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Matura Tamás                                 2016: az amerikai hegemónia vége?

A kínAi gAzdAságrA vonAtkozó előrejelzések

A Nemzetközi Valutaalap legújabb számításai szerint a kínai gazdaság vásárlóerő-
paritáson számított teljesítménye az eddigi előrejelzéseknél jóval hamarabb, már 
2016-ban megelőzheti az Egyesült Államokét. E hír apropóján megkísérlem fel-

vázolni e fordulat körülményeit, illetve feltételezhető közvetlen és közvetett geopolitikai 
hatásainak legfontosabb aspektusait, a kínai kor beköszöntének lehetséges módozatait.

A World Economic Outlook 2011 alapján közzétett, sokkolóan közeli időpontra vo-
natkozó adatokat az IMF két héttel ezelőtt hozta nyilvánosságra, de a nemzetközi média 
csak az utóbbi napokban fedezte fel az előrejelzést.1 Ez az első alkalom, hogy a valutaalap 
konkrét évet adott meg a fordulat bekövetkeztének időpontjául, így különösen meglepő, 
hogy alig öt évet jósol az amerikai gazdasági primátusnak.2

GDP (PPP), milliárd USD
Vörös: Kína; kék: USA

Forrás: IMF DataMapper, http://www.imf.org/external/datamapper/index.php

Itt kell megjegyeznünk, hogy a vásárlóerő paritáson (PPP) számolt GDP nem egyenlő 
a nominális GDP-vel. A két eltérő számítási mód alkalmazhatósága kérdésében megosztott 
a közgazdasági gondolkodás. Ugyanakkor tény, hogy a világ gazdasági teljesítményéből 
az egyes országok százalékos részesedését PPP alapon szokás számolni – ebből a 
szempontból az IMF előrejelzése szerint Kína mindenképpen megelőzi az Egyesült 
Államokat. Arra vonatkozóan, hogy a nominális GDP tekintetében mikor veheti át a 
vezetést, már nehezebb pontos előrejelzést adni. Mindenesetre tény, hogy egy évtizede 
ennek bekövetkeztét a 2040-es évekre tették a nyugati gazdaságkutatók, a válság előtti 

1 Brett „Arends: IMF Bombshell: Age of America Nears End”. Market Watch, http://www.marketwatch.
com/story/imf-bombshell-age-of-america-about-to-end-2011-04-25?pagenumber=1, 2011. április 25.

2 Sőt egyes, bár eddig kevésbé idézett kutatók véleménye szerint a kínai GDP vásárlóerő-paritáson szá-
molva már 2010-ben megelőzte az Egyesült Államokét. L. Arvind Subramanian: „Is China Already 
Number One? New GDP Estimates”. Peterson Institute for International Economics, http://www.iie.
com/realtime/?p=1935, 2011. január 13.
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években 2025 körüli dátumot valószínűsítettek, míg ma már a 2019-ben bekövetkező 
trónfosztás sem kizárható.3

Százalékos részesedés a világ GDP-jéből
Vörös: Kína; kék: USA

Forrás: IMF DataMapper, http://www.imf.org/external/datamapper/index.php

Ennek ellenére, az IMF számításai szerint a két ország nominális GDP-je közötti kü-
lönbség még 2016-ban is jelentős lesz, bár a kínai lemaradás rohamosan csökken e téren 
is. Az IMF a következő öt esztendőre stabil 9,5 százalékos éves kínai reál GDP-növekedési 
adatot közöl,4 míg az amerikai gazdaság ugyanezen időszakra vonatkozó éves bővülését 
mindössze 2,7 százalékban határozta meg.

GDP (nominális), milliárd USD
Vörös: Kína; kék: USA

Forrás: IMF DataMapper, http://www.imf.org/external/datamapper/index.php

3 John Ross: „The Central Date for China’s GDP to Overtake the US at Market Exchange Rates is 
2019 – a Study of Growth Assumptions and Analyses”. Key Trends in Globalisation, http://www.
keytrendsinglobalisation.com/?p=537, 2011. február 15.

