
matura tamás

Felkészülés az inverz Kína-politikára
Kínai gazdasági struktúraváltás és a magyar lehetőségek 

 

 

E-2012 /11M K I - e l e m z é s e k



MKI-ELEMZÉSEK
A Magyar Külügyi Intézet időszaki kiadványa

Kiadó:
Magyar Külügyi Intézet

Felelős szerkesztő és tördelő:
Tevelyné Kulcsár Andrea

A kiadó elérhetősége:
H-1016 Budapest, Bérc utca 13-15.

Tel.: +36 1 279-5700
 Fax: +36 1 279-5701

E-mail: titkarsag@hiia.hu
www.kulugyiintezet.hu

www.hiia.hu

© Matura Tamás, 2012
© Magyar Külügyi Intézet, 2012

         



            
Matura Tamás                         Felkészülés az inverz Kína-politikára

Bevezetés

Ahogy azt már megszokhattuk, a Kínai Népköztársaság (KNK) gazdasági és tár-
sadalmi fejlődésének üteme szinte évről évre új helyzetet, új kihívásokat és új 
lehetőségeket teremt a világgazdaság számára. Bár erősen rögzült a köztudatban 

az a kép, miszerint a KNK a világ műhelye, ahol olcsó, szerény minőségű és alacsony 
hozzáadott értékű termékek kerülnek előállításra, az elmúlt években a helyzet gyökeresen 
megváltozott. Kutatói, szakértői körökben már hosszú ideje evidenciaként kezelik, hogy 
Kína tudatos és hosszú távú stratégiájának részeként fokozatosan a magasabb hozzáadott 
értékű, tudás- és technológia intenzív termelési struktúrára épülő gazdasági növekedé-
si szerkezetet kíván kialakítani. A gazdaság tudatos és hatékony átalakítása mellett egy 
másik, nehezebben kezelhető folyamatnak is tanúi lehetünk a kínai társadalomfejlődés 
kapcsán. A kínai életminőség átalakulásának és vele szoros összefüggésben az egy gyer-
mek vállalását engedélyező családtervezési politika következtében a kínai társadalom 
rohamosan öregszik, és hamarosan bekövetkezik az eddig elképzelhetetlen: csökkenni 
kezd a munkaképes korú népesség száma.

Bár a következő évek, évtizedek kínai gazdasági és társadalmi szerkezetét termé-
szetesen számos egyéb tényező is befolyásolja majd, a két fentebb említett folyamat 
összefüggései nyújtják a legjobb lehetőséget a következők bemutatására, illetve 
felvetésére:

A kínai életminőség átalakulásának, a kedvezőtlen demográfiai folyamatoknak és • 
a munkavállalók erősödő érdekérvényesítésének következményeképpen egyrészt 
munkaerőhiány alakul(t) ki az exportorientált tengerparti tartományokban, más-
részt pedig mindez a korábban rendkívül alacsony munkaerőköltség drasztikus 
növekedéséhez vezet.
A kínai munkaerőköltség erőteljes növekedése stratégiaváltásra kényszeríti a • 
KNK-ban megtelepedett multinacionális vállalatokat. E váltás egyik lehetséges 
kimenetele a termelés visszatelepítése a fejlett országokba, miközben egyes, addig 
Kínába irányuló projektek és befektetések versenyképesebb célországokba való 
átirányítása is elképzelhető.
A kínai gazdaságszerkezetben bekövetkező fenti változások lehetőséget te-• 
remthetnek Magyarország számára is, ezért a magyar Kína-stratégia keretein 
belül érdemes lenne megvizsgálni, hogy van-e létjogosultsága egy nem szok-
ványos befektetésösztönző eszköznek, egy komplementer jellegű, „inverz 
Kína-stratégiának”. E stratégia segítségével a kínai üzleti és gazdasági kör-
nyezet egyes szegmenseinek relatív versenyképesség-csökkenését a magyar 
befektetésösztönzés során tudatosan fel lehetne használni a harmadik országból 
származó potenciális befektetők hazánkba csábítása érdekében. Azaz a kínai helyzet 
ismerete, a hazai döntéshozók felkészültsége nemcsak közvetlenül a magyar–kínai 
bilaterális gazdasági és üzleti kapcsolatokat erősíthetné, hanem harmadik féllel 
szemben is elősegíthetné a magyar tárgyalási pozíciót, növelhetné Magyarország 
vonzerejét.
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Demográfia,
gazDaságszerkezet és területi különBségek,

