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Absztrakt
A kínai gazdaság növekedését a nyolcvanas évektől kezdve évtizedeken át jelentős részben az export 
és az exportágazathoz kötődő beruházások fűtötték. Ennek folyományaként a Kínai Népköztársaság 
a 2000-es évek során a világ legnagyobb exportőrévé vált. Azonban a 2008-as pénzügyi és gazdasági 
világválság kirobbanását követően olyan trendek és jelenségek jelentek meg, illetve erősödtek fel a 
globális gazdasági térben, amelyek a kínai export, és ebből következően a kínai gazdasági fejlődés 
számára rendkívül kedvezőtlenek voltak. Ezzel összefüggésben Kína exportjának a GDP-ből való 
részesedése 2008 után tartósan és határozottan csökkent, áruexport értékének növekedése 2008 után 
lassuló tendenciát mutatott. Az export felhajtóerejének csökkenésével párhuzamosan a kínai gaz-
dasági növekedés jelentősen lassult. A 2020 elején világjárvánnyá terebélyesedő koronavírus járvány 
komoly kihívásokkal állította szembe a világ országainak gazdaságát, globális gazdasági válságot idé-
zett elő, és jelentős akadályokat gördített a nemzetközi kereskedelem útjába. Tanulmányunkban azt 
vizsgáljuk, hogy ilyen körülmények között 2020-ban és 2021-ben hogyan alakult a kínai export, 
mennyire volt képes alkalmazkodni ebben az időszakban a járvány hatására alapvetően megváltozott 
nemzetközi gazdasági környezethez.
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Abstract
Since the 1980s the growth of the Chinese economy was driven by exports and export-related 
investments for decades. This allowed the People’s Republic of China to become the world’s largest 
exporter in the 2000s. However, following the outbreak of the 2008 global financial and economic 
crisis, trends and phenomena have emerged or intensified in the global economic sphere that were 
extremely unfavourable to Chinese exports and, consequently, to China’s economic development. In 
this context, the contribution of the export to China’s GDP decreased progressively, with decelerating 
growth in the merchandise exports’ values after 2008. China’s economic growth has slowed 
significantly, in parallel with the decline in the buoyancy of exports. The epidemic of the coronavirus, 
which became a pandemic in early 2020, has posed serious challenges to the economies of countries 
around the world, triggered a global economic crisis and created significant barriers to international 
trade. In our study, we examine how Chinese export developed under these circumstances in 2020 
and 2021, and how well it was able to adapt to the fundamentally changed international economic 
environment during this period.

Keywords: China, export, foreign trade, GDP, coronavirus / COVID-19 pandemic

1. Bevezetés
Közismert, hogy a Kínai Népköztársaság gazdaságának növekedését a nyolcvanas évektől kezdve 
évtizedeken át jelentős részben az export és az exportágazathoz kötődő beruházások fűtötték (Guo 
& N’Diaye, 2009, pp. 1-21; Yao, 2013, pp. 45-67). Kína 2001 decemberében történt csatlakozása a 
Világkereskedelmi Szervezethez (WTO – World Trade Organization) a korábbinál összehasonlítha-
tatlanul kedvezőbb körülményeket teremtett az ország exportja számára, és a következő néhány évben 
úgy tűnt, semmi sem szabhat határt a kínai export szárnyalásának (Horváthné, 2020, p. 223; Yu, 2020, 
p. 10). A világgazdaságot megrengető 2008-as évet követően azonban Kína exportjának a GDP-ből 
való részesedése többé már nem érte el a 2006-os, 2007-es szintet, és határozottan csökkenő tenden-
ciát kezdett mutatni (World Bank adatsor 1.). Ez ugyanakkor nem akadályozta meg Kínát abban, 
hogy a világ legnagyobb exportőrévé lépjen elő 2009-ben (Yu, 2020, p. 3; Xing, 2021, p. 22), éppen 
abban az évben, amikor a kínai áruexport 18,3%-os, drasztikus visszaesést szenvedett el (P. Szabó, 
2020, p. 24.). A kínai gazdaság továbbra is növekedési pályán maradt, a növekedés dinamikájának 
megőrzését azonban jelentősen megnehezítette, hogy az export növekedése megtorpant (P. Szabó, 
2020, pp. 8-32).

