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Miközben az elmúlt években a szélesebb 

közvélemény számára is nyilvánvalóvá 

vált Kína felemelkedésének világot meg-

változtató jelentősége, a számtalan kiváló 

elemzés ellenére sem született a modern 

távol-keleti sárkányt átfogóan bemutató 

kötet Magyarországon – eddig. E téren 

hiánypótló műként jelent meg a Magyar 

Tudományos Akadémia és a Miniszterel-

nöki Hivatal kezdeményezésére három éve 

folyó jelenkori Kína-kutatások összefogla-

lása Inotai András és Juhász Ottó szerkesz-

tésében, A változó Kína címmel. Megőriz-

hető-e Kína egysége? Lesz-e demokrácia? 

Ilyen és ezekhez hasonló számos további 

fontos kérdésre keresik a választ hazánk 

szakértői. Elemzéseiken keresztül bemutat-

ják Kínának, a világ immáron harmadik 

legnagyobb gazdaságának a globális válsá-

got közvetlenül megelőző helyzetét, amely 

kitűnő tudásalapot teremt az olvasó számá-

ra a Középső Birodalom jelenének, a vál-

ságban betöltött szerepének és jövőjének 

értelmezéséhez. 

Igaz, Kína a világ számára egyelőre csupán 

egyre növekvő jelentőségű gazdasági té-

nyezőként jelenik meg, ugyanakkor a ha-

talmas ország nemzetközi viszonyokra 

gyakorolt jelenlegi és jövőbeli hatása nem 

érthető meg pusztán a gazdasági mutatók 

alapján. 

Az ország helyzetének értékeléséhez nél-

külözhetetlen a társadalmi és kulturális 

alapok bemutatása is. Juhász Ottó, Ma-

gyarország korábbi pekingi nagykövete A 

kínai belső helyzet alakulása, kilátások 

című fejezetében pontról pontra áttekinti 

Kína belső konfliktusait és lehetőségeit. 

Kína problémáit a Kínai Kommunista Párt 

(KKP) XVII. kongresszusa foglalta össze 

2007-ben. Eszerint a további optimális 

fejlődés érdekében már az intenzív típusú, 

minőségi fejlesztéseket szükséges előtérbe 

helyezni, és meg kell alapozni a „harmoni-

kus társadalmat”, azaz a nép gazdasági 

jólétének, egzisztenciájának széles körű 

kiterjesztését. Természetesen a kongresz-

szus által megfogalmazott problémák is e 

területekhez kötődnek. Kínának támogat-

nia kell a saját erőből származó innovációt, 

csökkentenie szükséges a nagy vagyoni 

különbségeket és a szegénységet, miköz-

ben fokozódik a nemzetközi konkurencia-

harc a glóbusz és a térség államai között. A 

világ más tájain irigyelt gyors ütemű GDP-

növekedés a gazdaság túlfűtöttségét jelzi, a 

fejlődés mellett hatalmasra nőttek a verti-

kális és horizontális társadalmi különbsé-

gek is, azaz tűrhetetlen szakadék tátong a 

nép alsó és felső rétegei, illetve a gazdag 

tengerparti és az elmaradott belső területek 

között. A mezőgazdaság sürgősen fejlesz-

tésre szorul, miközben már most is hatal-

mas a munkaerő-felesleg, a migrációt sza-

bályozó hukou rendszer ellenére százmilli-

ók vándorolnak a városokba munka remé-

nyében. A társadalmi- gazdasági átalakulás 

egy másik negatív vetülete a korrupció 

fékezhetetlennek tűnő terjedése. A szigorú, 

halálbüntetéssel fenyegető büntetőjogsza-

bályok ellenére gyakran derül fény meg-
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vesztegetési ügyekre, amelyek aláássák a 

társadalmi nyugalmat és – ami igazán ve-

szélyesnek tűnhet a KKP-nak – a központi 

hatalomba vetett bizalmat. Talán ezeknél is 

aggasztóbb azonban a kül- és belpolitikai 

hullámokat egyaránt keltő nemzetiségi 

kérdés. Kínában 45 kisebbség rendelkezik 

autonóm területtel, amelyek az ország terü-

letének csaknem kétharmadát foglalják el 

(40. o.). Ugyanakkor a népesség számará-

nyait tekintve a kisebbségek elenyésző 

hányadát teszik ki a népköztársaság lakos-

ságának, amelynek több mint kilencven 

százaléka han kínai, míg a minoritások 

közül a legnépesebbnek számító ujgur kö-

zösség számaránya is csupán másfél száza-

lékot ér el (49. o.). Számarányuk ellenére 

az ujgur és tibeti – Peking által 

szeparatistának – tekintett mozgalmak sú-

lyos problémát okoznak a kormányzatnak. 