4 Ennek némileg ellentmondanak a kínai nominális GDP-re vonatkozó IMF-adatok, amelyek 2011-re 
mintegy 6516 milliárd dollárnyi érték előállítását jelzi, míg 2016-ra már 11.220 milliárdnyit. Ebből 
könnyen kiszámolható, hogy a következő öt év folyamán a kínai gazdaság átlagosan évi 12 százalé-
kos növekedésével számol a Nemzetközi Valutaalap. Vásárlóerő-paritáson számítva a 2011-es 11.174 
milliárd dollárról 18.976 milliárd dollárra nő majd a távol-keleti óriás gazdasági teljesítménye, azaz 
az IMF a következő öt évre átlagosan évi 11 százalékos növekedéssel számol.
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E Kínára vonatkozó adatok némiképp optimistának tűnnek, különösen annak fényében, 
hogy az ázsiai ország az új, 2011-től hatályos ötéves tervében évi hét százalékos gazdasági 
növekedést tűzött ki célul annak érdekében, hogy elkerülje a túlfűtött gazdasággal járó, 
rendkívül hátrányos következményeket (pl.: infláció, buborékképződés stb.).

Ugyanakkor valóban kétséges lehet, hogy a pekingi kormányzat képes lesz jelentősen 
hűteni az ország gazdaságát, hiszen az még 2008-ban és 2009-ben, a világválság 
legrosszabb éveiben is kilenc százalék feletti növekedést produkált.

Összehasonlításképpen: az IMF adatai szerint az Európai Unió nominális GDP-je a 
2011-ben elérhető 17.452 milliárd dollárról 2016-ra 20.792 milliárdra nő majd, míg PPP-je 
15.608 milliárdról csupán 18.722 milliárdra. Az adatokból kitűnik, hogy a következő fél 
évtizedben nominálisan megőrzi ugyan elsőségét az EU, vásárlóerő-paritáson számítva 
azonban az elsőről a (Kína és az Egyesült Államok mögötti) harmadik helyre csúszik 
majd vissza.

Természetesen minden előrejelzés rendelkezik bizonyos fokú bizonytalansággal, és 
az IMF adatai, illetve számításai nem feltétlenül egyeznek meg más gazdaságkutató 
intézmények eredményeivel. Akárhogy is alakulnak majd tényekké a mai számítások, 
az már bizonyosnak látszik, hogy Kína vezető gazdasági hatalommá emelkedése immár 
középtávon, belátható időn belül be fog következni.

A várhAtó rövid és hosszú távú geopolitikAi hAtások

Politikai szempontból az egyik legfontosabb kérdés, hogy az éppen 2016-ban esedékes 
amerikai elnökválasztást mennyiben befolyásolhatja majd az USA gazdasági 
teljesítményének már bekövetkezett (vagy legalábbis igencsak közelgő) második 

helyre szorulása. Az nyilvánvaló, hogy a több mint egy évszázada „a vezető gazdasági 
hatalom” titulusához szokott amerikai társadalom számára érzelmi sokkot fog okozni a 
fordulat, akár még annál is nagyobbat, mint a nominális GDP-számítás alapján alig pár évvel 
később bekövetkező, addigra nyilvánvalóan elkerülhetetlenné váló váltás. A patriotista 
érzelmek fellángolása leginkább a republikánus héják (Hawks) politikai malmára hajthatja 
a vizet. Különösen akkor, ha a demokrata Barack Obama kitöltheti második, 2012-től 
2016-ig terjedő ciklusát is, mert abban az esetben könnyedén megvádolható lesz azzal, 
hogy nem tett eleget az amerikai szupremácia fennmaradása érdekében elengedhetetlen 
kötelezettségének. Akárhogy is alakulnak a választások, valószínűsíthető, hogy az 
Egyesült Államok mind inkább veszélyeztetve érzi majd hegemón pozícióit (gondoljunk 
csak a jelentős kínai térnyerésre Afrikában vagy – még inkább – Dél-Amerikában), és 
ennek megfelelően is fog fellépni. A világtörténelem eddigi hegemón hatalmai sohasem 
tűrték szó nélkül hatalmuk hanyatlását és az új hegemón kihívó felemelkedését.5