Az exportnövekedés fenntarthatóságát számos külső és belső tényező veszélyeztette, de a kínai export 
számára az egyik legnagyobb problémát az jelentette és jelenti ma is, hogy a 2008-as pénzügyi és 
gazdasági világválság hatására jelentősen megváltozott a globális gazdasági környezet. Bár 2008-2011 
között Kína számos szempontból nézve sikeresen kezelte a válság hatásait, jelentős részben annak kö-
szönhetően, hogy a világtörténelem egyik legnagyobb összegű gazdaságélénkítő programjával támo-
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gatta gazdaságának fejlődését, ma már egyértelműen látható, hogy a 2008-as globális válság a kínai 
gazdaság történetében korszakhatárt jelentett (P. Szabó, 2020, pp. 10-12; 24-25; 29).

A 2008-as pénzügyi és gazdasági világválság kirobbanását követően olyan trendek és jelenségek jelen-
tek meg, illetve erősödtek fel a globális gazdasági térben, amelyek a kínai export, és ebből következően 
a kínai gazdasági fejlődés számára rendkívül kedvezőtlenek voltak: a protekcionizmus erősödése, a 
kereskedelem elé gördített tarifális és nem tarifális akadályok sokasodása, deglobalizációs jelenségek, 
az ellátási láncok rövidülésének és átszervezésének fokozódó igénye, a szabadkereskedelem intéz-
ményeinek és normáinak háttérbeszorulása stb. Ez a megváltozott nemzetközi környezet komoly 
kihívásokkal állította szembe a kínai exportot.

2018 januárjában kitört az amerikai-kínai kereskedelmi háború. A kínai export legnagyobb felvevő-
piaca, az Amerikai Egyesült Államok büntetővámokat szabott ki a Kínából érkező termékek jelentős 
részére, és további szankciók bevezetését helyezte kilátásba. Amikor 2017 áprilisában az egyesült 
államokbeli Mar-a-Lagoban sor került Donald Trump, amerikai és Xi Jinping, kínai elnök legelső 
személyes találkozójára, az amerikai elnökválasztási kampányban elhangzott erős kijelentések ellené-
re a csúcstalálkozó rendkívül szívélyes hangulatban zajlott le. Amikor ez történt, az amerikai elnök 
egyik fontos politikai célkitűzése az volt, hogy „munkahelyeket hozzon vissza Kínából” (Luhby, 2016), 
különös tekintettel a gyáripari munkahelyekre. Csakhogy ezzel egy időben a kínai kormány egyik 
fontos gazdaságpolitikai célkitűzése szintén éppen az volt, hogy a 2010 óta hol lassuló, hol stagnáló 
dinamikával növekvő ipari termelést „felpörgesse”, és minél több gyáripari munkahely jöjjön létre. 
Aki ezzel tisztában volt, sejthette, hogy a két elnök szívélyes légkörű találkozója valójában nem más, 
mint „barátságos kézfogás egy véres bokszmeccs előtt”. Néhány hónap múlva kirobbant az amerikai-kí-
nai kereskedelmi háború, amely függetlenül az időközben megszületett „Első Részmegállapodástól” 
(Phase One Deal), jelenleg is zajlik. 

A nemzetközi környezet egyes változásai tehát jelentős mértékben akadályozzák a kínai gazdaság ex-
portpotenciáljának kibontakozását. Nem véletlen, hogy Kína mind a retorika, mind a gyakorlat szint-
jén igyekszik tenni ez ellen. Az előbbire jó példa Xi Jinping elnöknek a Davosi Világgazdasági Fórum 
Davos Agenda 2022 rendezvényének keretében alig néhány napja elhangzott beszéde, amelyben a 
kínai elnök kiemelte a „gazdasági globalizáció”, a „nyitottság” és a „falak lebontásának” fontosságát, és a 
Világkereskedelmi Szervezeten alapuló multilaterális nemzetközi kereskedelmi rendszer védelmezésé-
re szólított fel (Xi, 2022). A gyakorlati tettekre pedig jó példa egyebek mellett az ASEAN–China Free 
Trade Area (ACFTA) létrehozása, az Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) megalapítása, az 
„Övezet és Út” kezdeményezés (Yi dai yi lu changyi, 一带一路倡议) meghirdetése, a Regional Comp-
rehensive Economic Partnership (RCEP) megindítása, vagy akár az EU–Kína gazdasági együttműkö-
dés előmozdítására irányuló (de egyelőre európai oldalon nem ratifikált) Comprehensive Agreement on  
Investment (CAI) aláírása. 

