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Kína mostanra a világ legnagyobb 
gazdasága lett a Világbank vá-
sárlóerő-paritáson számított 

bruttó nemzeti össztermékre vonatkozó 
rangsora alapján, és a globális gazdaság-
ban betöltött meghatározó szerepe mos-
tanra elvitathatatlanná vált. Az interne-
tes gazdaság pedig az a terület, amely 
napjainkban az egyik legjelentősebb fej-
lődésen és átalakuláson megy keresztül. 
Az internet történelmi időtávban nézve 
rövid, de annál jelentősebb térhódítása 
sok tekintetben képes volt alapvetően 
befolyásolni a gazdasági folyamatok 
működését. Kína online gazdasága – leg-
alábbis a szereplők szintjén – igen eltér 

az általunk megszokottól, bár egyes vo-
násaiban egyéb sajátosságokkal is ren-
delkezik. A nyugati világ nagy szereplői, 
amelyek a magyar internetes térben is 
sokszor meghatározóak, Kínában vagy 
nincsenek jelen, vagy a szerepük jóval ki-
sebb. Az ottani digitális gazdaság óriásai 
ugyanis a helyi nagyvállalatok, ezáltal az 
ázsiai ország internetes gazdaságának és 
az internetjének is van egy sajátos kínai 
jellege.

A tanulmány első része áttekintést ad 
a kínai internetes gazdaság egyes szeg-
menseinek a piaci helyzetéről, az azok-
ban működő vállalatok piaci erőviszo-
nyairól. Bár e tekintetben a vizsgálat 
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A kínai internet sajátosan kínai. Mivel a Kínai Népköztársaság a Világbank jelentései alapján 
vásárlóerő-paritáson számítva a világ legnagyobb gazdasága lett, és az internet és általában a 
digitális gazdaság a dinamikus növekedése eredményeként a gazdasági fejlődés egyik hajtó-
motorjává vált, érdemes kicsit megvizsgálni a kínai internetes gazdaság folyamatait. Ott nem 
a Google–Facebook-páros uralja a digitális teret, hanem olyan kínai óriások, mint az Alibaba, 
a Baidu és a Tencent. Az internet uralma azonban kiegészül az állami kontrol eszközeivel is, 
amelyek a politikai célkitűzések mentén szintén formálják a kínai digitális gazdaságot, a bel-
politikai érdekek mentén pedig kihatnak az üzleti világ működési logikájára is.

The internet in China has its Chinese character. Since China became the world’s largest 
economy by Gross domestic product in 2015, PPP ranking, the internet, and the digital 
economy are rapidly growing, therefore becoming an engine of economic growth. It is 
worthwhile to study the Chinese digital economy and its progress. In Chinese cyberspace the 
biggest companies are the Chinese ones, like Alibaba, Baidu and Tencent, while some Western 
giants, like Google and Facebook are excluded from the market. However, the internet is not 
ruled by these big companies alone, but the state too. The home affairs also shape the form of 
the internet and business markets in the digital economy.

* * *
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bizonyosan nem teljes, de több lényeges 
szegmens mentén kellően alapos betekin-
tést engedhet a kínai internetes gazdaság 
alapvető működésébe. A tanulmány má-
sodik részében – a mikroszintű vizsgá-
lódás felől a makroszintű összefüggések 
felé fordulva – a kínai internetes gazda-
ság működését meghatározó politikák és 
szabályozások bemutatása következik. 
A gazdaság ugyanis nem egy minden-
től független társadalmi alrendszer, ha-
nem más társadalmi alrendszerek által 
befolyásoltan, azokkal kölcsönhatásban 
működik. Ez utóbbiak közül a politikai 
mező befolyásoló ereje és szerepe igen je-
lentős, így – némi nemzetközi kitekintés-
sel és az összefüggések elemzésével – az 
online gazdaságra ható kínai politikákról 
is lesz szó.

A kínai internethasználat
számokban

1992-ben született meg a ma ismert 
World Wide Web, amely könnyen kezel-
hető grafikus felület segítségével teszi 
lehetővé szöveg, hang, kép, mozgókép 
megjelenítését és az oldalak közötti navi-
gációt.1 Kína belépése az online világba 
elég gyors ütemben zajlik, az internet-
használók száma gyorsan növekedett az 
elmúlt években. A 2000-es évek elején 
arányaiban még meglehetősen kevesen 
éltek az internet adta lehetőséggel, aztán 
másfél évtized leforgása alatt már több-
ségbe kerültek azok, akik már el sem tud-
ják képzelni az életet nélküle. A számukban 
különösen gyors emelkedés volt tapasz-
talható a 2006–2014 közötti időszakban, 

amikor az internet penetrációja 10,5-ről 
49,3 százalékra növekedett. Tavaly már 
több mint 721 millió kínai használta az 
internetet, ami 52,2 százalékos internet-
penetrációt jelent. A becslések szerint a 
világ mintegy 3,5 milliárd internethasz-
nálójának 21,1 százaléka kínai.2 Bár ér-
demes megjegyezni, hogy e számok 
kapcsán több becslés is létezik, azonban 
nagyságrendileg valamennyi megfelel az 
itt közölt adatoknak.

A Kantar Media 2016. novemberi 
infografikája több platform használatá-
nak a bemutatásával betekintést enged 
a kínai interneten zajló folyamatokra, és 
látszik belőle az eltérő márkák jelenlé-
te is. A kínai felhasználók által indított, 
percenként több mint 4 millió internetes 
keresés nem a Google-on, hanem a Baidu 
felületén történik. A közösségi médiában 
nyomát sem találjuk a Facebooknak; he-
lyette olyan közösségi oldalakon kom-
munikálnak a felhasználók egymás kö-
zött, mint a Sina Weibo mikroblog vagy 
a Tencent QQ. Az online kereskedelem 
során a felhasználók a Taobao oldalon 
írnak véleményeket az egyes termékek-
ről, és általában az e-kereskedelemben az 
Alibaba-csoport vállalatai bonyolítják le 
a legnagyobb értékben a tranzakciókat. 
(A kutatás tanúsága szerint percenként 
több mint 15 millió kínai jüan értékben.)3

Az online gazdaság tehát két aspektus-
ból is érdekes, amikor a kínai internetet 
vesszük górcső alá. Egyfelől a kínai in-
ternetes felhasználók tömege olyan lét-
számot jelent, amelynek globális jelentő-
sége sem megkerülhető. Másfelől, ahogy 
az a Kantar Media jelentéséből is látható, 
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a kínai internetes gazdaság és az interne-
tes platformok használata jelentősen eltér 
attól, amit mi megszoktunk a nyugati 
világban, vagy éppen Magyarországon. 
Ebben a tekintetben mintha az internet 
nem is ugyanaz lenne, ha Kínából vagy 
ha – például – Magyarországról használ-
juk a globális hálót.

A kínai internet vezető vállalatai

A kínai internet óriásvállalatainak általá-
ban az Alibaba, a Baidu és a Tencent (más 
néven: BAT) tekinthető. E vállalatok domi-
náns szerepet töltenek be a kínai internetes 
gazdaság egyes szegmenseiben, kiemel-
kedő piaci részesedésekkel. Ugyanakkor 
komoly nemzetközi (egyesült államokbeli) 

terjeszkedési szándékokkal is rendelkez-
nek.4 Ráadásul hatalmas vagyonokra tet-
tek szert a vezetőik is: a Forbes 2016-os 
összeállítása szerint Jack Ma, az Alibaba 
vezetője a második leggazdagabb kínai, 
a harmadik helyen pedig a Tencent veze-
tője, Ma Huateng követi őt, de hetedik a 
leggazdagabbak listáján a Baidut vezető 
Robin Li is.5 A Bloomberg 2016-os becs-
lései szerint a teljes kínai online reklám-
bevételek 28,3 százalékát a Baidu szerez-
te meg, és ezzel a legnagyobb szereplője 
lett ennek a piacnak. A második helyen 
az online kereskedelem óriásvállalata, az 
Alibaba áll, amely az összes reklámbevé-
tel közel 25,7 százalékával büszkélked-
het. A harmadik a közösségi médiában 
erős pozíciókat felmutató Tencent, 9,8 
százalékkal.6

