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2015 nyarán a világ második legnagyobb gazdaságában a jüan és a tőzsdei vál-
lalatok részvényárfolyamának a gyengülése jelentős turbulenciákat okozott. Kína 
növekvő globális gazdasági súlyát és a világgazdasági kapcsolatok szorosságát 
jól mutatja, hogy a változás hullámai különböző intenzitással ugyan, de elérték a 
világ pénz- és tőkepiacait is. Ebben a tanulmányban az augusztusi események nyo-
mán rövid áttekintést kívánok adni azokról a fontosabb gazdasági folyamatokról és 
hosszú távú gazdaságpolitikai törekvésekről, amelyek Kínában a látványos pénz- 
és tőkepiaci mozgások hátterében állhatnak. A tanulmány végén arra keresem a 
választ, hogy ezek a folyamatok milyen csatornákon keresztül, hogyan hatnak Kína 
gazdasági partnereire. Rövid áttekintést adok arról is, hogy az exportfüggőség és a 
nyersanyagpiaci árcsökkenés miatt mely országok lehetnek a legsérülékenyebbek, 
és mekkora a magyar gazdaság ilyen irányú kitettsége.

Jüan: a nemzetközi tartalékvalutává válás útJán

Annak érdekében, hogy jobban megértsük, milyen megfontolások állhatnak a 
2015. augusztusi kínai pénz- és tőkepiaci események mögött, érdemes kicsit 
áttekinteni a kínai árfolyamrezsim főbb jellemzőit és néhány, az árfolyamot 

befolyásoló folyamatot. Kína �gynevezett �sávos cs�szó-rögzítéses árfolyamrend- folyamatot. Kína �gynevezett �sávos cs�szó-rögzítéses árfolyamrend-
szert” alkalmaz, amelyben a kínai jegybank (People’s Bank of China, PBoC) szoros 
kontroll alatt tartja a jüan (CNY, renminbi) árfolyamát. Ennek lényege, hogy a PBoC 
meghatározza a nemzeti valuta kereskedési sávjának a középpontját (közpon-
ti paritás), amelytől a piaci árfolyam jelenleg ±2 százalékponttal térhet el. A kínai 
devizapiac fontos jellemzője, hogy elválik egymástól a Kínán belüli (onshore) és a 
Kínán kívüli (offshore) piac. Az előbbi színtéren lényegében kötött devizagazdálko-
dás zajlik: azaz szabott keretek között, korlátozott intézményi körben és viszonylag 
alacsony forgalom mellett lehet kereskedni. Az onshore piaci üzletkötések zöme 
mögött reálgazdasági (külkereskedelmi) tranzakciók állnak, a derivatív ügyletek 
szerepe korlátozott. A határon átny�ló renminbielszámolások 2010. évi elindulásával 
ugyanakkor megnyílt a jüan offshore piaca is, amelyen – magas likviditás mellett – 
fedezeti és spekulatív ügyletek egyaránt köthetők. A korlátozásmentes hozzáférés 
következtében az offshore piac egyre több intézményi szereplőt vonz. A növekvő 
devizapiaci forgalom és a külkereskedelmi liberalizáció nyomán a jüan Kínán belüli 
és az azon kívüli piaci árfolyama közötti különbség jelentősen lecsökkent.1

Kína célja nem kevesebb, mint hogy a renminbi bekerüljön az IMF elszámo-
lási egységének (Special Drawing Rights, SDR) az árfolyamát meghatározó 
valutakosárba, amely a nemzetközi kereskedelemben a legnagyobb s�llyal szereplő 
valutákat (jelenleg az amerikai dollárt, az eurót, az angol fontot és a japán jent) 
tartalmazza. Ennek feltétele, hogy a jüant széles körben használják a nemzetközi 
tranzakciókban, és szabadon kereskedjenek vele a devizapiacokon – ami a kínai
1 Erhart, 2015.
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1. ábra2

A kínai jegybank devizacsere- (swap) partnerországai

Megjegyzés: az ábrán a fekete szín a PBoC 2011. évi devizacsere-megállapodási hálózatát, 
a zöld szín annak kibővülését jelzi.

tőkepiac fokozatos liberalizációját és a jüan konvertibilitásának az erősítését fel-
tételezi.3 Az utóbbi időben tehát a kínai árfolyam-politika egyik fontos stratégiai 
célkitűzése lett, hogy – az ország erősödő globális politikai és gazdasági pozíciójá-
val összhangban – a jüan s�lya is növekedjen a nemzetközi tranzakciókban.

A kínai valuta konvertibilitásának a növelése és a globális tartalékvaluta-
szerep betöltése érdekében a jegybank fokozatosan olyan változásokat vezetett be, 
amelyek rugalmasabbá és nyitottabbá tették az árfolyamrezsimet. A liberalizáció 
keretében a PBoC 2005 és 2014 között �0,3-ről fokozatosan �2 százalékosra szé-�0,3-ről fokozatosan �2 százalékosra szé-l fokozatosan ±2 százalékosra szé-
lesítette a renminbinek a dollárral szembeni kereskedési sávját a bankközi piacon. 
A további sávszélesítésen t�l a kínai jegybank távlati célul tűzte ki a központi paritás 
eltörlését, a lebegő árfolyamrendszer bevezetését is.4

A renminbinek a nemzetközi tranzakciókban történő széles körű használata 
érdekében a PBoC �n. globális jegybanki devizacsere-megállapodási hálózatot 
(central bank swap line network) hozott létre a 2008-as pénzügyi válságot követő-
en. Azóta a hálózat dinamikusan bővült: míg 2009 végéig hat országgal 181, addig 
2014 végén már harminckilenc országgal összesen 475 milliárd dollár keretössze-összesen 475 milliárd dollár keretössze-475 milliárd dollár keretössze-
gű megállapodás volt érvényben (1. ábra). A devizacsere-megállapodások révén a 

2 Forrás: Portfolio, 2015 a. 7. o.
3 International Monetary Fund, 2015.
4 Portfolio, 2015 a.
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kínai jegybank egyrészt elősegíti a devizalikviditást, és pénzügyi stabilitást biztosít 
a partnerországokkal folytatott külkereskedelmi és beruházási tevékenységekhez, 
másrészt erősíti a jüan globális szerepét. Kína a legfontosabb kereskedelmi partne-
reivel (Hongkong, Dél-Korea, az eurózóna, az Egyesült Királyság, Ausztrália, Kanada, 
Brazília, Malajzia, Szingap�r, Oroszország, Svájc) kötötte a legnagyobb keretössze-össze-
gű devizacsere-megállapodásokat.5

Véget ért az erős és stabil jüan korszaka?