A 2020 elején kitört COVID-19 világjárvány ugyanakkor rövid távon új lehetőségekhez juttatta a kínai 
exportot és a kínai ipari termelést, köszönhetően a kínai járványkezelés sikereinek és a kínai gazdaság 
rendkívüli alkalmazkodóképességének. 2020-ban a kínai áruexport 4%-os növekedése alig maradt el 
a világjárvány kitörése előtti 2019-es év 5%-os bővülése mögött, és 14,2%-os világpiaci részesedésével 

a kínai áruexport új rekordot állított be (GAC, 2021a). A 2021-es év még nagyobb sikereket hozott a 
kínai áruexport számára, amely 2021-ben 21,2%-os növekedést produkált (GAC, 2022a), ezzel felül-
múlva még a 2007-es bővülést is. Mindez jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a kínai gazdaság 
(a világjárvány nyomán kialakuló globális gazdasági válság ellenére) mind 2020-ban, mind 2021-ben 
növekedési pályán tudott maradni, sőt 2021-ben 8,1%-os bővülést tudott realizálni (Zhao, 2022). 

2. Az export felhajtóereje a kínai gazdaságban
A kínai export 2008 utáni gyengélkedésének természetesen nem csak külső okai voltak. A számos 
belső ok közül kiemelendő, hogy időközben Kínában is jelentősen növekedtek a bérek és a különböző 
termelési költségek. (Az elmúlt négy évtized folyamán a kínai lakosság átlagjövedelmének reálnöve-
kedése meghaladta az évi 7%-ot [P. Szabó, 2020, p. 9].) Ebből fakadóan számos gazdasági szereplő 
távozott Kínából, és keresett máshol olcsóbb gyártási lehetőséget. 

Kína exportjának a GDP-ből való részesedése 2006-2007-ben érte el a csúcspontját. A több évtizede 
határozottan emelkedő trendet 2008 után tartós és meredek visszaesés követte. 2019-re az ország 
exportjának a GDP-ből való részesedése hozzávetőleg az 1994-es szintre esett vissza. Mindez jól 
nyomon követhető az alábbi grafikonon:

1. ábra: Kína termékeinek és szolgáltatásainak exportértéke  
a GDP vonatkozásában 1960-2020 között
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Forrás: saját szerkesztés a World Bank adatsor 1. alapján
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A kínai áruexport bővülése 2008-tól lassuló tendenciát mutat, még ha elő is fordul némi hullámzás a 
folyamatban. (Ez utóbbi többnyire jelentős részben a bázishatásnak köszönhető.) Az export növekedése 
2008-ban jelentősen lelassult: a megelőző öt év 20-30% fölötti növekedése drasztikusan visszaesett, és 
alig haladta meg a 7%-ot. A következő évben, 2009-ben, az export értéke nem növekedett, sőt majdnem 
ötödével csökkent. 2012-től 2014-ig a növekedés kirívóan alacsony szintű volt, majd ezt követően a 
helyzet tovább súlyosbodott: 2015-ben és 2016-ban az export gyorsuló ütemben kezdett zsugorodni, 
annak ellenére, hogy ebben a két évben már a jüan gyengülése is támogatta a kínai exportot. A csökkenő 
trend közepette rendkívül kiugró eredménynek számít, hogy 2021-ben a kínai export 21,2%-kal növe-
kedett. Ezzel a növekedés dinamikája meghaladta még a 2007-es szintet is. Kis túlzással azt is mond-
hatjuk, hogy 2021 elhozta a kínai export „másodvirágzását” (miközben korántsem gondoljuk, hogy ez 
hosszú távon fenntartható állapot volna). Az utolsó húsz (lezárt statisztikai) évben a kínai áruexport 
értékét, illetve annak év/év alapon számított növekedését vagy csökkenését az 1. táblázat mutatja.