1. ábra7

Az online hirdetésekből származó bevételek megoszlása Kínában
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Az Alibaba (阿里巴巴) vállalatcsopor-
tot 1999-ben alapították, a vezetője Jack 
Ma, aki korábban Hangcsouban volt an-
goltanár. Napjainkra az Alibaba-csoport 
a világ egyik vezető internetes és mobil-
telefonos kereskedelmi vállalatává vált, 
de egyben túl is terjeszkedett az inter-
netes kereskedelem világán. A vállalati 
portfólióban megjelentek a marketing- és 
a hirdetési szolgáltatások, az elektroni-
kus fizetési megoldások, a különböző 
felhőalapú és hálózati szolgáltatások is.8 
Olyan jelentős vállalatok, márkák tar-
toznak a csoporthoz, mint a 2003-ban 
indított és azóta is a legnagyobb C2C 
(vásárlók közti) online kereskedőoldal, 
a Taobao, illetve a 2008-as indítása óta 
szintén a legnagyobbá vált B2C (cégek 
és magánszemélyek közti) online keres-
kedőoldal, a Tmall. Szintén ide tartozik 
a vállalatközi kereskedelem (B2B) leg-
tekintélyesebb szereplője, a 1688.com, 
amelyet 1999-ben alapítottak. A csoport 
az Alibaba.com és az AliExpress révén 
a kínai mellett a nemzetközi piacokon is 
jelen van. A vállalat pénzügyi szolgálta-
tásai – köztük az Alipay rendszer is – az 
Ant Financial céghez tartoznak, míg a 
felhőalapú és hálózati szolgáltatások az 
Alibaba Cloudhoz, de a csoport további 
vállalatokat és piacokat is magában fog-
lal.9

Magyar szempontból azért is érdekes 
lehet az Alibabának a globális keres-
kedelemben való jelenléte, mivel egyes 
hírek szerint hazánk is esélyes a vállalat 
európai elosztó központja helyéért folyó 
versenyben (a jelentős beruházásért Hor-
vátország a legnagyobb versenytársunk), 

így aztán az Alibaba vezetőjét, Jack Mát 
személyesen is fogadta a magyar minisz-
terelnök 2017 januárjában.10

A Baidu (百度) a legnagyobb kínai ke-
resőmotor-szolgáltató vállalat, amelyet sa-
ját állításuk szerint ma már a kínaiak 95 
százaléka használ a világhálón történő ke-
resésre, és összesen 76 százalékos piaci ré-
szesedést tudhat magáénak a napi 5 milli-
árdos igénybevételével. A vállalatot 2000-
ben alapították Pekingben, és ma már nem 
csak keresőmotor-szolgáltatóként operál. 
A márkához tartoznak olyan felületek is, 
mint a Baidu News hírszolgáltatás, a Baidu 
Video audiovizuális tartalommegosztó, 
a Baidu Music audiotartalom-megosztó 
oldal és a Baidu Images képmegosztó. 
A vállalat bemutatkozó oldala szerint 28 
millióan néznek videókat, 35 millióan 
hallgatnak zenét, 30 millióan osztanak 
meg képeket, és 20 millióan olvasnak hí-
reket a Baidu felületein naponta. A Baidu 
Knowledge tudakozószolgáltatást nyújt, 
a Baidu Forum pedig a felhasználók egy-
más közötti kommunikációjához biztosít 
felületet.11

A Tencent (腾讯) a saját meghatáro-
zása szerint a kínai internet legnagyobb 
úgynevezett hozzáadott értéket adó szol-
gáltatásokat kínáló vállalata. 1998-ban 
alapították, és 2004-ben vezették be a 
hongkongi tőzsdére. Jelentős pozíciókkal 
rendelkezik a kínai közösségi médiában, 
mivel hozzá tartoznak a QQ és a WeChat 
felületei, amelyeket sok száz millió fel-
használó vesz igénybe az egymással tör-
ténő kommunikációban, valamint saját 
internetes fizetési rendszert is üzemeltet, 
Tenpay néven.12 Ezt érdemes kiegészíteni 
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azzal is, hogy a Tencent 2016-ra a világ 
legnagyobb videojáték-kiadója is lett, 
amely révén 11,1 milliárd dollár bevételt 
termelt 2015-ben. Ez több, mint a glo-
bális piacon a két legnagyobb verseny-
társ, az Electronic Arts és az Activision 
Blizzard együttes bevétele. Ráadásul 24 
százalékos éves bevételnövekedésével 
egyre inkább elhagyja az ebben az ipar-
ágban stagnáló versenytársakat.13

Online kereskedelem

Az online értékesítési rendszernek van-
nak olyan sajátosságai, amelyek eltérnek 
a való életben történőtől. Például nincs 
feltétlenül szükség arra, hogy a terméke-
ket eladásra kínáló személy, vállalat jelen 
legyen az értékesítési folyamatban. Maga 
a termék sem okvetlenül valóságos áru, 
hanem lehet úgynevezett lágy termék, 
azaz elektronikusan megosztható tar-
talom is. Bár a hagyományos termékek 
esetében az online értékesítési folyamat 
biztosít bizonyos előnyöket, de a tény-
leges kiszállítás időigényes és költséges 
maradhat, és megfelelő logisztikai háttér 
is szükséges hozzá. A digitalizált termé-
keknél viszont a teljes folyamat az inter-
neten keresztül zajlik, a termék az online 
kereskedő webhelyéről letölthető.14

Amikor értékesítési csatornákról be-
szélünk, érdemes egymástól elkülöníte-
ni a szervezetközi (business-to-business, 
B2B), a végfelhasználói (business-to-
consumer, B2C) és a végfelhasználók 
közötti (consumer-to-consumer, C2C) pi-
acokat. Sőt, egyes esetekben a fogyasztó-
tól a vállalat felé is irányulhat a csatorna 

(consumer-to-business, C2B). A szerve-
zetek közötti (B2B) tranzakciók esetén 
rengeteg információcserére van szükség 
a lebonyolításuk előtt. A klasszikus vég-
fogyasztói piacokon (B2C) az interne-
tes platform képes új piacokat teremteni 
olyan lehetőségek mellett, mint az idő-, 
költség- és energiamegtakarítás, vala-
mint a gazdagabb választási lehetőségek. 
Továbbá a valódi kiskereskedelmi egy-
ségek is kiegészülhetnek az internetes 
boltok kínálatával. A kizárólag végfel-
használókból álló (C2C) közeg piactere a 
klasszikus aukció, ahol egymásnak érté-
kesítenek. Az aukciós oldalakon a részt-
vevők olyan felületen képesek optimális 
árat kínálni egymásnak, amelyre csak az 
internetes technológiák adnak lehetősé-
get, akár országhatárokat átívelően is.15

A kínai online kereskedelem fontos-
ságát mutatja, hogy 2016-ra a világon a 
második legnagyobb márkaértékű ke-
reskedő a kínai Alibaba-cégcsoport lett, 
amelyet egyedül az Amazon előzött meg. 
Míg az utóbbi értéke nagyjából 99 milli-
árd dollár volt, addig az Alibabáé mint-
egy 49 milliárd. Az Alibaba nagy kínai 
riválisa, a JD.com „csak” a 11. helyen 
zárt 2016-ban, több mint 10 milliárd dol-
láros értékkel. Az internetes gazdaság 
felértékelődését jelzi, hogy a két vezető 
kereskedő márka már az online kereske-
delemből jött, és őket követik a hagyomá-
nyos boltokkal kereskedelmet folytatók.16

Az ázsiai és a csendes-óceáni régióban 
(Asia–Pacific Region) gyorsan növekedett 
Kína részesedése az online vásárlások te-
rén: míg 2010-ben még csak 14,1 száza-
lékot tett ki a régióbeli e-kereskedelmük, 
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egy évvel később már 21,8, 2015-re pedig 
több mint a felét, azaz 53,6 százalékot. 
2016-ban tovább növekedett, és már 56,6 
százalékot ért el.17 2015-ben a kínai on-
line kereskedelem egy év alatt 30 száza-
lékkal nőtt, és 2016-ra ugyanezt a növe-
kedési ütemet várták. Ráadásul az online 
piac mérete a legnagyobb a világon, 650 
milliárd dolláros éves eladási értékkel; 
ezt az USA piaca követi, közel 350 milli-
árd dolláros forgalommal. A kínai online 
kereskedelem 59 százaléka B2C, vagyis 
a vállalatoknak a fogyasztók felé történő 
eladásai, amelyben a vezető termékkör a 
szépségápolási, a szájápolási és tisztítási 
szerek.18

2014-ben az Alibaba annyira jelentős 
szereplője lett a kínai online kereskede-
lemnek, hogy a Taobao és a Tmall együtt 
az online bruttó kereskedelmi érték 
(gross merchandise value, GMV) 81,5 
százalékát fedte le.19 A konkurens JD.com 
a 2015-ös döntése értelmében 2016-ban 
leállította a C2C-piacon a hozzá tartozó 
Paipai.com kereskedelmi platformot – a 
hivatalos indoklás szerint a hamisított 
termékek kereskedelme elleni fellépés je-
gyében.20 2013-ban a Taobao a C2C-piac 
96,5 százalékát uralta.21 A kínai B2C-
kereskedelemre vonatkozó 2015-ös ada-
tok alapján a Tmall a piac 58 százalékát 
tudhatta magáénak, míg a JD.com csak 
22,9 százalékot. A többi szereplő része-
sedése a forgalomból jelentősen kisebb: a 
nálunk is ismert Amazoné nem érte el az 
1 százalékot sem.22