Peking azonban nem csupán felismeri a 

problémákat, hanem óvatos, hosszú távra 

tervezett reformok sorával igyekszik meg-

oldani azokat. A politika terén természete-

sen nem a rendszer alapvető megújítása a 

cél, de a meglévő keretek között is kínál-

kozik lehetőség a feszültségek csökkenté-

sére. Egyfelől fokozatosan bevonnak pár-

ton kívüli személyeket és szervezeteket a 

döntések előkészítésébe, másfelől vizsgál-

ják az önkormányzatiság felsőbb szintekre 

(megyékre, városi kerületekre) történő ki-

terjesztésének lehetőségét. 

Az ideológia terén is észlelhető, hogy a 

párt álláspontja a korszellemnek megfele-

lően változik. Hu Csin-tao (Hu Jintao) el-

nöksége alatt került előtérbe a kiegyensú-

lyozott és fenntartható fejlődés eszméje, a 

tudományos innováció és a környezetvéde-

lem fontossága. A reformok melletti álta-

lános elkötelezettség a szakpolitikák terén 

is érvényesül. Az igazságszolgáltatási 

rendszer átalakítása nélkülözhetetlen az 

egyre inkább kiteljesedő piacgazdasági 

viszonyok működőképessége érdekében, 

az etnikai feszültségek csökkentésére a 

központi kormányzat jelentős gazdasági 

támogatásokat nyújt az elmaradott terüle-

tek számára. A bankszektor további re-

formja is várható – annak ellenére, hogy a 

relatív zártság a pénzügyi válságban vé-

delmet nyújtott a kínai bankrendszernek –, 

az átalakulást és liberalizációt a külföldi 

tőkebeáramlás segíti elő (53. o.). 

Kína aktuális helyzetének áttekintését kö-

vetően Tálas Barna Kína társadalmi-

gazdasági fejlődésének távlatai 2030-ig 

című tanulmányában bepillantást nyerhe-

tünk a hatalmas ország következő két évti-

zedben várható pályaívébe. A szerző saját 

számításain alapuló, rendkívül részletes, 

Kína gazdasági és demográfiai mutatóinak 

alakulását bemutató táblázatok segítik az 

olvasót az eligazodásban. Igaz, nem köny-

nyű prognózisokat készíteni több évtized-

del előre, mégis rendkívül fontos és izgal-

mas becsült adatok nyerhetők ezúton, ame-

lyek nagyban segíthetik a 21. század első 

harmadára kialakuló nemzetközi viszonyok 

megértését. Tálas adatsorai a naturális mu-

tatók között felölelik a vonatkozó demo-

gráfiai, foglalkoztatási, termelékenységi, 

energetikai, szállítási és tömegkommuni-

kációs mutatókat, amelyek alakulása 2000-

től napjainkig, illetve – prognózis alapján – 

2030-ig árnyaltan mutatják be Kína várha-

tó fejlődési pályáját. Érdemes részletesen 

elidőzni a nemzetközi összehasonlítások-

ban leggyakrabban emlegetett mutató, azaz 

a megtermelt és a felhasznált GDP előre-

jelzésénél. A szerző – a nemzetközi szak-

irodalommal összevetett – kalkulációi 

alapján a GDP volumene Kínában a 2000. 