életminőség

Az alábbiakban több, a kínai munkaerő bérköltségét külön-külön is növelő folyamatra kí-
vánom ráirányítani a figyelmet, amelyek együtt még erőteljesebben fejtik ki a hatásukat.

Demográfia: abszolút csökkenő munkaerő-piaci kínálat

Nemrégen „Kína Achilles-sarka” címmel közölt kitűnő cikket a The Economist, 
amelyben a szerzők a kínai hétköznapokban mutatják be a demográfusok által 
régóta ismert tényt: Kína népessége megdöbbentően gyorsan öregszik. (Több té-

nyező is közrejátszik e folyamatban; elsősorban az 1978/79-ben bevezetett „egy gyermek 
politika”, a modernizációval együtt járó életstílus-változás, illetve a várható élettartam 
növekedése említendő.) A cikk kiemeli, hogy 2010-ben 1,56-ra, azaz jóval a népesség-
szám szinten tartásához szükséges alá esett a termékenységi ráta a KNK-ban, sőt egyes 
területeken még alacsonyabb is: Sanghajban például alig 0,6. E folyamatnak köszönhetően 
a kínai népesség hosszú távon már nem fog jelentősen növekedni. Az Egyesült Államok 
népszámlálási hivatalának adatai alapján Kína népessége 2026-ban, 1,395 milliárd főnél 
tetőzik majd, azt követően pedig fokozatosan csökkenni kezd, és 2050-ben újra a 2006-os 
szintre, 1,303 milliárd főre esik vissza. Ugyanakkor ezen előrejelzések azt feltételezik, 
hogy a termékenységi ráta időközben újra emelkedni kezd, e nélkül ugyanis a kínai né-
pesség száma még meredekebben zuhan majd.

A teljes népesség adatainál a tanulmány szempontjából fontosabb a munkaképes korú 
lakosság számának változása. Megdöbbentőnek tűnhet, de egybehangzó adatok szerint 
már 2011-ben csökkenni kezdett a munkaképes korúak száma a teljes népességen belül 
(bár így is rendkívül magas, 74,4%-os az arányuk). Az igazán figyelemreméltó előrejel-
zés azonban az, hogy öt év múlva, azaz 2017-ben tetőzik majd ennek a korosztálynak a 
létszáma, utána fokozatos csökkenésnek indul. Mindez természetesen csökkenti a mun-
kaerő-piaci kínálatot, ami a bérszínvonalat erős felfelé irányuló nyomás alá helyezi.

Gazdaságszerkezet

A puszta demográfiai trendeken túlmenően, a kínai kormányzat által elindított gaz-
dasági struktúraváltás, a területi eltérések csökkentésére való törekvés és a kínai 
munkavállalók fokozódó érdekvédelmi tevékenysége is jelentős hatással van az 

ország munkaerőpiacára.
A gazdasági struktúraváltás szükségessége már évekkel ezelőtt felmerült a gazda-

ságkutatók körében, és az elméleti modellek tanításait a kínai döntéshozók is magukévá 
tették. Ennek megfelelően, ahogy az az MKI-elemzések 2011/14. számában részletesen 