2015-ben az eladási volumenek tekin-
tetében a kínai B2C-piac megelőzte a 
C2C-nek (fogyasztók egymás közötti ke-
reskedelmének) a méretét. A teljes kínai 
internetes kereskedelem 51,9 százalékát 
alkotta a B2C-piac, és egy jelentősen nö-
vekvő trendet mutatott. A teljes forgalom 
abban az évben 3,8 billió jüan körül ala-
kult, és ebből 2,9 billió volt a B2C-piac. 
Ez utóbbi értékének a növekedési üteme 
messze megelőzte a C2C-piacét: míg a 
B2C-piac 56,6 százalékkal nőtt, addig a 
C2C 19,5 százalékkal.23

A B2B-piac Kínában a piaci koncent-
ráció szakaszában jár, azaz a fejlettségét 
tekintve még elmarad az Egyesült Álla-
mok, az Egyesült Királyság vagy Japán 
online piacaitól, de a maga 42 százalé-
kos penetrációjával már jelentősen hat a 
hagyományos kereskedelemre. Ugyan-
akkor szintén gyors fejlődést mutat: or-
szágos, regionális és helyi kereskedők 
léptek be a piacra, és továbbra is jelen-
tős potenciál van az úgynevezett gyorsan 
mozgó áruk (FMCG), vagyis a hétközna-
pi fogyasztási cikkek online vállalatközi 
kereskedelmében.24 A 2015. évi adatok 
alapján az látszik, hogy a B2B online 
kereskedők piaca jóval kevésbé koncent-
rált: az Alibaba kevesebb mint a piac felét 
tudhatja magáénak. Minden más szerep-
lő részesedése ennél jóval alacsonyabb: 
a piacon a második, a Global Sourcesé 
mindössze 5,45 százalék. A piac mintegy 
felét, 45,61 százalékát egyéb kis szerep-
lők együttese alkotja.25
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2. ábra26

A kínai online B2C-kereskedelem piaca

3. ábra27

A kínai online B2B-kereskedelem piaca
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Hagyományosan a B2B- és a B2C-
csatornákat külön szokás kezelni, azon-
ban fontos megjegyezni, hogy az online 
kereskedelem nehezebbé tette a kettő 
megkülönböztetését. Különösen egy 
olyan országban, mint Kína, ahol egy 
márkának/vállalatnak az elsőbe beke-
rülnie csak komoly értékesítési volumen 
és hírnév esetén lehetséges. Ugyanakkor 
a kínai online kereskedőoldalak, mint a 
Tmall és a JD.com, fontos szerepet ját-
szanak abban, hogy külföldi márkák vi-
szonylag olcsón is elérhetőek legyenek 
a kínai fogyasztók számára, így egyes 
gyártók közvetlenül megjelenhetnek a 
B2C online kereskedelmi csatornákban. 
Ez a gyártóknak segíthet bizonyítani a 
márkájuk relevanciáját, a termékeik irán-
ti kereslet mértékét, és mindez – össze-
kötve a kínai közösségi médiával – rá-
adásul további ügyfélérték-menedzsment 
(CRM) megoldásokat is lehetővé tehet.28

Integrált szolgáltatások,
közösségi kereskedelem

A mobilinternet napjaikban jelentősen 
gazdagítja és bővíti az internetes esz-
köztárat. A hálózatok és az információs 
technológiák fejlődésének hatásaként ko-
moly társadalmi változások figyelhetők 
meg. Az emberek nagy része ma virtu-
ális rendszerek alkalmazásával kom-
munikál.29 A kínai online kereskedelem 
egyéb okokból is mintaként szolgálhat 
az internetes gazdaságban rejlő innová-
ciók terén. Az úgynevezett igény szerinti 
(on-demand) szolgáltatásoknak és a mo-
biltechnológiáknak a közösségi médiával 

való integrációja Kínában már valóság. 
600 millió kínai használ okostelefont, és 
ők alkotják az internetezők 88 százalékát, 
így az innovatív online fizetési megoldá-
sok, amelyek már nem támaszkodnak a 
hitelkártyákra, el tudnak terjedni. Ebben 
élen járt az Alibaba, amely a C2C-piacon 
a Taobao, a B2C-piacon pedig a Tmall fe-
lületein már évekkel ezelőtt összeköthe-
tővé tette az Alipay fizetési rendszerben a 
fogyasztók és az eladók adatait, a készü-
lékeket, a fizetést és a szállítási csatorná-
kat a platformok között.30

Az Alipay 2004 óta működik, közel 
200 pénzügyi partnerrel rendelkezik, és 
fizetési szolgáltatást nyújt több tízmillió 
mikro- és kisvállalkozásnak. 2015 júniu-
sára már több mint 400 millió aktív egye-
di felhasználóval rendelkezett. Az online 
fizetési szolgáltatások mellett az offline 
fizetési megoldások felé is elkezdték ki-
terjeszteni a rendszert, így az Alipay mos-
tanra több mint 200 ezer offline boltban 
és félmillió taxiban is használható. De ki-
fejezetten pénzügyi termékek is vásárol-
hatók a felületén. 30 országban van jelen, 
és 14 különböző valutának a használatát 
engedélyezi. 2015 júliusában az alkalma-
zásban már lehetőség volt barátok felvéte-
lére is, ezzel nyitott a közösségi kommu-
nikáció felé is.31

A kínai közösségi média változása az 
egyik legdinamikusabb a világon. Jelen-
leg a Baidu, az Alibaba, a Tencent és a 
Sina alkotja a kínai közösségi média ke-
ménymagját, amelyek együttes felhasz-
nálói köre eléri a 4 milliárd főt (értelem-
szerűen átfedésekkel). Az általuk biztosí-
tott felületek sajátossága egyebek mellett 
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abban rejlik, hogy az online fizetési le-
hetőségekkel – például az Alibabához 
köthető Alipay és a Tencent által működ-
tetett Tenpay – komoly integrációkat haj-
tottak végre. Mivel a fizetési lehetőségek 
és a közösségi média integrációja erős, 
így az utóbbi és az online kereskedelem 
közötti határvonal is jóval elmosódot-
tabb. Hagyományos online kereskedők is 
beléptek a közösségi média felületeire, de 
e platformok is nyitottak az e-kereskede-
lem iránt. Kínában sokkal inkább egyedi, 
töredezett és dinamikus a piac, mint a 
nyugati Facebook–Google párosán ala-
puló rendszer, és sokkal árnyaltabb is 
a számos átfedő platform és szolgáltató 
miatt.32

A közösségi kereskedelem (social 
commerce) fogalma Kínában már va-
lóság. A Tencent internetes óriás egyik 
applikációja, a WeChat (kínai nevén: 
WeiXin, 微信) példája bebizonyítot-
ta, hogy a közösségi média és az online 
kereskedelem közötti határvonal nem 
csak átjárható, hanem gyakorlatilag az 
internetes gazdaság e két szegmense in-
tegrálható is. A WeChat mobiltelefonos 
applikációként egyszerre kommunikáci-
ós eszköz, és széles körben használható 
vásárlásra is (ételrendelés; repülőjegy, 
mozijegy vásárlása; taxi rendelése és fi-
zetése; szállodai szoba, orvosi időpont 
foglalása; közüzemi számlák kifizetése). 
Továbbá lehet vele közvetlenül pénzt 
küldeni a barátainknak, megosztani ve-
lük a képeinket, és bejelölni őket a képe-
ken. Ráadásul a QR-kódok aktív hasz-
nálatával akár valóságos üzletekben is 
lehetséges a telefonon keresztül történő 

fizetés.33 Ezzel pedig a WeChat távolról 
sem csak egy közösségi hálózat a kínai 
felhasználók mobiltelefonjain, ahol az 
internet segítségével kommunikálhatnak 
egymással: az online pénzügyi funkciók 
integrálásával egy online kereskedelemi, 
illetve pénzügyi platform is.