1. táblázat: A kínai áruexport értéke és év/év alapon számított változása  
2002-2021 között

Év 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Érték 
(milliárd jüan) 2 694,8 3 628,8 4 910,3 6 264,8 7 759,7 9 356,4 10 039,5

Növekedés/ 
csökkenés +22,35% +34,65% +35,31% +27,58% +23,86% +20,56% +7,3%

Év 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Érték 
(milliárd jüan)

8 203 10 702,3 12 324 12 936 13 713,1 14 388,4 14 116,7

Növekedés/ 
csökkenés

-18,3% +30,46% +15,15% +4,96% +6% +4,92% -1,89%

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Érték 
(milliárd jüan) 13 842 15 332 16 418 17 234 17 933 21 735

Növekedés/ 
csökkenés -1,95% +10,76% +7,1% +5,0% +4,0% +21,2%

Forrás: GTJ.

Az export gyengélkedése természetesen nem tett jót a kínai ipari termelésnek sem. A 2008-as évtől a 
kínai ipar elsősorban az alábbi problémákkal küszködik: csökkenő kereslet, finanszírozási nehézségek, 
kihasználatlan termelői kapacitások és növekvő termelési költségek (P. Szabó, 2020, pp. 16-17). Bár 
az ipari termelés hosszú ideje folyamatosan növekszik, a pénzügyi és gazdasági világválság hatásainak 
tompítása céljából bevezetett gazdaságélénkítő intézkedések felhajtóerejének csökkenésével párhu-
zamosan, 2011-től kezdődően az ipari termelés bővülésének dinamikája lassuló tendenciát mutat. 
2021-ben az export felfutásával párhuzamosan az ipari termelés is kiugró mértékben növekedett. 
Mindez jól látható a 2. táblázat adataiból is.

2. táblázat: A kínai ipari termelés alakulása 2002-2021 között

Év 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Növekedés/ 
csökkenés +10% +12,8% +11,6% +11,6% +12,9% +14,9% +10%

Év 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Növekedés/ 
csökkenés +9,1% +12,6% +10,9% +8,1% +7,7% +7% +6%

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Növekedés/ 
csökkenés +6% +6,4% +6,2% +5,7% +2,8% +9,6%

Forrás: GTJ.

Az elmúlt években a „gazdasági növekedési modell megváltoztatására” (zhuanbian jingji fazhan moshi, 
转变经济发展模式) és a „gazdaság szerkezetének átalakítására” (tiaozheng jingji jiegou, 调整经济结

构) irányuló kormányzati gazdaságpolitikai stratégia alapvető célkitűzései közé tartozott, hogy az ex-
port és az ipar növekedésének lassulását elsősorban a szolgáltatószektor és a hazai fogyasztás fejlődése 
kompenzálja (P. Szabó, 2020, pp. 10-11).

A szolgáltatószektor gazdasági teljesítménye, GDP-ből való részesedése először 2012-ben haladta 
meg az ipari szektorét, azóta azonban ez a helyzet folyamatosan fennáll, és a szektor teljes GDP-n 
belüli részaránya folyamatosan növekszik. A szolgáltatószektor fejlődését célzó kormányzati törekvé-
sek sikerét jelzi, hogy a tercier szektor növekedési dinamikájában az elmúlt tíz évben (természetesen a 
2020-as évtől eltekintve) nem rajzolódott ki lassuló trend, a szektor bővülésének dinamikája 8% körül 
mozgott. Az elmondottak az alábbi adatokban is tükröződnek.

2. ábra: Az alapvető gazdasági szektorok hozzájárulásának mértéke  
a GDP-n belül Kínában 2011-2020 között

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mezőgazdaság

Ipar

Szolgáltatások

Forrás: saját szerkesztés a World Bank adatsor 2.; World Bank adatsor 3.; World Bank adatsor 4. alapján 
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3. táblázat: A szolgáltató szektor növekedése a GDP-n belül Kínában 2011-2020 között

Szektor / Időszak 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mezőgazdaság  
aránya a GDP-n 
belül (%)

9,2 9,1 8,9 8,6 8,4 8,1 7,5 7,0 7,1 7,7

Ipar aránya  
a GDP-n belül (%) 46,5 45,4 44,2 43,1 40,8 39,6 39,9 39,7 38,6 37,8

Szolgáltatások 
aránya a GDP-n 
belül (%) 

44,3 45,5 46,9 48,3 50,8 52,4 52,7 53,3 54,3 54,5

Szolgáltató szektor 
éves növekedési 
üteme (%)

9,5 8,0 8,3 8,3 8,8 8,1 8,3 8,0 7,2 2,1

Forrás: saját szerkesztés a World Bank adatsor 2.; World Bank adatsor 3.; World Bank adatsor 4.; World Bank 
adatsor 5. alapján

A hazai fogyasztás részesedése a GDP-ből a 2010-2019 között eltelt tíz év során növekvő tenden-
ciát mutatott, ez tehát stabil támaszt jelentett a gazdasági növekedés számára ebben az időszakban.  
Ez nyomon követhető a 3. ábrán is.