évben elért szinthez viszonyítva 2020-ra 

több mint ötszörösére, 2030-ra pedig 7,7-

szeresére növekszik (112. o.), ami a csök-

kenő növekedési ütemet figyelembe véve 

is impozáns teljesítmény. Az egy főre eső 

GDP változása kapcsán nem hagyható fi-

gyelmen kívül a demográfiai viszonyok 

alakulása. A kínai kormányzat már az 

1990-es évek elején azt a célt tűzte ki, 

hogy az ország lélekszámát 2000-ig 1,3 

milliárd, 2010-ig pedig 1,4 milliárd fő alatt 

kell tartani. Mindez lényegében sikerült, 

sőt a lakosok száma várhatóan csak 2020 

táján éri majd el az 1,4 milliárdot. Kína 

demográfiai csúcspontja előreláthatólag 

pont 2030 körül fog elkövetkezni, amikor – 

az általánosan elfogadott becslés szerint – 
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1,5 milliárd főnél tetőzik, majd lassú apa-

dásba kezd, és 2050-re visszatér a jelenle-

gi, 1,3 milliárdos szintre (107. o.). Ennek 

alapján az egy főre eső GDP növekedése a 

század első évtizedében 8,7, a másodikban 

7,2, a harmadikban pedig már csupán 3,8 

százalékot fog elérni (113. o.). Egy másik 

mutató, a Kínában forgalomban lévő gép-

járművek száma és ezek növekedési üteme 

azonban aggodalomra adhat okot. 2000 és 

2006 között a személygépkocsi-állomány 

3,1-szeresére növekedett, a gyorsuló ten-

dencia mellett 2010-re legalább ötvenmil-

lió magánkézben lévő személygépkocsi fut 

majd Kína útjain. A legfrissebb adatok 

szerint 2009 augusztusában Kína a világ 

legnagyobb autógyártójává és -piacává 

lépett elő, 18 százalékkal növekedtek az 

eladások, miközben a világon ugyanilyen 

mértékben esett a kereslet. Könnyen belát-

ható, hogy a környezetvédelem terén 

egyébként is kihívásokkal küzdő Kína ese-

tében a forgalom növekedése súlyos kör-

nyezeti problémákat okozhat. 

Sokkal biztatóbbak az oktatási és kulturális 

szféra várható mutatói. Kína az elmúlt év-

ezredek folyamán sokszor a világ legfejlet-

tebb szellemi életével dicsekedhetett. A 

kínai „reneszánsz” évszázadokkal meg-

előzte az európait, a nyomtatás technikája 

már a 9–10. században elterjedt, a Szung-

kor (960–1279) idején az orvostudomány, 

a földrajz, a matematika és a csillagászat is 

nagyot fejlődött. Ilyen előzmények után 

nem meglepő, ha a kínai felemelkedés nem 

csupán a gazdaság, hanem a tudomány 

szféráját is érinti. A tudásalapú 21. század-

ban az oktatás és a K+F nagyarányú fej-

lesztése nélkül Kína sem válhatna megha-

tározó nemzetközi szereplővé, így termé-

szetes, hogy e téren is rohamléptekkel ha-

lad előre. A felsőfokú intézetekben tanulók 

száma 2000 és 2030 között várhatóan több 

mint 14-szeresére emelkedik, és eléri a 

nyolcvanmilliós hallgatói létszámot. 

Ugyanezen időszak alatt a kutatással és 

fejlesztéssel foglalkozó intézmények szá-

ma csaknem négyszeresére nő, miközben 

az ilyen célra fordított kiadások kis híján 

35-szörösükre, a GDP 4,5 százalékára nö-

vekednek. Az Európai Unió lisszaboni 

stratégiájában kitűzött, ám egyelőre nehe-

zen elérhetőnek tűnő cél alapján a tagál-

lamoknak a GDP három százalékát kellene 

K+F kiadásokra fordítani. 

Kína – már csak méreteinél fogva is – 

mindig fontos nemzetközi szereplő volt, az 

elmúlt évtizedekben tapasztalt gazdasági 

felemelkedése azonban minden eddiginél 

jobban felértékelte jelentőségét, és ez a 

folyamat a jövőben még erősebben érezteti 

majd hatását. A nemzetközi pénzügyi-

gazdasági válság megmutatta, hogy mára 

Kína a világgazdasági fellendülés egyik 

legfontosabb szereplője, már-már sine qua 

non-ja. A londoni G20-csúcstalálkozón ezt 

az új helyzetet kénytelen volt a Nyugat is 

elfogadni. Kína nemzetközi kapcsolatainak 

legfontosabb aspektusa a gazdaság, hiszen 

az 1979 óta eltelt időszak fellendülésének 

motorja a külkereskedelem, az export volt. 