A mobiltelefonos fizetések tekintetében 
is nagy verseny folyik Kínában. Miköz-
ben az e-kereskedelem a nyugati világban 
elsősorban a bankkártyák használatán 
alapszik, addig az ázsiai országban a fize-
tésnél a mobiltelefonok kiterjedt használa-
ta válik jellemzővé. E téren az előbb bemu-
tatott Tencent-féle WeChat-fizetés (2015-
ben 20 százalékos piaci részesedéssel) 
és az Alibaba Alipay szolgáltatása (49,2 
százalék) tekinthető a két legnagyobb 
szereplőnek. A két vállalat ezzel lefedte 
a mobil fizetési piac mintegy 70 százalé-
kát. Ugyanabban az évben az Alipaynek 
már több mint 300 millió felhasználója 
volt, és aktívan terjeszkedett Európában 
is, így egyre több európai márkát vett be 
a kínálatába. A WeChatnek akkoriban 
több mint 400 millió felhasználója volt 
közösségimédia-alkalmazásként, akik 
egy év alatt nagyjából 11 milliárd jüant 
költöttek el azon keresztül. A verseny 
kiéleződését pedig az is mutatja, hogy a 
WeChat az Alibabához köthető minden 
alkalmazást letiltott a felületén, így az 
Alipay fizetést is.34

Összességében tehát a kínai online 
kereskedelemről elmondható, hogy egy-
felől az értékének a volumene alapján a 
világ legnagyobb piaca, másfelől pedig 
az, hogy a kínai cégek által bevezetett, 
a mobil kommunikációs eszközökhöz és 
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pénzügyi megoldásokhoz köthető lénye-
ges innovációk elterjedése a nyugati vi-
lágban – és így Magyarországon is – ma 
még inkább csak a jövőbeni lehetőségek 
között tartható számon. E tekintetben 
a kínai online kereskedelem a globális 
megoldások előrevetítője lehet, de az is 
előfordulhat, hogy még hosszú időre a 
nemzeti piacuk sajátossága marad. A kí-
nai online kereskedelmi óriás, az Alibaba 
pedig komoly szerepet játszhat még a 
piaci innovációk elterjesztésében, ahogy 
kereskedelmi tevékenysége a globális vi-
lággazdaság korában egyre inkább átlépi 
a nemzeti határokat.

Közösségi média

A „Web 2.0” kifejezés, amely mint kon-
cepció azt foglalja magában, hogy a fel-
használók már nem egyszerűen fogyasz-
tók, hanem maguk is létrehoznak, meg-
osztanak tartalmakat, elősegítik azok 
terjedését és a kommunikációt. Ebben az 
online térben a felhasználók közvetlenül 
is kapcsolatba léphetnek egymással, és 
ezzel a tömegkommunikációnak egy új 
szintje alakult ki.35 A Web 2.0 világában 
a szerver gazdája már csak a keretrend-
szert (platform) biztosítja, a tartalmat 
maguk a felhasználók töltik fel vagy hoz-
zák létre.36

A közösségimédia-alkalmazásokat 
a Kínai Információs Minisztérium-
nak az internettel kapcsolatos ügyek-
re szakosodott intézménye, a CNNIC 
(中国互联网络信息中心, angolul China 
Internet Network Information Center) 
2015. évre vonatkozó, a közösségi médiáról 
szóló jelentése alapján érdemes kétfelé 
bontani. Az egyikbe tartoznak a mobilte-
lefonokon használt kommunikációra (is) 
szolgáló platformok, a másikba az integ-
rált közösségi alkalmazások.

A jelentés szerint a mobiltelefonokon 
használt platformok közül a legnépsze-
rűbb a Tencent QQ alkalmazása: 90,3 
százalékos a használati aránya, és az 
igénybe vevők 75,8 százaléka használ-
ja gyakran az alkalmazást. A második 
helyen a WeChat alkalmazás áll, 81,6 
százalékos használati mutatóval és 69,1 
százalékos gyakori használattal. E két al-
kalmazást követően egy nagyságrendi tö-
rés figyelhető meg, a Skype pedig éppen 
hogy csak ráfér a toplistára az 1,4 száza-
lékos használati aránnyal és a mindössze 
0,2 százalékos gyakori használattal. Az 
integrált közösségi alkalmazások terén – a 
többieket messze lehagyva – a legtöbbet 
használt felület a Tencent QQ-hoz tartozó 
QZone alkalmazás, amelyet a Sina Weibo 
mikroblog követ 43,5 százalékkal. Utána 
következnek az olyan klasszikus közös-
ségi hálózatok, mint a Pengyou, 18,5 (3.) 
és a RenRen, 16,5 százalékkal (a 4. he-
lyen).37
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A teljes és az aktív felhasználói bázi-
son alapuló elemzés szerint 2015-ben a 
legnépszerűbb a Tencent QQ volt, 850 
millió aktív felhasználóval, a második 
pedig a WeChat, 600 milliónál is na-
gyobb felhasználói bázissal. A harmadik 
helyen a Sina Weibo szerepelt, 287 millió 
felhasználóval, míg a negyedik a Baidu 
Tieba platformja lett, 200 milliós tábor-
ral.39 A Statista 2015. augusztusi nyilván-
tartásában a QQ vezetett, 843 millió fel-
használóval, mögötte a sorrend a követ-
kezőképpen alakult: QZone (659 millió), 
WeChat (600 millió), Baidu Tieba (300 
millió), Sina Weibo (176 millió felhasz-
náló).40 A Tencent saját közlése szerint 
a QQ-nak 899, a WeChat-nek pedig 806 
millió aktív felhasználója van.41 A felmé-
résekből látszik, hogy a kínai közösségi 
média legnagyobb szereplője a Tencent 
QQ és a WeChat, majd a Sina Weibo kö-
vetkezik, míg a Facebookra jobban ha-
sonlító, úgynevezett általános közösségi 
hálózatok közül a Pengyou, a Renren és 
a Kaixin bír jelentős felhasználói bázis-
sal. Ugyanakkor a kínai közösségi média 
rendkívül turbulens, és nincs egy olyan 
erősen domináns szereplője, mint a nyu-
gati világban a Facebook.

Videomegosztás

Az online videomegosztás piacát elemez-
ve az iResearch arra jutott,42 hogy a be-
vételek folyamatosan emelkedtek 2014 és 
2015 során, és összességében 2016 elejére 
81,5 százalékos piaci növekedést muta-
tott. Ez közel 12,23 milliárd jüant jelen-
tett az első üzleti negyedévben, aminek 

58,5 százaléka (7,16 milliárd jüan) szár-
mazott reklámbevételekből. Ez utóbbiak 
növekedése az említett időszakban évi 
70,1 százalékos piaci bővülést jelentett. 
Mindez ráadásul a mobiltechnológiától 
sem független, mivel a hirdetési bevéte-
lek 59 százaléka mobiltelefonos felületen 
keletkezik, és a szegmens 205 százalékos 
éves piaci növekedése azt jelzi, hogy egy-
re nagyobb szeletet hasít ki a reklámbe-
vételi lehetőségekből az okostelefonokra 
épülő videomegosztás.

A videomegosztás bevételeinek fenn-
maradó része 2016 elején a következő-
képpen alakult: 3 százalékot tettek ki a 
szerzői jogdíjak, 14,1-et a nézők által 
fizetett különböző díjak és 24,4 százalé-
kot a többi kategóriába be nem sorolható, 
egyéb bevételek. A megosztott tartal-
makra vonatkozóan akkoriban 51,1 szá-
zalékos részesedéssel a TV-színdarabok 
(drámák) vezettek, azok jelentették a leg-
kedveltebb nézett tartalmat. Azt követték 
16,3 százalékos részesedéssel a varieté 
műsorok, majd 9,2 százalékkal a mozi-
filmek; a fennmaradó 23,4 százalék az 
egyéb tartalmakat jelentette.43

A videomegosztók piacán szintén 
megtalálhatók a kínai internet óriáscé-
geinek az érdekeltségei is. A Baidu több-
ségi tulajdonában van ugyanis az iQiyi 
videomegosztó oldal, amely az üzleti 
stratégiájaként eredeti videotartalmak 
megosztásával igyekszik jelen lenni a 
piacon. Ugyanakkor jelentős az Alibaba 
jelenléte is a piacon, amely 2016 áprili-
sában felvásárolta a Youku Tudou válla-
latot. A Youku volt az egyik első megha-
tározó videomegosztó portál Kínában, s 
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2012-ben olvadt össze a szintén népszerű 
konkurenssel, a Tudouval. A Sina válla-
latcsoportot a Video Sina képviseli ebben 
a szegmensben, amely elsősorban a leg-
újabb videohíreket, filmeket, színdarabo-
kat és varieté műsorokat teszi elérhetővé. 
A Tencent a QQ és WeChat platformjai 
révén a videotartalmak megosztásában 
is részt vesz.44 A nyugati világban ismert 
Netflix 2016-ban arra a döntésre jutott, 
hogy egyelőre közvetlenül nem lép be a 
kínai piacra, inkább a licenceit értékesí-
ti a már Kínában működő vállalatoknak. 
Az elhatározásában egyébként jelentős 
szerepe volt a kínai szabályozásnak, mi-
szerint külföldiek csak valamelyik helyi 
céggel együttműködve léphetnek be az 
ottani videotartalom-megosztás piacára.45