http://www.economist.com/node/21553056
http://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php
http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20120120_402780233.htm
http://www.jamestown.org/uploads/media/cb_11_6_02.pdf
http://www.jamestown.org/uploads/media/cb_11_6_02.pdf
http://www.hiia.hu/pub/default.asp?y=2011&t=2
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olvasható, a jelenleg futó tizenkettedik ötéves terv a kiegyensúlyozottság alapelvét kö-
vetve úgy kívánja átalakítani a kínai gazdaság növekedési pályáját és szerkezetét, hogy 
az az extenzív, alacsony hozzáadott értékű, export- és befektetésorientált termelés felől 
elmozduljon a jelentősebb belső fogyasztással, nagyobb hazai hozzáadott értékkel műkö-
dő gazdaság irányába, illetve hogy Kína mind nagyobb arányban saját produktumokat 
fejlesszen a külföldi termékek összeszerelése és másolása helyett. E törekvések eléréséhez 
azonban elengedhetetlen a lakosság jólétének növelése, a bérkiáramlás, illetve a fogyasz-
tói kedv fokozása (ezek persze egymást kölcsönösen is feltételező tényezők), amik szintén 
mind a kínai munkaerő bérköltségének növekedését indukálják.

Területi különbségek: relatíve csökkenő munkaerő-piaci kínálat

Kína több évezredes történelme folyamán többször visszatérő, komoly társadal-
mi feszültségekhez, sőt az ország belső stabilitását veszélyeztető folyamatokhoz 
vezetett a hatalmas ország egyes régióinak jelentősen eltérő gazdasági fejlettsé-

ge. Az alapvető probléma a tengerparti, kereskedelemre épülő, nyitottabb gondolkodású 
területek, és az általában fejletlenebb, visszamaradottabb, paraszti belső-kínai régiók kö-
zött feszülő ellentétekben gyökeredzik. Nincs ez másképp ma sem: az exportorientált 
tengerparti tartományok – és különösen nagyvárosaik – indultak meg elsőként az elmúlt 
harminc év gazdasági felemelkedésének útján, és a 2000-es évekre fejlettség és életszín-
vonal tekintetében óriásira nőttek a különbségek Kína egyes tartományai között. 2003-ban 
a leggazdagabb sanghaji régió és a legszegényebb tartomány, Kujcsou (Guizhou) között 
tízszeres eltérés mutatkozott az egy főre jutó GDP tekintetében, miközben a vidéki és vá-
rosi népesség átlagos jövedelme 1:3,1 arányt mutatott még 2011-ben is, dacára a jövedelmi 
különbségek csökkentésére irányuló kormányzati törekvéseknek.

A kínai kormányzat felismerte a veszélyt, és az elmúlt évtizedben fokozott, bár 
gyakran meglehetősen hatástalan erőfeszítéseket tett a belső-kínai területek fejlesztése 
érdekében. Az utóbbi néhány évben azonban, úgy tűnik, mégiscsak sikerült gazdaságilag 
versenyképesebbé tenni ezeket az elmaradottabb régiókat. Ennek tünete, hogy Kína le-
gendás, több százmilliósra tehető vándorló munkaereje egyre inkább otthon marad; azaz 
ahelyett, hogy kénytelenek lennének a kevésbé fejlett tartományokból a part menti városok-
ba vándorolni, hogy munkát találjanak, egyre többen már otthonuk közelében is biztos 
megélhetésre lelnek. Az exportra termelő tartományok munkáltatói egyre gyakrabban 
szembesülnek munkaerőhiánnyal, amit csak a bérek radikális, gyakran 15-20 százalékos 
emelésével tudnak ellensúlyozni. A kínai nemzeti statisztikai hivatal adatai szerint 2011-
ben a vándorló munkások bére 21,2 százalékkal, átlagosan 2049 jüanra nőtt, miközben 
10,1 százalékkal emelkedett azok aránya, akik már saját régiójukban találtak munkát. 
Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy ez mai árfolyamon számolva több mint 71.000 
forintnak felel meg, ami alig marad el a 2010-es magyar minimálbértől. Még nagyobb bér-
növekedés tapasztalható a fejlettebb összeszerelő üzemekben. Az egyik leglátványosabb 
példa a tajvani gyökerű Foxconn cég, amely az Apple termékeinek egyik legnagyobb elő-
állítója. Beszámolók szerint az elmúlt években már többször is jelentős fizetésemelésekre 
került sor a sencseni (Shenzhen) üzemekben: legutóbb 16-25 százalékkal emelkedett a 
futószalag mellett dolgozók bére, ami így akár már a 2500 jüant (86.765Ft) is elérheti.