Hernádi András Kína nemzetközi kapcsola-

tai című elemzése ennek megfelelően első-

ként áttekinti Kína külkereskedelmi és tő-

keforgalmát, illetve annak megoszlását a 

világ egyes országai, régiói között. Az or-

szág külkereskedelmi többlete 2006-ban 

meghaladta a 177 milliárd dollárt, amely-

nek legnagyobb része az Egyesült Álla-

mokkal szemben realizált többletből adó-

dott. Az amerikai–kínai kapcsolatok terén 

is jelentős konfliktusok forrása az Egyesült 

Államok kereskedelmi deficitje. A kétolda-

lú kereskedelmi kapcsolatok kiegyensúlyo-

zatlansága 1983 óta folyamatosan növek-

szik, 2007-re az Egyesült Államok Kínával 

szembeni deficitje meghaladta a 260 milli-

árd dollárt, ami az összdeficit egyharmada. 

Érthető, hogy Washingtonnak kényelmet-

len ez a helyzet, amelynek okaként leg-

többször a kínai exporttámogatásokat és 

kereskedelempolitikát emlegeti. Legalább 

ekkora problémát okoz az amerikai félnek, 

hogy – Washington álláspontja szerint – 

Peking mesterségesen alacsonyan tartja a 

jüan árfolyamát, amivel támogatja a kínai 

kivitelt. 

A kínai külpolitika Közép-Ázsia irányában 

is nyitott. A Sanghaji Együttműködési 
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Szervezet a térség biztonságpolitikai koor-

dinációját tűzte ki célul, meghatározó sze-

replője Kína mellett Oroszország. Az 

együttműködés keretein belül a két fél a 

Szovjetunió széthullását követően rendezte 

határvitáit, mára viszont hangsúlyossá vált 

az energetikai együttműködés is, hiszen 

Közép-Ázsia gazdag energiaforrásait Kína 

növekvő igényeinek kielégítésére használ-

hatja fel. 

A külügyek terén gyakran hallhatunk ma-

napság Kínának a fekete-afrikai országok-

kal folytatott kapcsolatairól. A nyers-

anyagokra éhes kínai gazdaság elsődleges 

célja Afrikában a további fejlődéshez szük-

séges készletek biztosítása. 2000-ben 

negyvennégy ország részvételével megala-

pították a Kína–Afrika Együttműködési 

Fórumot, elsősorban a kereskedelmi-

gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdeké-

ben. Nyugati források gyakran aggodal-

muknak adnak hangot Kína afrikai térnye-

rése kapcsán, mivel egyfelől tartanak saját 

gazdasági pozícióik romlásától, másfelől 

szerintük Kína olyan országokat is támo-

gat, amelyek nem tesznek eleget a velük 

szemben támasztott politikai követelmé-

nyeknek. Ugyanakkor a félelmek dacára az 

Afrikába irányuló FDI-befektetések 70 

százaléka továbbra is az Egyesült Álla-

mokból és Európából érkezik.  

A magyar–kínai kétoldalú kapcsolatok 

fejlesztésének lehetőségeit taglalja Rácz 

Lajos A magyar–kínai kétoldalú kapcsola-

tok fejlesztésének lehetőségei című fejezet-

ben. Külön-külön áttekinti a viszonyrend-

szer egyes vetületeit, így az agrár-, a gaz-

dasági és a tudományos együttműködés 

feltételeit. A globalizálódó világban Ma-

gyarországnak is alkalmazkodnia kell ah-

hoz a tényhez, hogy Kína immáron megke-

rülhetetlen gazdasági nagyhatalom, ezért 

feltétlenül szükséges a kétoldalú kapcsola-

tokban rejlő lehetőségek feltárása, majd 

kiaknázása.  

A magyar lehetőségeket erősíti, hogy Kína 

európai jelenlétének fokozása érdekében 

hazánkat egyfajta „hídnak”, regionális 

központnak tekinti, amelyet e téren szeren-

csés földrajzi helyzetünk is megalapoz. 