Az egyes oldalak nézettségére vonatko-
zó 2014. augusztusi rangsort a Youku ve-
zette: a, platformon 775,5 millió órát töl-
töttek a kínai felhasználók. Egy hónappal 
korábban az e listán tőle alig lemaradt 
iQiyi (708,1 millió óra) állt az élen, 786,5 
millió órával, és akkor a második volt a 
Youku, 718,9 millió órányi felhasználói 
idővel. Tőlük már jelentősebben elma-
radva augusztusban a harmadik a Letv 
volt, 564 millió, a negyedik a Sohu, 484,3 
millió, ötödik a Tencent platformjai 266,1 
millió és a Tudou, 224,7 millió eltöltött 
órával.46

A Statista által közzétett 2016. decem-
beri adat 1 millió az Alexa interne-
tes forgalommérésében résztvevő fel-
használóra vetítve nézte a vezető kínai 
videomegosztók látogatottságát. Ebben 
a tv.sohu.com oldal látszott a legnép-
szerűbbnek: az egymillióból majdnem 

15 ezer egyedi látogató nézte meg. A to-
vábbi sorrend: Youku, QQ és Tudou. Az 
iQiyi ezen a listán csak az ötödik helyet 
szerezte meg, míg a Sina Video a hato-
dikat.47 Ennek megértéséhez szükséges 
lehet tudni, hogy az Alexa forgalom-
mérése egy globális, többmilliós mérési 
panelen alapul, kiegészítve azt egyes, a 
megfelelő scripteket telepítő oldalak for-
galmi adataival. De ez utóbbiak bármikor 
elzárkózhatnak az adataik nyilvánosság-
ra hozásától. A mérést végző Alexa az 
Amazon.com tulajdonában álló vállalat.48 
Így bár a mérés valamennyit elárul a kí-
nai internetes videomegosztó oldalak vi-
szonylagos népszerűségéről, de érdemes 
fenntartásokkal kezelni, lévén a rangsor 
szinte biztosan nem teljes körű.

A Google tulajdonában lévő Youtube 
tiltólistán van az országban, így miköz-
ben Magyarországon és a nyugati világ-
ban az oldal erős dominanciával rendel-
kezik a videotartalmak megosztásának a 
piacán, addig Kínában más szereplőkkel 
találkozunk. Ráadásul az internetnek ez a 
szegmense ott több, egymással versengő 
vállalat is a részese, amelyek igyekeznek 
úgy kialakítani a kínálatukat, hogy lehe-
tőleg megtalálják azokat a piaci réseket, 
fogyasztói igényeket, amely révén meg-
különböztethetik magukat a többiektől.

Keresőmotorok

2016-ban a keresőmotorok piaca körülbe-
lül 90 milliárd jüan bevételre tett szert, ami 
10 milliárddal volt magasabb az előző évi-
nél. Ez 12 százalékos bevételnövekedést 
jelentett, mégis elmaradt már a 2015-ben 
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regisztrált 35 százalékos bővüléshez ké-
pest. Ehhez az is hozzájárult, hogy 2016. 
szeptember 1-jén léptek életbe a kínai 
online hirdetéseket szabályozó ideigle-
nes intézkedések,49 emiatt minden vál-
lalat a várakozáson alul teljesített, sőt a 
legnagyobb, a Baidu bevételei egyenesen 
csökkentek. A keresőmotorokon meg-
jelent hirdetési bevételek 11 százalékos 
növekedése 76,1 milliárd jüant jelentett, 
ugyanakkor 2011 óta először volt az éves 
növekedés mértéke 30 százalék alatti.

A piacot a Baidu dominálja, az összes 
bevétel 78 százalékával, és csak a ma-
radék 22 százalék keletkezik az olyan 

többi szereplőnél, mint a Google, a Bing, 
a Qihoo 360, a Sogou, a Shenma és a 
ChinaSo.50 2015-ben a Baidu dominan-
ciája még erősebb volt: 80,8 százalékos 
reklámpiaci bevételi részesedéssel ren-
delkezett. A további sorrend: Google 
(9,2%), Qihoo 360 (4,9%), Sogou (4%); 
a fennmaradó 1,1 százalékot tették ki az 
egyéb szereplők.51 A Google viszonylag 
alacsony részesedésében egyébként bi-
zonyosan közrejátszik, hogy jelenleg in-
kább csak elméletileg elérhető Kínában: 
az egész rendszer igencsak lassú, így 
gyakorlatilag ki van zárva a kínai piacról.

4. ábra52

A kínai keresőmotorokat üzemeltető vállalatok megoszlása a reklámbevétel alapján
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A Baidu bevételi oldalon érvényesülő 
2016-os dominanciája azért is érdekes, 
mert 2014-ben a vállalat komoly kihívók-
kal küzdött a felhasználói bázis arányait 
tekintve, és a 2010-es évek elején fokoza-
tosan csökkent a részesedése a felhaszná-
lók körében. A Google pedig még a kor-
látozó intézkedések előtt, 2014 közepére 
gyakorlatilag teljesen elvesztette a kínai 
felhasználóit. Ugyanabban az időszakban 
a Qihoo 360 komoly növekedésre tudott 
szert tenni, és 2 év leforgása alatt a fel-
használók közel 30 százalékát szerezte 
meg, illetve a Sogou is egyenletes erősö-
déssel ért a 15 százalékos használati ré-
szesedés közelébe, a Baidu pedig az elért 
54,03 százalékkal őrizte meg a vezető 
szerepét.53 Ezzel szemben ma a Baidu hi-
vatalos adatként közli, hogy a kínaiak 95 
százaléka használja a cég keresőjét, és 76 
százalékos piaci részesedéssel bír a kere-
sőmotorok között.54 Mindez jól illuszt-
rálja, hogy mennyire turbulens az online 
médiának ez a szelete is Kínában, hiszen 
néhány év alatt is sokat változtak a pia-
ci erőviszonyok. Bár a Baidu domináns 
pozícióra tett szert az internetes kereső-
motorok piacán, azt az egyeduralkodó 
jelleget eddig nem tudta elérni, mint amit 
például a Google Magyarországon.

A kínai internetes gazdaság
a politikák erőterében

A tanulmány első részében az egyes főbb 
szektorok fényében jellemeztem a kínai 
internetes gazdaságot, azonban annak a 
megértéséhez sok tekintetben a piac leíró 
ismerete még nem elégséges. Éppen ezért 

érdemes megnézni a piacok működésére 
ható és azt alakító folyamatokat. Ezen 
erők közül a politikáknak és a gazdaság-
politikáknak kiemelt jelentőségük van: 
formálják és alakítják a gazdaság – és 
benne az online gazdaság – működését 
mind Kínában, mind az egész világon.

A modern társadalmakban az állam, 
illetve a kormányzat érdemi gazdasági 
szereppel rendelkezik. A gazdaságpoli-
tika jelenti az állam nézeteit, elhatározá-
sait, rendszeres döntéseit, cselekedeteit, 
amelyeket a társadalmi-politikai céljai 
megvalósítása érdekében a gazdaság 
befolyásolására alkalmaz. Elsősorban 
és csaknem kizárólagosan makroszintű 
közgazdasági kategória, és mint ilyen, 
az állami szerepvállalást testesíti meg.55 
A globalizáció folyamatában új lendü-
letet vett a határokon túlnyúló áru- és 
tőkemozgás. Az állam beavatkozhat az 
iparágak működésébe, például protekci-
onista gazdaságpolitikával védheti a ha-
zai vállalkozásokat, megkímélve azokat 
a nemzetközi versenytől. Az üzleti élet 
szabályozása napjainkban mindinkább 
nemzetek feletti jelleget ölt, és ez a ke-
reskedelem szabályozása mellett kiterjed 
a versenypolitikára is. Ennek érdekében 
jöttek létre olyan nemzetközi intézmé-
nyek, mint a GATT, illetve Világkereske-
delmi Szervezet (WTO) vagy az OECD. 
Ez a nemzetközi rendszer azt kívánja 
meggátolni, hogy a nemzeti szintű ver-
senykorlátozás egy, az áruk, javak és 
termelési tényezők nemzetközi mozgását 
manipuláló eszközzé váljon.56