A 2. ábrán látható, hogy a renminbi jelentősen erősödött a dollárral szemben, 
amit Kína külkereskedelmi többlete és – felzárkózó gazdaságként – a terme-
lékenységének a növekedése (az ún. Balassa–Samuelson-hatás) egyaránt 

támogatott. 2005 óta a felértékelődés dinamikusabbá vált, mivel a PBoC is támo-
gatta a jüan erősítését. Az �erős jüan” politikája ugyanis megkönnyítette, hogy Kína 
sikeresen átvészelje a 2008-ban kitört pénzügyi válságot, és hozzájárult ahhoz, 
hogy bővüljön a kínai lakosság vásárlóereje.6

2. ábra7

A PBoC intervenciói és a jüan árfolyamának alakulása a dollárral szemben
(1994–2015)

E mögött az a hossz� táv� gazdaságpolitikai stratégiai célkitűzés h�zódik meg, 
hogy miközben évi 7 százalék felett kell tartani a GDP-bővülés ütemét, a gazda-
ság az – inkább a feltörekvő országokra jellemző – export- és beruházásvezérelt 
növekedésről fokozatosan a fejlett államok fogyasztásvezérelt gazdaságbővülési 

5 Erhart, 2015. 6–8. o.
6 Portfolio, 2015 a.
7 Forrás: The Wall Street Journal.
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modelljére álljon át (lásd 3. ábra). Az árfolyam-politika tehát egyszerre szolgálja a 
jüan nemzetköziesedését (konvertibilitás, tartalékvaluta-szerep) és a kínai gazdaság 
szerkezetváltását.

3. ábra8

A kínai GDP-felhasználás összetevői és a gazdasági szerkezetváltás iránya

A kínai jegybank 2015. augusztus 11-én váratlanul mintegy 1,9 százalékkal el-
tolta a jüan kereskedési sávjának a középpontját.9 A beavatkozás következtében 
a jüan árfolyama nemcsak hároméves mélypontra süllyedt az amerikai dollárral 
(USD) szemben, hanem 1994 óta ez volt a kínai valuta árfolyamának a legnagyobb 
napi gyengülése is. A PBoC a közleményében egyszeri technikai lépésnek titulálta a 
jüan de facto leértékelését, de másnap ismét kb. 1,6, augusztus 13-án pedig újabb 
mintegy 1,1 százalékkal tolta el a sávközepet.10 A következő oldalon látható 4. ábra 
jól mutatja, hogy a korábban hónapokig szinte mozdulatlan CNY/USD-árfolyam a 
három egymást követő jegybanki intervenció eredményeként összesen több mint 
4,5 százalékkal gyengült.11 A sorozatos leértékelést követően a PBoC augusztus 
14-én az előző napinál minimálisan erősebb (6,3975-es) központi paritást határo-
zott meg, így a CNY/USD-spotárfolyam a 6,4-es szint erős oldalán stabilizálódott. 
Augusztus folyamán a jüan – nagy volatilitás mellett – összességében mintegy 2,6 
százalékkal gyengült az amerikai fizetőeszköz ellenében.

  8 Forrás: Economist; Stratfor.
  9 Augusztus 11-én 6,1162-ről 6,2298-re módosult a CNY/USD középárfolyam.
10 Augusztus 12-én 6,3306-re, másnap 6,4010-re gyengült a CNY/USD középárfolyam.
11 Wei, 2015.

http://www.wsj.com/articles/china-moves-to-devalue-the-yuan-1439258401
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4. ábra12

A kínai jüan dollárral szembeni napi spotárfolyamának alakulása
(2014. augusztus – 2015. augusztus)

Piaci liberalizáció vagy válságtünet
a jegybanki beavatkozássorozat?

A kínai jegybank közleményekkel igyekezett tompítani a heves piaci reakciókat. 
Ezekben jelezte, hogy mostantól a korábbinál nagyobb mértékben veszi fi-
gyelembe a piaci folyamatokat (pl. a bankközi napi záróárfolyam alakulását) 

a jüan középárfolyamának a megállapításakor, és a leértékelésekkel a kínai expor- kínai e�por- e�por-
tot13 kívánja támogatni. A PBoC �szabadpiaci” reformnak titulálta a beavatkozást, 
és kijelentette, hogy célja a stabil gazdasági növekedés támogatása. Elismerte 
ugyanakkor, hogy a rugalmasság növekedésével megnőtt a jüanárfolyam kétirányú 
volatilitásának a valószínűsége (azaz fel- és leértékelés egyaránt elképzelhető). 
Emiatt a PBoC szükség esetén mindkét irányba kész beavatkozni a renminbi árfo-
lyamába. Végül a kínai jegybank kiemelte, hogy nem engedi a kínai fizetési eszköz 
korlátlan gyengülését, és nem célja a �valutahábor�”.14

12 Forrás: Portfolio.
13 Az augusztusban közzétett adatok szerint 2015. j�liusban a kínai export éves alapon 8,3 szá-

zalékkal visszaesett. 2015. I–VII. hónapjában közel 1 százalékkal csökkent a kivitel, miközben 
a jüan (effektív) árfolyama 15 százalékkal értékelődött fel, ami az exportőr cégek számára 
kedvezőtlen.

14 Miller, 2015.
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5. ábra15

A jüan árfolyamának volatilitása (változékonysága)

A kínai jegybank intervencióját és annak időzítését különböző okokkal magya-
rázzák az elemzők. Az optimista forgatókönyvek szerint a PBoC célja valóban az 
lehetett, hogy demonstrálja: a renminbiárfolyam meghatározásánál és mozgásá-
nál egyre nagyobb szerepet kapnak a piaci folyamatok, ezért véget ért az alacsony 
árfolyamvolatilitás és a folyamatos felértékelődés korábbi időszaka (lásd 2., 4., 
5. ábra). Látható, hogy ahogyan Kína tőkemérlege nyitottabbá válik, �gy egyre 
nehezebb egyszerre fenntartani a dollárhoz rögzített árfolyamot és a monetáris 
politika függetlenségét. Ez a feszültség pedig tovább fokozódhat, ha az amerikai 
jegybank (Federal Reserve, Fed) a dollár árfolyamát erősítő kamatemelésbe kezd. 
A kínai valuta leértékelése az export rövid távú támogatása mellett a deflációs nyo-
máson is enyhíthet.16