3. ábra: A hazai fogyasztás részesedése a GDP-ből Kínában 2010-2019 között
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Forrás: saját szerkesztés a World Bank adatsor 6. alapján 

Az export felhajtóerejének csökkenésével párhuzamosan a gazdasági növekedés üteme jelentősen 
lelassult, eltekintve a 2008-as világválság hatásainak enyhítését célzó gazdaságélénkítő csomag által 
támogatott évektől. A 2008-as évet megelőző három évtizedben a kínai gazdaság évente átlagosan 
hozzávetőleg 10% körüli bruttó hazai össztermék növekedést produkált, a 2008 előtti öt évben pedig 
folyamatosan erősödő dinamikájú, kétszámjegyű GDP bővülést realizált, melynek mértéke 2007-ben 
elérte a 14,2%-ot. A 2008-as évben ugyanakkor a bővülés üteme jelentősen visszaesett a korábbi évek 
kétszámjegyű növekedéséhez képest. A kormányzati gazdaságélénkítő csomag segítségével 2009 és 
2011 között Kínának sikerült a gazdasági növekedést 9,4 és 10,6% között tartani, ezt követően azon-
ban trendszerűen lassult a gazdasági növekedés. 2021-ben, az export felfutásának évében ugyanakkor 
kiugróan magas, 8,1%-os GDP növekedést produkált a kínai gazdaság. Ez az elmúlt tíz év legmaga-
sabb értéke volt (természetesen ebben a bázishatás is szerepet játszott). Mindez jól látszik a 4. táblázat 
adataiból is.

4. táblázat: A kínai GDP összértéke és növekedési üteme 2002-2021 között

Év 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Összérték 
(milliárd USD) 1 471 1 660 1 955 2 286 2 752 3 550 4 594

Növekedési ütem +9,1% +10,0% +10,1% +11,4% +12,7% +14,2% +9,7%

Év 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Összérték 
(milliárd USD) 5 102 6 087 7 552 8 532 9 570 10 476 11 062

Növekedési ütem +9,4% +10,6% +9,6% +7,9% +7,8% +7,4% +7,0%

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Összérték 
(milliárd USD) 11 233 12 310 13 895 14 280 14 723 ~18 000

Növekedési ütem +6,8% +6,9% +6,7% +5,9% +2,3% +8,1%

Forrás: World Bank adatsor 7.; World Bank adatsor 8.; GTJ, 2021; NBSC, 2022a. 

A fentiekből kitűnik, hogy a szolgáltatószektor gazdasági teljesítményének bővülése és a hazai fo-
gyasztás növekedése az elmúlt években stabil gazdasági növekedést biztosított a Kínai Népköztársaság 
számára, azonban az export felhajtóerejének csökkenésével párhuzamosan a gazdasági növekedés je-
lentősen lassult. Márpedig Kína számára korántsem érdektelen a fejlődés üteme. Elég, ha csak arra 
gondolunk, hogy az ország egy főre eső GDP-je még most is hozzávetőleg mindössze egyhatoda az 
Amerikai Egyesült Államokénak. Éppen ezért rendkívül nagy jelentőségű fejlemény, hogy a világjár-
vány, amely alapvető változásokat idézett elő a globális gazdasági térben, ha csak ideiglenesen is, de új 
lehetőségekhez juttatta a kínai exportot és a kínai ipari termelést. 
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3.  A sikeres járványkezelésből fakadó új  
lehetőségek