A nemzeti gazdasági politikák a globa-
lizáció korában három rendkívül fontos 
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pillérre támaszkodhatnak. Ezek egyike 
egy egészséges gazdaságpolitika kialakí-
tása és folytatása, a támadhatósági pon-
tok minimalizálása. Az egyensúlyőrző 
gazdaságpolitika feltétel-, illetve köve-
telményrendszere szerint a növekedés 
fő alapjait az export és a beruházások 
jelentik, a termelékenység növekedési 
üteme pedig nem lehet kisebb a reálbér 
bővülésénél, a cél tehát az államháztar-
tási hiány növekedésének a féken tartá-
sa, a GDP-hez (bruttó hazai össztermék) 
viszonyítva. A második, hogy a gazda-
ságpolitika célja az adott ország gazda-
ságának a radikálisan átalakuló termelési 
és szolgáltatási mezőkben, a technológiai 
és innovációs erőterekben való optimális 
elhelyezése, a globális piacok keretein 
belül. Harmadrészt pedig olyan szekto-
rok, profilok, kutatások piackonform me-
nedzselése, támogatása, bizonyos szem-
pontból életre hozása, amelyek a világ 
élvonalát jelentik vagy jelenthetik.57

Megítélésem szerint a globalizáció ko-
rában ilyen, világgazdasági értelemben 
vett élvonalat jelentő szektornak tételez-
hető az internetes gazdaság is, amely a 
gazdasági folyamatokat kiterjeszti, és 
összekapcsolja az internetes hálózatok-
kal, az arra épülő hálózati gazdasággal 
és a digitális információk megosztásával. 
Tekintettel a területnek a technológiai 
és innovációs erőterekben való fontos-
ságára, szintén indokolt a gazdaságpoli-
tikai körüljárása. A három, napjainkban 
fontos gazdaságpolitikai pillér közül így 
kettő kapcsolódik az internetes gazdaság 
kérdéseihez. Az egyes nemzetek – így 
Kína is – gazdaságpolitikai prioritásai 

között tehát okkal bukkanhat fel, hogy 
ilyen célokat társítanak az internetes gaz-
daság működéséhez, és így bizonyos te-
kintetben annak szabályozásához is.

A MERICS elemzése szerint a kínai 
politikai vezetés szisztematikusan be-
avatkozik a helyi piaci folyamatokba, 
hogy elősegítse a kínai vállalatok domi-
nanciáját a külföldi versenytársak rová-
sára, és ez a gazdaságfejlesztési stratégia 
a high-tech iparágakban igazán szembe-
ötlő. A vezető vállalatok gyakran kül-
földi befektetéseken keresztül szereznek 
be új technológiákat – olykor állami se-
gítséggel –, hogy fel tudjanak zárkózni 
a világ élvonalába. Kína viszont nem túl 
kedvező környezetet biztosít a külföldi 
vállalkozásoknak az online szférában – 
így tudja megvalósítani a kibertér szoros 
kontrollját. Ez kihat az internetes üzleti 
applikációk használatára is – akadályoz-
va az adattovábbítást –, és érzékeny üz-
leti információk kerülhetnek bármikor 
az állam kezébe.58 A kínai online piaco-
kon ezért helyi vállalatok kerültek min-
den szegmensben domináns pozíciókba, 
amelyek vállalati stratégiája már tartal-
mazza a külföldi terjeszkedést is.

A kínai központi vezetés épít az olyan 
magántulajdonú kínai vállalatok támoga-
tására, mint amilyen a Baidu, az Alibaba 
és a Tencent. E vállalatok élvonalbeli 
információs technológiával (IT) és adat-
elemzésekkel támogatják a politikai cél-
kitűzéseket az új üzleti lehetőségekért 
és a kormányzati adatbázisok kereske-
delmi felhasználhatóságáért cserébe. 
Ez megerősíti a kínai IT-vállalkozások 
gazdasági erejét, de egyben a politikai 
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függőségüket is. Ez a kölcsönösen elő-
nyös helyzet teremti meg egyben a min-
dennapi tömeges megfigyelés lehetőségét 
is a kormányzat számára. A nyugati tit-
kosszolgálatoktól eltérően a kínai vezetés 
nem rejti véka alá, hogy igényt tart min-
den, Kínában elérhető adat tulajdon- és 
felhasználási jogára. A lakosságnak az 
internetes tartalmakhoz való hozzáféré-
se eleve korlátozott: a lehető legnagyobb 
mértékben megszűrnek minden olyan 
tartalmat, amely kihívás elé állítaná az 
ország politikai vezetését. De a Kínai 
Kommunista Párt, felismerve az online 
társadalom jelentőségét, maga is igyek-
szik az online média segítségével alakí-
tani a közvéleményt.59

A kormányzat elszántan felügyeli az 
internetet. Törvényben tiltotta meg, hogy 
az emberek valamelyik nem hivatalos 
kínai portálon csatlakozzanak az inter-
nethez. Így – egyes feltételezések szerint – 
jelenleg Kína működteti a világ legszéle-
sebb körű, a technológiailag legfejlettebb 
és a legmesszebbre elérő internetes szű-
rőrendszerét. Az állami cenzúra jelentős 
létszámmal, kiemelt fontosságú kulcssza-
vak mentén ellenőrzi az elérhető tartal-
makat, és korlátozhatja egyes honlapok 
elérhetőségét. A kontrol érdekében köte-
lezővé tették és többszörösen ellenőrzik 
a valós néven történő bejelentkezést, és 
a honlapokon megjelenő tartalmakért az 
adminisztrátor felelőssé tehető.60

A nyugati platformok blokkolása

A nyugati közösségi médiában óriásnak 
tekinthető Facebook Kínában nem ér-
hető el. A kínai kormány évek óta blok-
kolja a közösségi oldalt, mondván, 2009-
ben „az volt az egyik fő kiváltó oka” a 
140 ember halálával végződött ürümcsi 
(Hszincsiang–Ujgur Autonóm Terület) 
felkelésnek, a Twitterrel, a YouTube-bal 
és más oldalakkal együtt.61 A Google-
szolgáltatásokat 2014 májusától – az 
1989-es, Tienanmen téri események júni-
us eleji évfordulója előtt – lehetetlenítet-
ték el. Azóta a vállalat keresőmotorjának 
a hongkongi változata sem elérhető, a 
Google+ közösségi teret teljesen, a tér-
képét és a levelezését pedig időszakosan 
blokkolták a hatóságok. A Yahoo tulajdo-
nában lévő képmegosztót, a Flickrt 2014 
júliusában tiltották be, miután a hónap 
első napján Hongkongban egy szervezett, 
választási reformot követelő tüntetés kez-
dődött, és a hatalmas felvonulásról fotók 
százai terjedtek a képmegosztó portálo-
kon.62 Szintén ezek az események vezet-
tek az Instagram blokkolásához – a kínai 
nagy virtuális tűzfal adatelemzése alap-
ján ma is 92 százalékban blokkolt a plat-
form elérése. A Dropbox szolgáltatása 
2010 óta elérhetetlen. A nyugati hírpor-
tálok közül a Bloomberg 2012-ben került 
tiltólistára – amikor az Hszi Csin-ping 
kínai elnök tágabb családi körének a va-
gyonosodásáról közölt cikket. A Reuters 
és a Wall Street Journal hírportált szintén 
e hír közléséért tiltották be Kínában.63
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2010 végén az internetes hangszolgál-
tatások (VoIP) blokkolása is napirenden 
volt, ami ellehetetlenítette volna például 
a Skype működését Kínában – azonban 
végül egy kormánydöntés értelmében 
mégsem tiltották be a szolgáltatást. A dön-
tés pillanatában a kínai Skype a Tom-
Skype keretében volt elérhető, amely 
szorosan együttműködik a helyi hatósá-
gokkal. A cégcsoportban Léj Ká-szing 
hongkongi milliárdos 51, míg a Skype 
cég 49 százalékos tulajdonrésszel rendel-
kezett. Ráadásul 3,1 milliós felhasználói 
bázisával nem számított a kínai internet 
óriásának.64

A kínai kormányzat eltökélt szándéka 
tehát az interneten elérhető tartalmak fe-
letti kontrolnak a belső politikai és tár-
sadalmi béke és stabilitás jegyében tör-
ténő fenntartása, amivel együtt jár, hogy 
a külföldi hátterű internetes szolgáltatók 
Kínában elérhető tartalmaira is kiter-
jeszti a politikai cenzúrát. A kormány-
zattal együtt nem működő vagy az ál-
lambiztonság szempontjából kihívásnak 
tekintett külföldi platformok, internetes 
oldalak működését pedig akadályozzák. 
Így került tiltólistára a nyugati világra 
jellemző Facebook és Google platform 
is. Bár – mint az a keresőmotorok pia-
cának áttekintéséből látszott – a Google 
már a korlátozó intézkedések előtt gya-
korlatilag elvesztette a felhasználói bá-
zisát az országban, noha a reklámbevé-
telek tekintetében jelentős tudott marad-
ni. Ahogy arra igyekeztem rámutatni, a 
nyugati platformok blokkolása kapcsán a 
hivatalos indíték szinte minden esetben 
a belpolitikai térben felmerülő politikai 

kihívás volt. Azaz az adott platform vagy 
azért jelentett belpolitikai fenyegetést, 
mert a kormányzattal szembehelyezkedő 
társadalmi csoportoknak adott kommu-
nikációs felületet a szervezkedéshez is, 
vagy azért, mert a kormányzat számára 
nem kívánatos információkat jelenített 
meg, és gyengítette volna a kormány tár-
sadalmi elfogadottságát.