Az IMF üdvözölte a PBoC mindazon intézkedéseit, melyekkel nagyobb teret 
enged a piaci folyamatoknak a jüan árfolyamának az alakításában. A Nemzetközi 
Valutaalap jelezte, hogy a globális pénzpiacokba történő mélyebb integrációt segíti 
a rugalmasabb árfolyam-mechanizmus, de Kínának további lépéseket kell még ten-
nie ahhoz, hogy két-három éven belül bevezethesse a lebegő árfolyamrendszert.17 
Az IMF igazgatótanácsa várhatóan 2015. novemberben értékeli a jüan konvertibilitá-
sának erősítése és a tőkeáramlás liberalizálása érdekében tett kínai erőfeszítéseket. 
Várhatóan az IMF akkor dönt majd arról, hogy a renminbi bekerülhet-e az SDR va-
lutakosarába, amelynek a jelenlegi összetételét 2016. októberig befagyasztották. 
Christine Lagarde korábban csak idő kérdésének nevezte a jüan bekerülését.18

Ugyanakkor az Amerikai Egyesült Államok meggyőzése nem lesz könnyű, hiszen 
a jüan leértékelését az amerikai vállalatok és törvényhozók gyanakodva fogadták. 

15 Forrás: Portfolio.
16 Awai, 2015.
17 Mauldin, 2015.
18 Lange, 2015.

http://www.wsj.com/articles/china-moves-to-devalue-the-yuan-1439258401
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Az USA szerint ugyanis a jüan – a kínai export burkolt támogatása érdekében – 
eleve mesterségesen alulértékelt, míg az IMF nem tartja annak a kínai valutát. 
A PBoC beavatkozása miatt a dollár viszonylagosan felértékelődhet, ezért egyes 
piaci elemzők szerint a Fed akár el is halaszthatja a monetáris politika 2015 végéig 
várt szigorítását.19 A Fed szeptember 17-én változatlan szinten hagyta a kamatot, 
de a dollár árfolyama erre csak átmeneti gyengüléssel reagált, utána visszaerősö-
dött. Az óvatos hangvételű jegybanki közlemény alapján a piaci elemzők többsége 
szerint a kamatemelési ciklus leghamarabb 2015. decemberben vagy 2016. már-
ciusban kezdődhet el, ha az amerikai makrogazdasági mutatók stabil növekedést 
jeleznek.

A PBoC sorozatos intervenciói nyomán számos piaci elemző (pl. a Citigroup, a 
Bank of America Merrill Lynch) olyan pesszimista forgatókönyveket vázolt fel, me-
lyek szerint a kínai jegybank elsősorban a GDP-növekedés lassulása és a gazdasági 
szerkezetváltás kudarca miatt avatkozott be a jüan árfolyamába. Makrogazdasági 
oldalról ugyanis számos kedvezőtlen adat jelent meg: a vártnál és az előző idő-
szakra vonatkozó értékeknél egyaránt gyengébben alakult a beruházás, az export, 
a kiskereskedelmi forgalom és az ipari termelés (lásd 6. ábra), ami tovább fokozta a 
kínai gazdasági növekedés lelassulása miatti piaci félelmeket.

A hivatalos becslések alapján 2015 első és második negyedévében is 7-7 szá-
zalékkal nőtt éves alapon a GDP, de az elemzők kételkednek egyrészt az adatok 
teljes megbízhatóságában, másrészt abban, hogy a következő időszakban a gazda-
ságpolitikai célként deklarált 7 százalék felett lesz tartható a gazdaság növekedési 
üteme.20 A lassuló GDP-növekedés további jele, hogy a kínai statisztikai hivatal a 
szolgáltató szektor alacsonyabb teljesítménye miatt szeptemberben lefelé – 7,4-ről 
7,3 százalékra – módosította a tavalyi GDP-növekedés ütemét. Ráadásul már a 7,4 
százalékos becslés is az utóbbi 24 év legalacsonyabb GDP-növekedési ütemének 
számított Kínában.21

19 Wei, 2015.
20 Beke, 2015.
21 Mitchell, 2015.
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6. ábra22

A kínai GDP, beruházások, kül- és kiskereskedelem alakulása

Az IMF előrejelzése alapján a kínai gazdaság növekedési üteme – a tavalyi 7 
százalék feletti szintről – 2015-ben 6,8 százalékra csökkenhet, jövőre pedig 6,3 
százalékra mérséklődhet a GDP bővülése. A Nemzetközi Valutaalap szerint struk-
turális reformok végrehajtásával a lass�bb (7 százalék alatti) ütemű növekedés 
stabillá tehető (soft landing), míg a vállalati, tőzsdei és ingatlanbuborékok azt jelzik, 
hogy az eddigi, főként hitelből finanszírozott beruházások vezérelte gazdasági növe-
kedés igen törékennyé vált (hard landing). Maga az IMF is felhívta a figyelmet arra, 
hogy a piac stabilizálódása és a bizalom megerősítése után �jra teret kell engedni a 
gazdasági folyamatok érvényesülésének, hiszen a gyakori erőteljes beavatkozások 
ismét könnyen destabilizálhatják a piacokat, ami intenzív tőkekivonással és a jü-
anra nehezedő folyamatos leértékelődési nyomással járhat.23 A jüan árfolyamának 
kontrollált gyengítésével a PBoC az export élénkítését támogathatja, ugyanakkor 
ennek a lépésnek olyan olvasata is lehetséges, miszerint Kínában megbukott a gaz-
daságimodell-váltás, és a növekedés lassulása miatt a gazdaságpolitika visszatér 
a korábbi, exportvezérelt és hitelből finanszírozott beruházásokkal ösztönzött GDP-
növekedési modellhez, melynek egyik eszköze a renminbi (viszonylagos) gyengítése.