http://www.nottingham.ac.uk/cpi/documents/briefings/briefing-25-china-regional-disparity.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/cqu_apri_2012_en.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/cqu_apri_2012_en.pdf
http://www.ft.com/cms/s/0/865f90c6-44b9-11e1-a719-00144feabdc0.html#axzz1u7jk6yxb
http://www.ft.com/cms/s/0/865f90c6-44b9-11e1-a719-00144feabdc0.html#axzz1u7jk6yxb
http://english.people.com.cn/90882/7802474.html
http://articles.cnn.com/2012-02-18/tech/tech_tech-china-apple_1_ipad-manufacturer-foxconn-technology-group-apple-suppliers?_s=PM:TECH
http://articles.cnn.com/2012-02-18/tech/tech_tech-china-apple_1_ipad-manufacturer-foxconn-technology-group-apple-suppliers?_s=PM:TECH


Ugyanakkor nem lehet pusztán a bérköltségek alapján hosszú távú következtetése-
ket levonni a kínai munkaerő versenyképessége kapcsán. A képet tovább árnyalja, hogy 
a kínai munkaerő régiós összehasonlításban produktívnak, precíznek számít, ráadásul 
megdöbbentő mennyiségű túlórát vállal: nem ritka a hat-hétnapos munkahét és a tizen-
négy órás munkanap sem. Emellett továbbra is Kína mellett szól, hogy dacára a szűkülő 
munkaerő-piaci kínálatnak, szükség esetén még mindig munkások ezreit lehet néhány 
órán belül a futószalag mellé állítani. Ezt gyakorlatilag egyetlen más ország sem tudja 
biztosítani a gyártók számára.

vállalati stratégiák

és válaszok a munkaerő-piaci változásokra

A változó kínai gazdasági és munkaerő-piaci környezet hatására a KNK-ban meg-
telepedett gyártók stratégiájuk újragondolására kényszerültek. Az Amerikai 
Kereskedelmi Kamara kínai szervezete által készített felmérésen a megkérdezet-

tek 64 százaléka említette negatív hatásként első helyen a fokozódó munkaerőköltséget. 
Az Európai Kereskedelmi Kamara kínai kirendeltségének tanulmányából pedig az derül 
ki, hogy a válaszadók 57 százaléka tette az első helyre a megfelelően képzett, helyben 
megtalálható munkaerő hiányát, míg 21 százalék a túlzott fizetési elvárásokat emelte ki a 
legfontosabb HR-problémák közül.

Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy Kína elvesztené versenyképességét, az 
viszont bekövetkezhet, hogy egyes termelési ágazatokban, különösen az európai vagy 
amerikai exportra termelő cégek esetében, hamarosan felmerül a gyártás visszatelepítése 
az anyaországba. Egyes tanulmányok szerint bizonyos termékek gyártása már 2015-ben 
ugyanolyan gazdaságos lehet az Egyesült Államokban, mint Kínában. A folyamat már 
megindult: 2012 áprilisában jelentette be a svéd IKEA bútorgyár, hogy számos kínai gyárát 
bezárja, és költségtakarékossági okokból a termelést inkább Olaszországban folytatja.

