunk elején jeleztük, a
2008 novembere óta eltelt idõ rövidsége
miatt a válságkezelõ intézkedések hatásá-
nak felmérésére jelen írás csak korlátozott
mértékben vállalkozhatott. Megalapozot-
tabb és idõtálló értékelésre csak a világ-

méretû recesszió befejezõdése után, to-
vábbá a válság által leginkább érintett or-
szágok ilyen irányú stratégiái eredmé-
nyességének ismeretében kerülhet sor.
Akkor kaphatunk majd választ azokra a je-
lenleg ellentmondásos és szélsõséges
elõrejelzésekre és jóslatokra is, amelyek
szerint egyfelõl Kína elsõként és lényege-
sen megerõsödve fog kikerülni a jelenlegi
világgazdasági válságból, illetve másfelõl
a gazdasági és politikai káoszba süllyedõ
és szétesõ Kína lesz a válság legnagyobb
vesztese.                                             
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