22 Forrás: Portfolio.
23 Mayeda, 2015.
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A piaci félelmeket erősíti, hogy a kínai jegybank augusztus végén további in-
tervenciókat hajtott végre. A beavatkozások célja a tőkekivonás tompítása és a 
pénzügyi rendszer likviditásának (a hitelezésnek) a bővítése volt, amit a PBoC ez- bővítése volt, amit a PBoC ez- volt, amit a PBoC ez-
�ttal nem az árfolyamon, hanem egyéb csatornákon (pl. kamatvágás, a kötelező 
tartalékráta csökkentése, nyílt piaci likviditásbővítő műveletek) keresztül hajtott 
végre. Közleményeiben a jegybank megerősítette, hogy elkötelezett a gazdasági 
növekedés támogatása és a piaci likviditás fenntartása iránt, és ennek érdekében 
kész a monetáris eszközök széles tárházát bevetni. Az �jabb intervenciókkal a PBoC 
közvetve elismerte, hogy a tőkepiacok stabilitása még nem állt teljesen helyre, a 
gazdasági növekedés pedig a hitel (és az export) oldaláról is jegybanki támogatásra 
szorul. A piaci elemzők ezért egyre valószínűbbnek tartják, hogy sokkal inkább a 
kínai gazdasági növekedés törékenysége, semmint a jüan nemzetközi tartalékvalu-
taként játszott szerepének a megerősítése áll a PBoC sorozatos beavatkozásainak 
a hátterében. A Moody�s elemzői �gy vélik, a kínai jegybank monetáris lazítá- A Moody�s elemzői �gy vélik, a kínai jegybank monetáris lazítá-
sa folytatódni fog – ami nyomás alá helyezi a jüan árfolyamát –, de drasztikus 
leértékelődésre nem számítanak. A hitelminősítő szerint ugyanakkor a kínai bank-
rendszerben nőhet a nem teljesítő hitelek (NPL) aránya.24 A tőkekiáramlást és a jüan 
árfolyamesését tompító jegybanki intervenciók jelentős költségekkel járnak. Ennek 
finanszírozásához a PBoC bőséges valutatartalékokkal rendelkezik, de a sorozatos 
jegybanki intervenciók nyomán 2015 augusztusában 93,9 milliárd dollárral (!), 3560 
milliárd dollárra csökkent a kínai valutatartalék (lásd 7. ábra).25

7. ábra26

A kínai valutatartalék változása (2011–2015)

24 Moody�s, 2015.
25 Bloomberg, 2015.
26 Forrás: Bloomberg.
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Globális szinten az elemzők arra számítanak, hogy a világ négy nagy jegybank-
ja közül kettő – az amerikai (Fed) és a brit (BoE) – befejezte az eszközvásárlási 
programját, és a következő években csökkenteni fogja a mérlegfőösszegét. Ez azt 
jelenti, hogy a monetáris lazítást követően szigorítás következik, azaz megkezdődik 
a korábban a pénzügyi rendszerbe pumpált likviditás �kiszivatty�zása”. Ezzel szem-
ben az európai (ECB) és a japán (BoJ) központi bank várhatóan tovább folytatja a 
pénznyomtatást, és a monetáris lazítás eredményeként még több likviditást pum-
pál a pénzügyi rendszerbe. A Societe Generale bank előrejelzése szerint az ECB és a 
BoJ GDP-arányos mérlegfőösszege magasabbra emelkedhet, mint azt a Fed rátája 
tette az amerikai jegybank harmadik eszközvásárlási programja (QE3) nyomán (8. 
ábra).

8. ábra27

A monetáris politika várható hatása a világ négy nagy központi bankjának
a GDP-arányos mérlegfőösszegére

A globális tőkeáramlás irányát jelentősen befolyásolhatja, hogy a kevésbé libe-
ralizált pénz- és tőkepiaccal és rugalmatlanabb árfolyamrezsimmel rendelkező Kína 
központi bankja ehhez képest milyen mértékű és hitelességű monetáris lazításba 
kezd, és annak nyomán a jüan árfolyama hogyan alakulhat a többi tartalékvalutához 
képest. A 9. ábrán jól látható ugyanis, hogy miközben az elm�lt 1 évben a dollárral 
szemben stabil renminbi árfolyama csak a PBoC augusztusi beavatkozását követő-
en kezdett érdemben gyengülni, addig a monetáris lazítás nyomán az euró és a jen 
árfolyama mintegy 15-20 százalékkal esett a dollárhoz képest.

27 Forrás: Societe Generale.
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9. ábra28

A jüan, a jen és az euró dollárral szembeni árfolyamváltozása

BuBorékok és sorozatos Beavatkozások:
nem csitul a tőzsdepánik

A részvénypiaci turbulenciák és beavatkozások megértéséhez szintén érde-
mes röviden áttekinteni a kínai tőkepiac néhány főbb jellemzőjét. Kínában a 
háztartások a rendelkezésre álló jövedelmük mintegy 30-35 százalékát meg-

takarítják, míg a fejlett országokban (pl. Amerikai Egyesült Államok, Németország) 
ez az arány jellemzően 5-10 százalék. Ugyanakkor Kínában a lakossági megtaka-
rításokban is óriási egyenlőtlenség tapasztalható: a háztartások felső 5 százaléka 
akár a jövedelme 70 százalékát is képes félretenni – így ez a réteg biztosítja a lakos-
sági megtakarítások mintegy felét. A világ egyik legmagasabb megtakarítási aránya 
az egyik oka annak, hogy a kínai GDP-nek közel a felét a beruházások adják, míg a 
fogyasztás aránya 35-40 százalék között ingadozik (lásd 3. ábra).29

28 Forrás: Bloomberg; Stratfor.
29 Roberts, 2015.
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Van egy másik lényeges sajátosság, amiben jelentősen eltér a kínai lakos-ásik lényeges sajátosság, amiben jelentősen eltér a kínai lakos-, amiben jelentősen eltér a kínai lakos-
ság megtakarítási szokása a fejlett országokétól. Kínában mintegy 89 százalék a 
magántulajdon� ingatlanok aránya (az Egyesült Államokban kb. 65 százalék), így 
a lakosság megtakarításainak a zömét (kb. 75 százalékát) az ingatlantulajdon te-
szi ki, és 10-15 százalék az értékpapírok aránya. A jüan felértékelődése és a bérek 
emelkedése révén nőtt a rendelkezésre álló jövedelem, ami a lakosság fogyasztá-
sát és megtakarítását egyaránt növelte. Ugyanakkor a megtakarítási hajlandóság 
lényegesen nem változott. A fogyasztási és megtakarítási szokások viszonylag las-ott. A fogyasztási és megtakarítási szokások viszonylag las-
s� változása miatt csak fokozatosan halad előre az országban a fogyasztásvezérelt 
gazdasági növekedésre való átállás.30

A Credit Suisse elemzői szerint az utóbbi időszakban három területen alakult ki 
„buborék” Kínában: az ingatlanszektorban, a tőkepiacokon és a hitelből finanszíro-
zott vállalati beruházások területén. A buborékok kipukkanására utalhat az ingatlan-, 
a részvény- és a termelői árak esése, a tőkekiáramlás, a nem teljesítő hitelek ará-
nyának várható növekedése és az alacsony belső likviditás is.31 A 2008–2009-es 
válság óta az ingatlanboom lecsengőben van, ugyanakkor látványos emelkedésnek 
indult a t�lnyomórészt a kínai befektetők és vállalatok számára nyitott sanghaji és 
a sencseni (Shenzhen) tőzsde. A részvénypiaci boom kialakulásához hozzájárult 
a tőzsdei tőkekövetelmények csökkentése, a monetáris lazítás, az információs 
technológia fejlődése, illetve a sanghaji és a – nemzetközi befektetők számára is 
hozzáférhető – hongkongi tőzsde összekapcsolása is.