Természetesen egy másik lehetséges út az olcsó és nagy mennyiségben rendelkezésre 
álló munkaerőt preferáló vállalatok számára, hogy a valamivel kedvezőbb munkabérek-
kel dolgozó belső-kínai tartományokba telepednek át. Ez azonban csak abban az esetben 
lehet sikeres, ha az adott terméket a helyi, kínai fizetőképes kereslet is fel tudja szívni, 
hiszen az exportra szánt termékek szállítási költségei a belső-kínai tartományokból köny-
nyen meghaladhatják az olcsóbb munkaerő biztosította nyereséget.

magyar lehetőségek és az „inverz kína-politika”

A fentiek alapján úgy gondolom, hogy egy inverz, azaz nem a kínai lehetőségek-
re, hanem immáron Kína eljövendő hiányosságaira, hátrányaira koncentráló 
stratégia kidolgozására van szükség. Meg kell találni azokat a piaci réseket, 

lehetőségeket, ahol a magyar üzleti környezet a közeljövőben várhatóan már von-
zóbb lehet egyes gazdasági szereplőknek, mint Kína. A magyar munkaerőköltség 
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http://www.guardian.co.uk/technology/2012/feb/20/foxconn-raise-wages-apple-contractor
http://www.chinaglobaltrade.com/sites/default/files/american-chamber-of-commerce-china-business-climate-survey.pdf
http://www.chinaglobaltrade.com/sites/default/files/american-chamber-of-commerce-china-business-climate-survey.pdf
http://www.europeanchamber.com.cn
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/manufacturing_supply_chain_management_made_in_america_again/
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/manufacturing_supply_chain_management_made_in_america_again/
http://www.economywatch.com/in-the-news/ikea-drops-chinese-supplies-in-favour-of-italian-manufacturers.12-04.html
http://www.ventureoutsource.com/contract-manufacturing/2011-china-manufacturing-hourly-labor-rate-compensation-costs-ems
http://www.ventureoutsource.com/contract-manufacturing/2011-china-manufacturing-hourly-labor-rate-compensation-costs-ems


az Eurostat adatai alapján a hatodik legalacsonyabb az Európai Unióban. Bár ez még 
mindig jóval magasabb, mint a kínai munkaerő alkalmazásával járó költség (különösen, 
ha figyelembe vesszük a kínai munkamorált és terhelhetőséget), de nem zárja ki annak a 
lehetőségét, hogy alapos vizsgálat után találunk olyan termelési ágazatokat vagy konkrét 
termékeket, amelyek gyártása összességében mégis kedvezőbb feltételek között valósít-
ható meg Magyarországon (már most vagy a közeljövőben), mint Kínában. Hazánk uniós 
tagsága, infrastruktúrája, földrajzi elhelyezkedése és a hazai befektetésösztönzés egyéb 
érvei is támogathatják e feltételezést.

Az „inverz Kína-stratégia” alkalmazásához tehát az alapos piackutatás és világgaz-
dasági vizsgálódás során fel kellene tárni, hogy mely szektorok, termeléstípusok azok, 
amelyekből a cégek Kína elhagyását tervezik, és számukra kellene a magyar alternatívát 
bemutatni. A Kínában érdekeltséggel nem rendelkező, de befektetési lehetőségeket ke-
reső külföldi vállalatok számára a negatívan változó kínai viszonyok tükrében szintén 
hangsúlyozni lehetne a magyar letelepedés előnyeit, vagy akár a Kínából kifele tendáló 
kínai tulajdonú vállalatok hazánkba csábítását is elő lehetne segíteni. Hangsúlyozandó, 
hogy ezen inverz stratégia csupán komplementer jellegű, azaz olyan piaci szegmenseket 
csábíthatna Magyarországra, amelyek Kínában elvesztik versenyképességüket. A jelen 
tanulmány keretein és a szerző szakképesítésén túlmutatóan rendszerezett kutatást len-
ne érdemes folytatni. Ez nem a jelen, hanem a közeli jövő, de a stratégiát most kell 
megalkotni.
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-24042012-AP/EN/3-24042012-AP-EN.PDF