A belső politikai stabilitás megőrzése a 
közelmúltban, mint láttuk, több nyugati 
internetes platform blokkolásához veze-
tett, és lehetséges, hogy a jövőben akár 
továbbiakat is blokkolni fognak. A poli-
tika az egyes szolgáltatók platformjainak 
a betiltásával a kínai internetes gazdaság 
folyamatait is befolyásolta és befolyá-
solja: beavatkozik a piaci folyamatok-
ba. A kínai internetes gazdaság egyes 
szektorai viszonylag turbulensek, inten-
zív a piaci verseny, s egy politikai beavat-
kozás az egyes platformok blokkolása 
folytán újrarajzolhatja a piaci erőviszo-
nyokat, még akkor is, ha a blokkolás nem 
gazdasági indíttatású. Mivel a külföldi 
hátterű vállalatok más társadalmi közeg-
ből indultak, és más társadalmi és kultu-
rális normáknak kell megfelelniük otthon 
(jellemzően az USA-ban), így talán nem 
véletlen, hogy gyakrabban kerülnek ér-
ték- és – esetenként – érdekkonfliktusba 
a kínai kormányzattal. Ami végső soron 
azt eredményezi, hogy a nyugati platfor-
mok blokkolásával a kínai vállalatok kül-
ső gazdasági kihívóinak a száma csök-
ken a helyi internetes gazdaságban, és a 
kormányzattal együttműködni hajlandó 
kínai vállalatok válnak meghatározó sze-
replővé.
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A digitális gazdaság
a G20-találkozó tükrében

Az internetes gazdaság jelentőségének és 
abban Kína szerepének a megértéséhez 
érdemes kiindulni a 2016. szeptember 
4–5-én tartott G20-találkozóból. A házi-
gazda a kínai Hangcsou városa volt, ahol 
a kínai elnök, Hszi Csin-ping több, a vi-
lággazdaság egészét érintő szabályozási 
javaslata mellett azt is kijelentette, hogy 
meg kell találni a növekedés új motorjait, 
mert az a technológiai forradalom, amely 
eddig a fejlődést lehetővé tette, immár 
nem biztosít elegendő felhajtóerőt a glo-
bális növekedés számára.65 A világgazda-
ság egyik ilyen növekedési motorja lehet 
például az internetes gazdaság, az online 
média gazdasága.

A G20-találkozó volt hivatott a világ-
gazdaság közelebbi jövőre vonatkozó 
haladási irányának a kijelölésére. A G20-
as vezetőknek a találkozó végén kiadott 
közleményében is találhatunk a digitális 
gazdaságot érintő elemeket. A 10. pont-
ban a G20 innovatív növekedési tervrajza 
(G20 Blueprint on Innovative Growth) 
az egyik lehetőségként a digitális gazda-
ságot és az innovációt jelöli meg, míg a 
11. pont arról szól, hogy azok elősegítése 
a G20-országok egyik prioritása. A 14. 
pontban konkrétan a digitális gazdaság-
ban rejlő lehetőségek kibontakozásáért 
létrehozták a G20 Digitális Gazdasági 
és Együttműködési Kezdeményezést 
(G20 Digital Economy Development and 
Cooperation Initiative). A 12. pont értel-
mében a tudásmegosztás elősegítésére 
támogatják egy online G20-as közösség 

létrehozását. A nyilatkozat 18. pontjában 
szakpolitikai szinten említik még a digi-
tális pénzügyi integrációt és a 30. pont-
ban a digitális kereskedelem erősítését.66

A növekedés új útjairól szóló fejezet 
szerint (9–15. pont) az aláírók alapvető-
en a digitális gazdaságban (is) látják a 
világgazdaság növekedésének a lehető-
ségét. A világ politikai vezetői számára 
sem közömbös kérdés kapcsán érdemes 
megvizsgálni, hogy egy olyan gazdasági 
nagyhatalom esetén, mint Kína, miként 
képeződik le a digitális gazdaság kérdés-
köre. Hiszen 2015-ben már a vásárlóerő-
paritáson mért GDP-t nézve a Világbank 
számításai szerint Kína vált a globális 
gazdaság legnagyobb nemzetgazdaságá-
vá,67 míg a hagyományos dolláralapú el-
számolásban is a második legjelentősebb 
gazdasággá vált (az Egyesült Államok 
mögött).68

A digitális gazdaság előtérbe helyezése 
megjelenik a kínaiak 13. ötéves tervé-
ben is, amelyet 2016-ban fogadtak el, és 
a 2016–2020 közötti időszak prioritásait 
jelöli ki. A Xinhua hírügynökség által a 
tervből kiemelt pontok között is szerepel 
a digitális gazdaság további kiterjeszté-
sének a célja. Szintén fő cél az internet 
sebességének a növelése, a díjak csök-
kentése, az internettel kapcsolatos vál-
lalkozások, üzleti megoldások, ellátási 
és logisztikai láncok innovációjának a 
támogatása.69 Az ötéves terv szisztema-
tikusan hivatkozik az internetben rejlő 
további lehetőségekre (pl. a vállalati in-
novációk lehetséges területeként), így 
külön fejezeteket szentel az internetes 
gazdaság kérdéskörének. Az online 
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gazdaság kiterjesztését, növekedésének 
elősegítését, az IT változási trendjeiben 
rejlő lehetőségek megragadását, a gaz-
dasági és társadalmi fejlődés és az infor-
mációs technológiák közötti mélyreható 
integrációk elősegítését, az úgynevezett 
digitális Kína kiépítésének felgyorsítását 
külön is nevesíti. Mindehhez biztonságos 
nagysebességű információs hálózatok, 
mobilhálózatok kiépítését tűzi ki célul, 
egyes technológiai aspektusaikat külön 
is kiemelve.70 Mindez azt jelzi, hogy a 13. 
ötéves terv és a G20-as deklaráció egy-
mással összhangban van: mindkettő pri-
oritásnak tekinti a digitális gazdaságot és 
az internetes innovációkat.

A belpolitikai célok folytán a kínai in-
ternet tartalmi szabályozása hosszabb 
távon komoly piaci koncentrációhoz is 
vezethet. Már ma is mutatkoznak annak 
a jelei, hogy három óriásvállalat szerez 
domináns befolyást a kínai online gaz-
daságban. A kvázi monopol piacok ki-
alakulása később azonban visszaüthet, 
ha általa a kínai vállalatok innovációs 
kényszere csökken, és versenyhátrányba 
kerülhetnek a globális piacokon. Márpe-
dig a kínai vezetés és általában a világ 
gazdasági vezetői az új innovatív meg-
oldásokban látják a digitális gazdaság 
jövőjét, a gazdasági növekedési lehe-
tőségeket. Megítélésem szerint a kínai 
vállalatok esetleges elkényelmesedése a 
kilátásokat rontaná, ezért a verseny és 
így az innovációkényszer fenntartásához 
a kínai kormányzatnak jelentős gazda-
ságpolitikai érdeke fűződik. A gazdasági 
növekedés fenntartása érdemi politikai 
legitimációval is szolgálhat, ezért szükséges 

a belső politikai stabilitás megőrzésének 
és az egészséges versenynek a fontos cél-
jait összehangolni egymással. A digitális 
gazdasági fejlődés kulcsa a folyamatos 
innovációban van. A kínai vállalatok ver-
senyző piaci környezetének a fenntartása 
hosszabb távon ezt az innovációs kény-
szert erősítené, hozzájárulna az interne-
tes gazdaság fejlődéséhez, végső soron a 
teljes kínai gazdaság további növekedé-
séhez.