Míg a kínai tőzsdeboom látványos volt, addig a buborék kipukkanása drá- kínai tőzsdeboom látványos volt, addig a buborék kipukkanása drá- volt, addig a buborék kipukkanása drá-
mai. A 2015. j�niusi cs�csot megelőző 12 hónapban a sanghaji és a sencseni 
tőzsdeindexek mintegy 150 százalékos emelkedést produkáltak (lásd 10. ábra). 
2014 novemberében a nagyjából 4500 milliárd dollárnyi kínai tőzsdei kapitalizáció 
meghaladta Japánét, 2015 június végére pedig elérte a 9000 milliárd dollárt, ami 
nagyjából megegyezik a kínai GDP-vel. A dinamikus tőzsdei felfutást ugyanakkor 
nem támasztotta alá a tőzsdei vállalatok teljesítménye: a sencseni tőzsdeindex-
ben felülreprezentált magáncégek profitja 2015 első négy hónapjában mindössze 
6,1 százalékkal nőtt, míg a sanghajiban nagyobb s�llyal szereplő állami vállalatok 
profitja 25 százalékkal zsugorodott ugyanezen időszakban.32

A tőzsdei rally utolsó hónapjában 5 millió új (kis)befektető jelent meg a piacon, 
így közel 90 millió, zömében kínai lakossági befektető rendelkezett részvénypozíci-
óval a tőzsdei buborék j�nius 12-i látványos kipukkanásakor. A pánikszerű eladási 
hullám során mindkét tőzsdeindex 3 hét alatt mintegy 35 százalékkal zuhant, és ez-
zel hirtelen közel 3000 milliárd dollárnyi vállalatérték vált semmivé (lásd 10. ábra).33

30 Rothman, 2015.
31 Lopez, 2015.
32 Minnich, 2015.
33 Nagy, 2015.
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10. ábra34

A sanghaji és a sencseni tőzsdeindex alakulása (2014–2015)

A kínai állam, a tőkepiaci hatóságok és a tőzsdei szereplők j�nius végén és j�lius 
elején több összehangolt lépést tettek, melyekkel átmenetileg sikerült megfékezni-
ük a részvénypiaci zuhanást. Az intézkedések során többek között felfüggesztették 
mintegy 1500 részvény kereskedését és az elsődleges részvénykibocsájtásokat, 
lazítottak a tőzsdei letéti (margin) követelményeken, a központi bank likviditást bizto- követelményeken, a központi bank likviditást bizto- a központi bank likviditást bizto-
sított a bankszektornak, és számos intézményi befektető (brókercégek, alapkezelők, 
nyugdíjalapok) részvényvásárlással tompította az áresést. A tőkepiac stabilizációjára 
összesen mintegy 800 milliárd dollárt – a kínai GDP mintegy 10 százalékát kitevő 
összeget – fordítottak az állami és a piaci szereplők, ami több, mint a 2008-as pénz-
ügyi válság során gazdaságélénkítésre fordított összeg. Ráadásul a beavatkozás 
a kereslet és a kínálat befolyásolása révén csak a részvények árazását érintette, 
így pusztán tüneti kezelésnek bizonyult. A tőzsdeindex zuhanásának megállítása 
érdekében ugyanis olyan áron vásárolták a részvényeket, amit a magánbefektetők 
már nem voltak hajlandók megfizetni.35

Bár az intézkedéssorozat nyomán átmenetileg nőtt a sanghaji és a sencseni 
tőzsdeindex, de másfél héttel később egy második hullámban tovább folytatódott a 
tőzsdék zuhanása (lásd 10. ábra). A június 12-i csúcsról augusztus végére összesen 
közel 40 százalékot veszített az értékéből a két tőzsdeindex, ezért a kínai vezetés a 
hónap utolsó napjaiban taktikát váltott, és inkább a felelősségre vonást helyezte 
előtérbe. Az elm�lt hetek tőzsdei turbulenciáinak a személyi felelőseiként őrizetbe 
vettek – többek között – bennfentes kereskedelemmel vádolt befektetési bankáro-
kat, értékpapír-felügyeleti munkatársakat és gazdasági újságírót is.36

Az augusztus végén tartott rendkívüli kormányülés óta a kínai vezetés a 
kommunikációjában azt sugallja, hogy határozottan kézben tartja a gazdaság irá-
nyítását. Li Ko-csiang (Li Keqiang) kínai miniszterelnök szerint a nemzetközi piaci 
bizonytalanságok nyomást gyakorolnak hazája gazdaságára (és nem fordítva), de 

34 Forrás: Portfolio.
35 Sweeny, 2015.
36 Anderlini, 2015.
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országa továbbra is a világgazdasági növekedés motorja marad. Leszögezte, hogy 
a kínai GDP észszerű ütemben növekszik, és a pekingi kormány képes hatékonyan 
menedzselni az ország előtt álló kihívásokat. Védelmébe vette a tőkepiaci stabi-
litás érdekében tett korábbi intézkedéseket, és kijelentette, hogy a jüan stabil, az 
árfolyama elfogadható szinten áll, ezért nincs szükség a nemzeti valuta (további) 
leértékelésére. Azt is jelezte, hogy folytatják a gazdaságösztönző strukturális refor-
mokat, továbbá proaktív költségvetési és prudens monetáris politikát folytatnak. 
A miniszterelnök a helyi önkormányzatok és vállalatok esetében az új beruházási és 
finanszírozási formák (pl. adósságcsere, vállalati kötvények) bevezetését szorgal- szorgal-
mazta. Megerősítette, hogy a jövőben is a tőkepiacok nyílt és átlátható működésére 
fognak törekedni.37

A miniszterelnök célja nemcsak a piac megnyugtatása, hanem a kínai veze- célja nemcsak a piac megnyugtatása, hanem a kínai veze- nemcsak a piac megnyugtatása, hanem a kínai veze-
tés határozottságának és erejének a demonstrálása is volt. Látható, hogy Kína a 
gazdasági növekedésének stabilizálása érdekében nem csupán a pénz- és tőkepi-nem csupán a pénz- és tőkepi-
acokat befolyásoló monetáris politikai, de a beruházásokat ösztönző költségvetési 
politikai eszközöket is kész bevetni. Ez utóbbira utal, hogy a kínai kormány a kö-
vetkező 3 évben induló beruházásokra vonatkozóan a költségvetési támogatási 
keretet 5000-ről mintegy 7000 milliárd jüanra emelte. A projekteket pedig nemcsak 
állami pénzből, hanem kereskedelmi bankok és magánbefektetők bevonásával, 
PPP-konstrukció (public–private partnership) keretében fogják finanszírozni.38