Ezen túl még él Kínában Magyarországról 

az a pozitív kép, amely egyrészt az 1950-

es, 1960-as években csereprogramok kere-

tében itt járt kínaiakban alakult ki, más-

részt az 1990-es években betelepült kínaiak 

által az anyaországgal fenntartott kapcsola-

tok során színesedett tovább. A magyar 

vállalkozók, befektetők esélyeit azonban 

számos körülmény rontja. Az együttműkö-

dés kiteljesedéséhez szükséges beruházá-

sok volumene messze meghaladja a honi 

kis- és közepes vállalkozások lehetőségeit 

és kockázatvállalási hajlandóságát. Elen-

gedhetetlen a jelentős állami szerepválla-

lás, amely egyfelől a hiányos infrastruktúra 

kiépítése és az összehangolt, stratégiai jel-

legű gazdaságpolitikai döntések terén, 

másfelől a bürokratikus akadályok lebontá-

sa terén játszhatna fontos szerepet. Általá-

ban elmondható, hogy egy hosszú távra 

érvényes, társadalmilag támogatott Kína-

stratégia elfogadásának kicsi az esélye 

(245. o.). 

Nem lehetne teljes a kötet Kína világgaz-

dasági szerepének, erősödő intézményi 

integrációjának bemutatása nélkül. Inotai 

András Kína növekvő szerepe a világgaz-

dasági folyamatokban című tanulmányá-

ban rávilágít, hogy a népköztársaság pél-

dátlan ütemű fejlődése nem csupán az or-

szág globális gazdasági befolyását és sú-

lyát, hanem egyben az egész világgal 

szembeni felelősségét is megnöveli. Sze-

rencsére úgy tűnik, hogy Kína képes vál-

lalni azt a terhet, amely azzal jár, hogy az 

Egyesült Államok és Japán után a világ 

harmadik legnagyobb gazdaságává vált. A 

kínai növekedés egyik új, de a jövőben 

egyre jellemzőbbé váló jelensége, hogy 

Kína tőkeexportőri szerepe is egyre jelen-

tősebbé válik. 2006 végén a külföldre irá-

nyuló kínai befektetések állománya több 

mint 90 milliárd dollár volt (290. o.). A 

Going Global stratégia keretein belül Kína 

befektetései útján arra törekszik, hogy a 

gazdasági előnyök mellett politikai és stra-

tégiai, a többpólusú világrend felé mutató 

pozíciókat építsen ki. Többek közt hatal-

mas külkereskedelmi többletéből táplál-
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kozva Peking eddig is számos figyelemre 

méltó felvásárlást vitt véghez – ilyen volt 

például, amikor a Lenovo megvette az 

IBM számítógép üzletágát – mostanában 

azonban olyan jelek mutatkoznak, hogy a 

nemzetközi válságban meggyengült szá-

mos nyugati vállalat válhat a világ legna-

gyobb valutatartalékával rendelkező Kína 

célpontjává. Mindebből arra lehet követ-

keztetni, hogy a népköztársaság középtá-

von a világ egyik legfontosabb tőkeexpor-

tőrévé válhat, s erre fel kell készülniük a 

nyugati országoknak is. 

Ezek a példák jól mutatják, hogy Kína már 

eddig is látványos teljesítményt nyújtott, 

pedig kínai szemmel nézve semmi megle-

pő nincs ebben a folyamatban, hiszen az 

elmúlt évezredekben mindig a Középső 

Birodalom volt a világ legnagyobb gazda-

sága, csupán az ipari forradalom óta eltelt 

két évszázadban maradt le a Nyugattal 

szemben. Most helyreáll a természet rend-

je, Kína vásárlóerő-paritáson számítva már 

a második az Egyesült Államok mögött, a 

világtermelés 15 százalékával, pedig még 

csupán útja elején jár. A változó Kína 

kompakt, jól szerkesztett formában tartal-

mazza az MTA–MEH együttműködés ke-

retében megszületett háttértanulmányok 

eredményeit. A könyv – amelynek igényes 

kivitelezéséért a kiadót is dicséret illeti – 

egyaránt alkalmas a szakmai közönség, a 

laikus érdeklődő és az egyetemi diákság 

ismereteinek megalapozására, bővítésére. 

Érdemes lenne tovább fokozni a Kínára 

irányuló figyelmet a szélesebb honi szak-

mai és egyetemi berkeken belül, remélem, 

ez a kötet hozzájárulhat a pozitív elmozdu-

láshoz. 
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