Valószínűnek tűnik, hogy a két óriás közötti vetélkedés fő színtere Kelet- és Délkelet-
Ázsia lesz, illetve már most is az. Korunk egyik legizgalmasabb, stratégiai jelentőségű 

5 Ebből a szempontból a Szovjetunió léte és „békés” bukása különleges eset volt, a vélemények meg-
oszlanak róla; a szovjet hatalom hegemonikus volta kapcsán leginkább egyfajta kontra-hegemonikus 
blokként értelmezhető.
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kutatási témája a Kelet-Ázsiában formálódó (gazdasági) együttműködés,6 amelynek ki-
menetele meghatározó lehet az egész XXI. századra nézve. Ma alapvetően két főbb 
irányvonalat tudunk elképzelni.

Az egyik szerint a hatalmasra növekvő kínai gazdaság és annak vásárlóereje ellenáll-
hatatlan gazdasági gravitációs teret gerjeszt a környező államokban, és Koreától Japánon 
át az ASEAN-országokig terjedve valamiféle formális vagy informális integrációt hoz 
létre. Szintén az IMF adatai szerint 2016-ban Japán, Dél-Korea és az ASEAN összesített 
GDP-je vásárlóerő-paritáson számítva csupán a kínai gazdaság 63 százalékát fogja elérni, 
azaz a kelet- és délkelet-ázsiai térség gazdasági teljesítményének 61 százalékát Kína adja 
majd. E modellt erősítheti a kínai soft power (és különösen annak kulturális aspektusa), 
amely – bár a nyugati soft powerrel szemben a világ jelentős részén nem veheti fel a ver-
senyt – saját közvetlen környezetében (a közös, évezredes gyökereknek is köszönhetően) 
jelentős tényező lehet. A BRIC-együttműködés és az ASEAN+3 folyamat is alátámasztja 
Kína azon törekvését, hogy jó viszonyt ápoljon a feltörekvő és (Brazíliát leszámítva) egy-
ben környező hatalmakkal.

A másik lehetőség, hogy – dacára a kínai gazdaság vonzerejének – a Középső 
Birodalmat körbevevő államokban felülkerekedik a Kínával kapcsolatos félelem, és 
mintegy természetes módon, az Egyesült Államokkal szövetséget alkotva próbálják meg 
feltartóztatni Peking térnyerését. E némiképpen hidegháborús logikát követő modellnek 
is megvannak az alapjai, hiszen az örök rivális India, a perifériára szoruló Japán vagy a 
szibériai területeit féltő Oroszország is stratégiai kihívásként értékelheti Peking túlontúl 
nagyra növekvő hatalmát. Délkelet-Ázsia kisebb államai sem feltétlenül őriznek pozitív 
emlékeket a kínai nagyhatalmisággal kapcsolatban, és ma sem bíznak egy eljövendő kí-
nai hegemónia jóságosságában, s ezt a negatív érzésüket Pekingnek a Dél-kínai-tengerre 
irányuló területi követelései is erősítik. Felélénkülhet az USA, Japán, India és Ausztrália 
által létrehozott Quadrilateral Initiative is, amely gyakorlatilag nyíltan szembehelyezke-
dik a kínai térnyeréssel.7