A tőkepiaci liberalizációhoz kapcsolódóan a részvénypiacok után érdemes 
röviden kitérni a kínai állam egyik fő finanszírozási forrását jelentő kötvénypiac 
változásaira is. A részvénypiaci buborék j�liusi kipukkanása ugyanis mind az álla-
mi, mind a piaci szereplők figyelmét ráirányította a dinamikusan növekvő belföldi 
(onshore) kötvénypiacra. A következő oldalon található 11. ábra jól mutatja, hogy 
az elm�lt 5 évben megduplázódott a jüanban kibocsájtott kötvényállomány, így a 
mintegy 6800 milliárd dolláros kínai onshore piac az amerikai és a japán után a 
harmadik legnagyobb a világon. A kötvénykibocsájtás 2014–2015-ben felgyorsult, 
amihez hozzájárult, hogy a PBoC 2014 novembere óta immár ötödik alkalommal 
csökkentette a kamatot. A hozamok esésével párhuzamosan ugyanis emelkedett a 
kínai kötvények árfolyama.

A PBoC csak nagyon lassan kezdte megnyitni a belföldi kötvénypiacot a külföl-
di hitelfelvevők előtt: 2005-ben a Világbankhoz tartozó IFC (International Finance 
Corporation), 2013-ban pedig az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) értékesíthetett jüan-
ban denominált kötvényeket (�n. �pandakötvényt”) Kínában. 2014 márciusában a 
német autógyártó, a Daimler volt az első külföldi nem pénzügyi vállalat, amelynek 
engedélyezték �pandakötvény” forgalmazását. A liberalizáció 2015 j�liusától gyor-
sult fel: azóta a külföldi jegybankok, nemzetközi szervezetek és állami befektetési 
alapok már előzetes engedély nélkül fektethetnek be a kínai kötvénypiacon. A PBoC 
Hszi Csin-ping (Xi Jinping) kínai elnök amerikai látogatása alatt, szeptember 22-
én bejelentette, hogy az első külföldi kereskedelmi bankként a HSBC Holdings PLC

37 China Daily, 2015.
38 Xinhua, 2015.



T-2015/11.

 Bepillantás a kínai gazdasági átalakulás hátterébe 17

hongkongi érdekeltsége bocsájthat ki �pandakötvényt”. A londoni központ� HSBC 
a kínai terjeszkedését kívánja finanszírozni az 1 milliárd jüan értékű kötvény eladá-
sából, amire még szeptemberben sor kerülhet.39 Szimbolikus jelentőségű, hogy a 
külföldi kereskedelmi bankok közül éppen egy nagy angolszász pénzintézet élhet 
először ezzel a lehetőséggel.

11. ábra40

A kínai belföldi kötvénypiac felfutása és a kínai alapkamat alakulása

A kötvénypiaci korlátozások csökkentése több szempontból is fontos lépés lehet 
a kínai tőkepiaci liberalizáció és a pénzpiaci stabilitás megőrzése során. Egyrészt 
a belföldi kötvénypiac megnyitása megkönnyítheti a külföldi kereskedelmi bankok 
kínai működését, és �j befektetőket csábíthat az országba. Ez tompíthatja a tőkeki-
áramlást Kínából, nagyobb likviditást biztosítva a kínai állami, pénzügyi és vállalati 
szektor számára. Másrészt, ha egyre több külföldi szereplő bocsájthat ki �panda-
kötvényeket”, az tovább növeli a renminbi nemzetközi használatát, és erősíti a kínai 
fizetőeszköz tartalékvaluta-funkcióját.

GloBális kitekintés:
a kínai folyamatok tovaGyűrűző hatásai

A nyolcvanas-kilencvenes években a világgazdasági növekedés motorját a fej-
lett országok gyarapodása biztosította, de az ezredforduló táján látványos 
fordulat következett be: Kína és a feltörekvő országok váltak a világgazdaság 

h�zóerejévé. A globális növekedés gyorsulása a 2008-as pénzügyi krízis nyomán 
megtört: a válság a fejlett országokban mély recessziót, a feltörekvők esetén 

39 Wildau, 2015.
40 Forrás: The Wall Street Journal; Reuters; Portfolio.
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pedig lendületvesztést eredményezett. A 12. ábrán az is jól látszik, hogy bár 2012 
óta, a válságból való kilábalás nyomán az Egyesült Államok és a fejlett országok 
növekedési hozzájárulása fokozatosan emelkedik, de a világgazdaság stabil bővü-a világgazdaság stabil bővü-
lésének a záloga továbbra is Kína kereslete és a feltörekvő országok termelése.

12. ábra41

Átrendeződés a világgazdasági növekedéshez való hozzájárulásban (1980–2015)

13. ábra42

A kínai exporttól való függőség
(A Kínába irányuló kivitel aránya a teljes exporton belül, 2014)

41 Forrás: Economist.
42 Uo.
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Kína – amely időközben a világ második legnagyobb gazdasága lett – a tuda-
tos és célzott külgazdasági expanziójának köszönhetően nemcsak a hagyományos 
délkelet-ázsiai (pl. Vietnam, Laosz, Mianmar, Malajzia) és távol-keleti partneror-
szágok (pl. Japán, Dél-Korea), hanem számos posztszovjet, Perzsa-öböl menti, 
latin-amerikai és szubszaharai állam e�porttermékeinek az egyik legfontosabb fel-állam e�porttermékeinek az egyik legfontosabb fel- e�porttermékeinek az egyik legfontosabb fel-
vevőpiacává vált (lásd előző oldal, 13. ábra).

A kínai tőkeexport és az infrastrukturális fejlesztéseik is részben e térségekben 
valósultak meg, így több tőkeszegény feltörekvő ország esetén nemcsak a kínai 
kereslettől, hanem a finanszírozástól való (sokszor egyoldal�) függés is erősödött. 
Részben a kínai tőke beáramlásának, részben pedig a gyors ütemben bővülő kínai 
gazdaság nyersanyagéhségének köszönhető, hogy az utóbbi években számos 
(pl. afrikai) feltörekvő ország látványos fejlődésen ment keresztül.