Davos és a globalizáció

A gazdaságpolitikák elemzéséhez érde-
mes felidézni Hszi Csin-ping gondolatait 
is, amelyeket 2017 januárjában mondott 
el a svájci Davosban, a Világgazdasági 
Fórumon. Beszédében a kínai elnök kiállt 
a globalizáció mellett, mivel annak ered-
ménye, hogy a világgazdaságban a tőke, 
a technológiák, a termékek, az iparágak 
és az emberek szabadon áramolhatnak. 
A világban jelentkező számos gondért 
nem a gazdasági globalizáció a felelős, 
hanem a nemzetközi pénzügyi válságo-
kat kiváltó profithajhászás. Hszi Csin-
ping felhívta a figyelmet arra, hogy a ke-
reskedelmi háborúknak igazából nincse-
nek győztesei. Mint mondta, a gazdasági 
globalizáció szerinte egy előnyös dolog, 
amelyben lehetőségek rejlenek, ezért ő 
kiáll a protekcionizmus ellen.71 A glo-
balizáció védelmében elhangzottakban 
valószínűleg az is szerepet játszik, hogy 
a világ vezető exportálója és gazdasága 
nagyban függ a szabadkereskedelemtől, 
és jelentős károkat szenvedne, ha másutt 
megerősödne a protekcionizmus.72 Kína 
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2001-ben lépett be Kereskedelmi Világ-
szervezetbe (World Trade Organization, 
WTO), amelynek segítségével megnyíl-
tak előtte a világ piacai, és szava lett a 
világ fő kereskedelmi fórumában.73

Kína eltökélt szándéka a szabadke-
reskedelmen alapuló globális gazdasági 
rendszer fenntartása, amely a digitális 
gazdaság kapcsán együtt járhat azzal, 
hogy az ország vezető internetes vállala-
tai képesek lesznek külföldön is terjesz-
kedni és a globális piacokon egyre jelen-
tősebb gazdasági súlyt elérni. Ezáltal a 
kínai internet óriásai élesebb versenyben 
találják magukat, a külföldi piacokon 
meg kell küzdeniük a fogyasztókért, ez 
pedig hozzájárulhat a kínai vállalatok in-
novációs kényszerének a fenntartásához, 
a folyamatos fejlesztésekhez és így a gaz-
daság növekedéséhez. A globális verseny 
ezért nemzetgazdasági érdek is lehet a 
digitális gazdaság vonatkozásában.

Ezt ugyanakkor érdemes összevetni 
azzal az internetes gazdaságban jelent-
kező jelenséggel, hogy a külföldi válla-
latokat több esetben hátrányosan érin-
tette a kínai piacokra vonatkozó szabá-
lyozás. Vagyis az elnök által feldicsért 
szabadkereskedelem kínai érvényesülé-
sének mutatkoznak korlátai, hiszen Kína 
számos, a saját piacára vonatkozóan szá-
mos, a helyi cégeket előnyben részesítő 
döntést hozott a múltban. Márpedig ha 
Kína külgazdasági partnerei vélt vagy 
valós protekcionista gazdaságpolitikákat 
érzékelnek, az hasonló lépésekre sarkall-
hatja őket is, ami viszont a globális piac-
gazdaságot korlátozó izolációs politikák-
hoz vezethet.

A Kína iránt ellenszenves gazdaságpo-
litikai hangulatnak pedig már mutatkoz-
tak jelei a világpolitikában. Például Do-
nald Trump, az Egyesült Államok elnöke 
2017 márciusában azzal vádolta meg az 
ázsiai országot, hogy annak WTO-csat-
lakozása óta az USA több mint 60.000 
gyárat veszített el, s ezt statisztikák is 
igazolják. Megállapítása szerint Kína je-
lentős negatív hatással van az amerikai 
iparra – emiatt kritizálta is az amerikai 
szabadkereskedelmi politikát.74 Mindeb-
ből egy Kínával szemben bezárkózó, a 
szabadkereskedelmet lebontani szándé-
kozó izolációs gazdaságpolitikai fordu-
lat is következhet. Annak pedig a kínai 
exportban, az ország külföldi befektetési 
lehetőségeiben megmutatkozó negatív 
hatása csökkentheti a kínai gazdaság 
bővülését is. Ugyanakkor fontos megje-
gyezni, hogy egy ilyen esetben a negatív 
következmények valószínűleg mindkét 
országban jelentkeznének. A potenciális 
fenyegetés kezelését mindenesetre át kell 
gondolnia a kínai vezetésnek is.

Konklúzió

Az egyes részpiaci adatok is alátámaszt-
ják az Alibaba, Baidu és Tencent alkototta 
vállalathármasnak a kínai internetes gaz-
daságban betöltött kiemelkedő szerepét. 
Az Alibaba az internetes kereskedelem 
meghatározó vállalata lett, a Tencent a 
közösségi médiában épített fel domináns 
pozíciókat, míg a Baidu az internetes 
keresés vezető cégévé vált. A kínai sze-
replők és platformok képét nézve úgy tű-
nik, mintha a globális háló nem is lenne 
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annyira globális: annak alkalmazása ott 
jelentősen eltér a világ többi részétől, 
mivel az ottani felhasználók jóformán 
kizárólag a kínai szereplők platformjait 
használják. Ennek tükrében a világháló 
nem is globális, hanem lokális hálózatok 
összekapcsolódása, amelyben mind az 
úgynevezett nyugati, mind a kínai világ-
háló felfogható önálló rendszerként. Az 
átjárás közöttük viszonylag korlátozott 
mértékű, aminek csak az egyik oka a 
politikai indíttatású korlátozás. Lehetsé-
ges indoka még maga a nyelv, továbbá a 
kulturális és társadalmi szokások és így 
végső soron a felhasználói szokások kü-
lönbözősége. A Google gyors piacveszté-
se a nyugati platformok tömeges haszná-
latára vonatkozó kínai felhasználói igény 
hiányát is jelezheti. Ahogy valószínűleg a 
kínai platformok iránt sincs még tömeges 
igény a világháló nyugati felén.

A gazdasági szempontból releváns elté-
rések azonban nem korlátozhatók csupán 
a szereplők és a platformok különböző-
ségére. A mobiltechnológiák kiterjedt 
alkalmazása és a közösségi kereskede-
lem olyan új utakat villant fel, amelyek 
az internet általános jövőjét jelenthetik, 
de legalábbis az online gazdaság műkö-
dése szempontjából érdemi technológiai 
innovációknak számítanak. E tekintetben 
lehetséges, hogy idővel a nyugati világ 
fog eltanulni technológiai innovációkat, 
újításokat Kínától, miközben más szeg-
mensek és platformok esetében aligha-
nem igaz marad, hogy a kínai vállalatok 
sajátítanak el megoldásokat a nyugati 
versenytársaiktól. A kínai internet tehát 
sajátosan kínai; a piacon való érvényesülés 

csak a sajátosságai megértésével és figye-
lembevételével lehetséges, ha egy vállalat 
meg akar jelenni, vagy tartalmat, termé-
ket és szolgáltatást akar megjeleníteni a 
kínai internetes gazdaságban.

A piac sajátosságában kiemelt jelentő-
sége van a kormányzat befolyásoló erejé-
nek, a kínai nagyvállalatok és a politika 
összhangjának és összefonódásának. Ez 
a politikai környezet a digitális világ és 
benne az internetes gazdaság kontrolljá-
ra, sőt markáns érdek- és értékellentétek 
esetén akár egyes szereplőknek a belső 
piacokról történő kiiktatására is törek-
szik. Az ellentétek gyakran belpolitikai 
indíttatásúak, s a politikai és társadalmi 
stabilitás megőrzésére irányulnak a kí-
nai kormányzat részéről. Ugyanakkor a 
kínai internetet uraló nagyvállalatok a 
nemzeti szabályozási környezet révén a 
legnagyobb nyugati riválisaikat piacon 
kívül tudhatják. Eközben – legalábbis a 
politikai célkitűzések és retorika szint-
jén – Kína a protekcionista nemzeti po-
litikák ellen foglal állást, és a globális 
szabadkereskedelem eszménye mellett 
teszi le a voksát.

A digitális gazdaság a kínai kormány-
zat számára kiemelt jelentőséggel bír, 
ezért különleges szerepet szán; ennek 
letéteményese az aktuális ötéves terv, és 
ez tükröződik vissza a Kínában tartott 
G20-találkozó vezetői deklarációjában 
is. Különösen érdekes lehet, hogy milyen 
innovációs lehetőségek rejlenek az inter-
netben és az internetes üzleti megoldá-
sokban, hiszen azokat a kínai kormány 
a gazdasági növekedés egyik lehetséges 
motorjaként tartja számon, azaz olyan 
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eszközként, amely hozzájárulhat ahhoz, 
hogy az ország gazdasága továbbra is 
magasabb növekedési pályán maradhas-
son. Ehhez a belső politikai érdekeket jól 
kell összehangolnia a piac szabályozásá-
val, hogy a folyamatos fejlesztéseken és 
innováción keresztül Kína és a kínai vál-
lalatok markáns szereplői legyenek az in-
ternetes gazdaság globális növekedésének.
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