Sok szempontból a földrajz sem játszik Kína kezére. Az utóbbi években számos tanul-
mány arra mutatott rá, hogy a Középső Birodalom szinte egyfajta szigetként fogható fel, 
amelyet minden irányból nehezen leküzdhető természeti akadályok vesznek körül, amik 
katonai és gazdasági szempontból is sebezhetővé teszik az országot. A magam részéről 
ezzel csak részben értek egyet, mert az elemzések gyakran megfeledkeznek az ugyanezen 
adottságok nyújtotta előnyökről, amelyek – legalábbis katonai szempontból – stratégiai 
mélységgel és természetes védőfalakkal ruházzák fel az országot. Nem véletlen, hogy az 
utóbbi években Peking a fejlesztések súlypontját a szárazföldi haderőről a légi- és hadi-
tengerészeti erőkre helyezte át. A térképre tekintve jól látható, hogy 14.500 kilométernyi 
partvonala dacára, a tenger és a csendes-óceáni szigetvilág felől Kína lényegében bezár-
ható – ami a fontos nyersanyagok egy részében viszonylag szegény, energiahordozókban 
szűkölködő és a külkereskedelemre ráutalt ország számára beláthatatlan következmé-
nyekkel járna.

6 Matura Tamás: „Formálódó kelet-ázsiai együttműködés”. Magyar Külügyi Intézet, http://www.
kulugyiintezet.hu/index.php?menu=26&gyors=2046, 2010. július 16.

7 Mahmud Ali: „New »Strategic Partnership« against China”. BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/
south_asia/6968412.stm, 2007. szeptember 3.
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Ha az Egyesült Államok megpróbál valamilyen módon gátat szabni Peking növekvő 
hatalmának, akkor a cél elérése érdekében minden korábbinál szorosabb, Kínát körbeöle-
lő szövetségi rendszert kell kialakítania,8 azaz mind több erőforrást kellene a térségbeli 
gazdasági, politikai és katonai jelenlétére fordítania. Kérdés, hogy a jelen és a közeljövő 
gazdasági nehézségei és a továbbra is megterhelő katonai szerepvállalásai mellett képes 
lehet-e erre. Nehezen képzelhető el, hogy Washington mellőzhetné európai szövetségesei 
további, akár még jelentősebb segítségét, az EU azonban maga is nehézségekkel küsz-
ködik. Összegezve: tulajdonképpen egyfajta stratégiai versenyfutás rajzolódik ki, amely 
során az a kérdés, hogy képes lesz-e Kína elég gyorsan elegendő gazdasági, politikai és 
katonai hatalomra, illetve képességekre szert tenni, mielőtt riválisa és annak szövetsége-
sei visszanyernék erejüket és feltartóztathatnák.

Elképzelhető ugyanakkor egy harmadik megoldás is. Meglehet, hogy azt az elmé-
leti keretet, fogalmi koordináta-rendszert, amelyet leginkább a XX. század eseményei 
alakítottak ki, és amelyet például olyan terminus technicusok jellemeznek, mint a feltar-
tóztatás vagy a globális hegemón, meghaladja a XXI. század fejlődése. Azaz, hogy az 
Egyesült Államok a reflexszerű feltartóztatási politikája, illetve a Peking központú ke-
let-ázsiai hatalmi centrum kialakulásának tétlen szemlélése helyett kiteljesíti azt a smart 
power alapú Kína-politikáját, amely alapjaiban ma is jelen van Washington külpolitikájá-
ban. Ennek alapján az Egyesült Államok megpróbálhatja egyfelől fenntartani befolyását 
a Kínát körülvevő országokban anélkül, hogy akadályozná a térség gazdasági integráló-
dását, másfelől pedig mindinkább bevonni és a nemzetközi közösség felelős szereplőjévé 
formálni Pekinget. Ezzel elérhető lenne egy nagyobb zökkenőktől mentes és békés át-
menet, melynek során az Egyesült Államok hegemóniája egy „puha landolást” követően 
átadhatná helyét a kínai korszaknak. Tagadhatatlan, hogy ez egy idealista elképzelés, 
amely nem illeszkedne a történelem korábbi hegemonikus átmeneteinek mintázatába, rá-
adásul szokatlan történelmi éleslátást és érettséget várna el az amerikai társadalomtól. Az 
is igaz ugyanakkor, hogy a történelem során soha nem ment még végbe ilyen átmenet egy 
globalizált világgazdaság és társadalom keretei között. Nehéz felmérni, hogy e tényezők 
milyen hatással lehetnek a következő évtizedek geopolitikai folyamataira.