Tekintettel arra, hogy a világgazdaság bővülésének zömét Kína és a feltörekvő 
országok adják, a kínai kereslet tartós csökkenése és a gazdasági növekedés las-gazdasági növekedés las-
sulása komoly változásokat indíthat el globálisan is. A feltörekvő államok körében 
a Kínától való függés erőssége, jellege alapján eltérő nagyságú sokkokat idézhet 
elő a távol-keleti ország lendületvesztése. Mivel Kína több nyersanyag meghatározó 
felvevőpiacának számít, keresletének zsugorodása számos fém- és élelmiszeripari 
alapanyag, illetve energiahordozó esetében tartós és jelentős árcsökkenést idézett 
elő (lásd 14. ábra). A nyomott árak a nyersanyagexportőr államokat (pl. Oroszor-
szág, Kazahsztán, Mongólia, Ausztrália, a Perzsa-öböl menti államok, szubszaharai 
országok) érintik a legérzékenyebben, ezzel szemben a nyersanyagimportra szoru-
ló országokban (pl. Törökország, India) javítják a külkereskedelmi egyenleget.

14. ábra43

A kínai kereslet részaránya és a világpiaci árváltozás egyes nyersanyagok esetében

  

43 Forrás: Portfolio.
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A fentiek alapján a kínai gazdaság lassuló bővülése elsősorban azokat az or-
szágokat érinti a legérzékenyebben, amelyek kivitele nagymértékben függ a kínai 
kereslettől. Közülük is kiszolgáltatottabb helyzetben vannak egyrészt azok, ame-
lyek elsősorban alacsony feldolgozottságú, kis hozzáadott értékű termékeket 
(pl. energiahordozókat, fémeket, élelmiszeripari alapanyagokat) exportálnak nagy 
mennyiségben Kínába, másrészt pedig amelyek szűkös devizatartalékkal ren-
delkeznek ahhoz, hogy átmenetileg tompítani tudják a világpiaci nyersanyagárak 
csökkenésének, valamint a pénz- és tőkepiaci turbulenciáknak a negatív hatásait. 
Ennek megfelelően a jelentős devizatartalékokkal rendelkező fejlettebb országok 
(pl. a Perzsa-öböl menti államok, Ausztrália, Dél-Korea) ellenállóbbak, mint a kevés-öböl menti államok, Ausztrália, Dél-Korea) ellenállóbbak, mint a kevés- menti államok, Ausztrália, Dél-Korea) ellenállóbbak, mint a kevés-államok, Ausztrália, Dél-Korea) ellenállóbbak, mint a kevés-, Ausztrália, Dél-Korea) ellenállóbbak, mint a kevés-
be fejlett, kisebb pénzügyi tartalékokkal bíró államok (pl. Kazahsztán, Mongólia, a 
szubszaharai országok).

Kína jelentős világpiaci s�lyának és beágyazottságának következtében a fejlett 
országok pénz- és tőkepiacai sem képesek teljesen függetleníteni magukat a kínai 
eseményektől. A Bruegel intézet például megvizsgálta, hogy az európai országok 
tőzsdéinek augusztusi esése és a Kínába irányuló GDP-arányos export nagysága 
között látható-e összefüggés. A 15. ábra azt mutatja, hogy sok esetben igaz az, 
hogy a kínai exportnak jobban kitett európai országok részvénypiacain augusztus-
ban jelentősebb volt az áresés, mint azokén, amelyek exportjában kevésbé jelentős 
arányban szerepel. A kisebb közép-európai országok esetében (pl. Észtország, Szlo-
vénia, Magyarország) az alacsony részvénypiaci forgalom is közrejátszhat abban, 
hogy viszonylag kisebb volt a tőzsdeindexek csökkenése, mint a hasonló nagyság� 
kínai exporthányaddal rendelkező, likvidebb tőkepiac� államokban. Mindenesetre 
hazánk szempontjából kedvező, hogy a pesti börze �csak” kb. 5 százalékot esett, 
míg a hasonló arány� kínai exportot teljesítő európai országok tőzsdéje akár 8-12 
százalékot is zuhant.
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15. ábra44

Az augusztusi tőzsdei áresés és a kínai exportnak való kitettség közötti kapcsolat 
néhány európai uniós ország vonatkozásában

A külföldi elemzők is elismerik, hogy Magyarország az elmúlt években szá-
mottevően növelte a külső gazdasági sokkokkal szembeni ellenálló képességét. 
A külső sérülékenységet csökkenti a folyó fizetési mérleg masszív többlete, a 
jelentős összegű uniós transzferek beáramlása és a külföldiek kezében lévő ál-
lamadósság egyre kisebb aránya. A laza monetáris politika a forint árfolyamának 
a gyengítésével támogatja az exportot, az alacsony kamatkörnyezet és a hitelezést 
ösztönző többletlikviditás pedig kedvező beruházási feltételeket biztosít. Tekintet-
tel arra, hogy Magyarország legnagyobb külkereskedelmi partnere és beruházója 
továbbra is Németország (szélesebb értelemben az EU), döntően a német (és az 
európai) konjunktúra állapota határozza meg a magyar gazdaság fejlődését. En-
nek köszönhetően Magyarország a feltörekvő országok azon csoportjához tartozik, 
amelyek alacsony közvetlen kínai kitettséggel rendelkeznek, nyersanyag- és ener-
giaimportőrként pedig kedvezően érinti őket a világpiaci árak alacsony szintje. Emiatt 
a kínai pénz- és tőkepiaci turbulenciák közvetve és korlátozott mértékben érinthetik 
hazánkat, így a feltörekvő országokon belül akár javulhat is a relatív versenyképes-
sége. Az amerikai jegybank kamatemelése következtében a feltörekvő országokból 
megindulhat a fejlett országokba irányuló tőkeáramlás, de hazánkban az említett 
kedvező feltételek tompíthatják ennek esetleges negatív hatását.45

44 Forrás: Bruegel.
45 Bryne, 2015.

http://bruegel.org/wp-content/uploads/2015/08/China_Stocks.png
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16. ábra46

A Kínába irányuló áruexport, illetve késztermékexport aránya az egyes országokban

A jüan értékvesztése és a nyomott kínai kereslet ellens�lyozása érdekében szá-
mos feltörekvő ország (pl. Kazahsztán, Vietnam) leértékelte a nemzeti valutáját, ami 
rövid távon ugyan ellens�lyozhatja a versenyképesség csökkenését, de sorozatos 
leértékelési hullámot (�valutahábor�”) is előidézhet. Ha a nagy kínai kitettséggel 
rendelkező feltörekvő országokban a pénz- és tőkepiaci stabilitás meggyengül, az 
a likviditás elapadásával és a külföldi tőke kivonásával járhat. Ez esetben globális 
tőkeáramlás indulhat meg az ázsiai, afrikai és latin-amerikai feltörekvő országokból 
az alacsonyabb kockázat� fejlett (pl. az Amerikai Egyesült Államok, Németország, 
Svájc, a skandináv országok) vagy a stabilabb feltörekvő államok (pl. a kelet-közép-
európai országok) irányába.

A Citigroup elemzői is �gy vélik, első körben három fő csatornán keresztül gya-
korolhat hatást a kínai gazdaság lassulása a partnerországokra: a kínai keresletnek 
való exportkitettségen, a nyersanyagárak esésén, valamint Kína exportösztönző 
(pl. a jüan leértékelése) és importhelyettesítő (pl. protekcionista) lépésein keresztül. 
A bank elemzői megvizsgálták az egyes országok kínai áruexportjának az arányát. 
46 Forrás: Citigroup.
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A 16. ábrán látható, hogy 2013 és 2014 átlagában Tajvan, Malajzia, Dél-Korea, a 
Dél-afrikai Köztársaság, Vietnam, Thaiföld és Szingap�r esetén volt a legmagasabb 
a kínai kivitel GDP-hez mért részaránya, míg a magyar ráta a középmezőnyben ta-
lálható. Nem véletlen tehát, hogy a jüan leértékelését követően a tajvani, dél-koreai, 
thaiföldi és a Fülöp-szigeteki nemzeti valuta árfolyama is többéves mélypontra 
süllyedt a dollárral szemben, majd Vietnam és Kazahsztán is jelentős leértékelést 
hajtott végre. A feltörekvő piac valutáinak az értékvesztését látva a pénzpiacokon 
kialakult a valutaháborútól való félelem.

Ha a késztermékek (pl. fogyasztási cikkek) részarányát vizsgáljuk, akkor a 
magyar kitettség még alacsonyabb. További érdekesség, hogy ha a kínai készter-
méke�port GDP-arányát nézzük, akkor a hagyományos ázsiai partnerországokon 
t�l Ausztrália, Új-Zéland, Peru és Chile is az élmezőnyben szerepel. Ez a magas 
feldolgozottság és hozzáadott érték miatt vélhetően kisebb sérülékenységet jelent, 
mint a nyersanyagexportőr országok esetében, ugyanakkor az importtermékek 
iránti kínai fogyasztás mérséklődése ezen országokat is érzékenyen érintheti.47

Hosszabb távon a kínai gazdasági növekedés tartós lassulása több feltörekvő 
országban érdemi gazdasági szerkezetváltást (pl. az export több lábra állítását, ma-át, ma-, ma-
gasabb feldolgozottság� és nagyobb hozzáadott értékű termékek előállítását, az 
export diverzifikálását, a külső sérülékenység csökkentését) is kikényszeríthet.

kérdésfelvetések

Tekintettel arra, hogy a kínai pénz- és tőkepiaci helyzet még képlékeny, érdemes 
felsorolásjelleggel áttekinteni, hogy jelenleg mely kérdések foglalkoztatják a 
leginkább a piaci elemzőket Kínával kapcsolatban.

Rövid távon a piaci szereplők arra figyelnek, hogy
•	 sikerült-e a kínai vezetésnek egyszerre stabilizálnia a pénz- és tőkepiacokat, 

illetve megállítania a drasztikus tőkekivonást;
•	 milyen eszközökkel (laza fiskális és monetáris politika) és költségek mellett 

igyekszik tompítani a kínai vezetés a buborékok kipukkanását, illetve ezek a 
beavatkozások nem vezetnek-e �j buborékok (pl. hitelboom) kialakulásához;

•	 mikorra halasztja az amerikai Fed a kamatemelési ciklus elindítását, és foly-
tatódik-e a dollár viszonylagos felértékelődése;

•	 végigsöpör-e �jabb és �jabb leértékelési hullám (valutahábor�) a feltörek-
vő országok körében a relatív versenyképességük rövid táv� megőrzése 
érdekében.

Hosszabb távon pedig elsősorban az foglalkoztatja a piaci elemzőket, hogy
•	 vajon a jüan árfolyama (az euróhoz és a jenhez hasonlóan) tartósan gyen-

gülő pályára kerül-e a dollárral szemben;
47 Portfolio, 2015 b.



TANULMÁNYOK

24 Braun Gábor

•	 milyen ütemben folytatódik a tőkepiaci liberalizáció és az árfolyamrendszer 
rugalmassá tétele Kínában;

•	 mikor válhat a renminbi valódi tartalékvalutává;
•	 folytatódik-e a kínai gazdaságnak a fogyasztásvezérelt növekedésre 

való fokozatos átállása, vagy a gazdaságpolitika visszatér az export- és 
beruházásvezérelt bővülés ösztönzéséhez;

•	 �kemény” vagy �puha” landolás várható-e a kínai GDP csökkenő bővülési 
üteme miatt;

•	 milyen átrendeződést és strukturális átalakulást hoz a csökkenő kínai keres-és strukturális átalakulást hoz a csökkenő kínai keres-hoz a csökkenő kínai keres-
let a világgazdaságban.

Magyarországra a kínai kereslet csökkenése főként a külkereskedelem és a 
beruházások révén, míg a piaci turbulenciák a pénz- és a tőkepiaci mozgásokon 
keresztül gyűrűzhetnek be. Ezzel kapcsolatban a főbb kérdések:

•	 Milyen időtávon és mekkora nyomást gyakorolnak a piaci bizonytalanságok 
a forint árfolyamára?

•	 A globális tőkepiaci folyamatok (relatív) nyertese lesz-e hazánk a feltörekvő 
országok között azáltal, hogy csökkent a külső sérülékenysége, és viszony-
lag alacsony a közvetlen kínai kivitel aránya?

•	 Tartósan javul-e Magyarország versenyképessége és az ipar terme-
lékenysége az alacsony/csökkenő nyersanyagárak nyomán keletkező 
fizetésimérleg-többlet révén?

•	 Hogyan érinti a kínai gazdaság lassulása a német e�portot és ipari termelést, 
továbbá ez miként csapódik le a magyarországi termelőüzemek, beszállítói 
hálózatok szintjén?

•	 Hoznak-e változást a hazánkba irányuló kínai tőkeexportban és a tervezett 
kínai infrastrukturális beruházások megvalósításában, módosul-e a �One 
Road One Belt” kezdeményezés kivitelezése?
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