2016-ban valóban megszűnik az Egyesült Államok globális vezető szerepe? Nem. Az, 
hogy a vásárlóerő-paritáson számított GDP szempontjából Kína valószínűleg megelőzi az 
amerikai gazdaság teljesítményét, még korántsem jelenti az USA világhatalmi státuszá-
nak a végét. Még további hosszú éveknek kell eltelniük ahhoz, hogy a Középső Birodalom 
a nominális GDP tekintetében is az első helyre lépjen. Másfelől, az Egyesült Államok 
gazdaságának szofisztikáltsága, technológiai fölénye, hadseregének ereje, minősége vagy 
power projection képességei, kiterjedt szövetségi rendszere, valamint nem utolsó sorban 
globális kulturális, soft power ereje még beláthatatlan ideig utolérhetetlen marad. Legalább 
ilyen fontos, hogy a hegemón státusz kritériumai – azaz a nemzetközi rendszer kialakí-
tásához, fenntartásához és irányításához szükséges képességek és akarat – tekintetében 
Kína törekvései nem egyértelműek. Nem látszik olyan pekingi szándék, amely a jelenlegi 
nemzetközi struktúrát alapjaiban akarná megváltoztatni vagy saját, párhuzamos rendszer 
kiépítését célozná. A hegemón pozícióhoz elengedhetetlenül fontos stabil és megbízható 

8 Edward Wong: „China’s Disputes in Asia Buttress Influence of U.S.”. The New York Times, http://
www.nytimes.com/2010/09/23/world/asia/23china.html?_r=1, 2010. szeptember 22.



szövetségesi rendszer kiépítése sem tűnik egyszerű feladatnak Kína számára. Ehelyett 
az ország jelenleg a fennálló, USA által dominált globális struktúrában kíván – növekvő 
súlyának megfelelően – mind nagyobb befolyásra szert tenni. Szintén fontos különbség, 
hogy míg az Egyesült Államok nemzetközi szerepvállalását a nyilvánvaló érdekeken túl 
értékek, sőt egyfajta küldetéstudat is jellemzi, addig ilyen, a közvetlen önérdekeken túl-
mutató motiváció Kína esetében nem érzékelhető. Mindezek mellett pedig természetesen 
nem szabad megfeledkeznünk – bár hajlamosak vagyunk rá – arról sem, hogy a szá-
mokban kifejezett látványos gazdasági növekedés mögött számtalan mélyen gyökeredző 
strukturális és társadalmi problémával is meg kell még küzdenie Kínának. Nincs rá ga-
rancia, hogy a jelenlegi fejlődés üteme hosszabb távon is fenntartható marad.

Mindenesetre, saját, európai szempontunkból meg kell kezdenünk az előregondolko-
dást, a felkészülést egy olyan nemzetközi rendszerre, amelyben nem az USA az egyetlen 
meghatározó hatalom, és amelyben a globális gazdasági és politikai erőtér súlypontja 
az euroatlantiról a pacifikus térségre helyeződik át. Valószínűnek látszik, hogy középtá-
von fennmarad az Egyesült Államok globális befolyása, azonban a kelet-ázsiai régióban 
mind kevésbé lesz képes önállóan érvényesíteni akaratát. Könnyen elképzelhető, hogy 
Pekingnek sikerül egy kelet-ázsiai, földrajzilag behatárolt, azaz nem globális, hanem 
„csupán” regionális szintű, ugyanakkor gazdaságilag rendkívül erős és interdependens 
hegemonikus modellt kialakítania.
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