2020-ra globálisan a közgazdasági elemzői várakozások lassú, de stabil növekedést jeleztek előre 
(World Bank, 2020a). Ebben a gazdasági helyzetben jelentek meg a koronavírus járvánnyal kapcsola-
tos első hírek 2019 végén, 2020 elején Kínában, majd világszerte. A járványhelyzet miatt a kínai ható-
ságok először lezárták a 11 millió lakosú Wuhan városát, majd hasonló járványügyi zárlatot vezettek 
be Hubei tartomány számos további városában. Szigorú járványügyi szabályokat és korlátozásokat 
vezettek be Kínában. Ugyanakkor egyre több igazolt esetet detektáltak világszerte. 2020 márciusában 
az Egészségügyi Világszervezet (WHO – World Health Organization) világjárvánnyá nyilvánította a 
COVID-19 koronavírus-járványt. Kínában fokozatosan sikerült kontroll alá vonni a járványt. Május-
tól az új esetek napi száma Kínában alacsony szinten (jellemzően jóval 100 fő alatt) stabilizálódott, 
globálisan viszont drasztikusan megemelkedett (WHO, 2020/2021; Our World in Data; Johns Hop-
kins University & Medicine, Coronavirus Research Centre; Taylor, 2021). 
2020 első negyedévében a kínai gazdaság jelentős visszaesést szenvedett el. Egyebek mellett ezt jelzik 
a következő mutatók változásai: 

•  A kínai GDP az első negyedévben csaknem 7%-kal csökkent az előző év azonos időszakához 
képest, a mezőgazdasági szektorban 3,2%-kal, az iparban 9,6%-kal, a szolgáltatások esetében 
pedig 5,2%-kal esett vissza a bruttó hazai össztermék. Arányaiban az első negyedévben a 
legjelentősebb mértékben a szállás és éttermi szolgáltatások, továbbá a kereskedelem, az épí-
tőipar, valamint a szállítmányozás szenvedte el a legnagyobb veszteségeket (NBSC, 2020a; 
NBSC, 2020b).

•  A fogyasztási cikkek kereskedelmében jelentős visszaesést regisztráltak 2020 elején. A legje-
lentősebb havi szintű csökkenés (hónap-hónap összevetésben): 10%-ot is meghaladó zuha-
nás januárban következett be (NBSC, 2021a). 

•  2020 februárjában mind a feldolgozóipari, mind a szolgáltatói Beszerzési Menedzser Index 
(Purchasing Managers Index – PMI) jóval 50 alá esett (szezonálisan kiigazított értékeik: 35,7 
és 29,6). A kapcsolódó alindexek közül különösen a termelésre és az új megrendelésekre, a 
külföldi megrendelésekre, valamint a szállítási időre vonatkozó várakozások romlottak (ezen 
alindexek estek jelentős mértékben) (NBSC, 2021b). A szállítási időre vonatkozó negatív 
értékelések fontos jelzések az ellátási láncok széttöredezése kapcsán is. 

•  Szakértői számítások egyértelműen jelzik az energia-felhasználás (villamosenergia-igény) je-
lentős, 10%-ot is meghaladó visszaesését (IEA, 2021). Hasonlóképpen a szén termelésében 
és felhasználásában (IEA, 2020; Reuters, 2020), a városok közlekedésében – a zsúfoltság 
mértékét jelző indexben (UBS, 2020) – vagy például a környezetszennyezés több mutatójá-
ban is látványos „hullámvölgyet” hozott 2020 eleje (EEA, 2020).

A járványhelyzet megfelelő kontrolljával párhuzamosan – és részben annak is köszönhetően – már 
2020 februárjától megindultak a gazdaság helyreállítását célzó intézkedések Kínában, elsődlegesen a 
gyárak, az ipari termelés újraindítása. A vállalatok jelentős része 2020 februárjának első felében még 
szüneteltette tevékenységét (esetleg online / távmunka megoldásokkal próbált működni), lényegében 
meghosszabbítva a holdújévhez tartozó szabadságolási időszakot. 2020 februárjának második felétől 
fokozatosan újraindult a gazdasági tevékenységek egyre szélesebb köre Kínában (China Briefing, 
2020).

Már 2020 márciusában láthatóak voltak a pozitív változások (pl. a PMI számottevő növekedésével, 
50 feletti értékével) (NBSC, 2021b), illetőleg érzékelhetővé vált az üzleti szektor újbóli működése (pl. 
a légszennyezés, a közlekedési zsúfoltsági index újbóli emelkedésével) (OECD, 2021a; UBS, 2020). 
2020 tavaszán Kínában fokozatosan (és a hatályos járványügyi szabályokat betartva, pl. maszkviselési 
kötelezettség, karantén, egészségügyi QR-kód használata) újraindulhatott az élet (Gan & Culver, 
2020). Köszönhetően annak, hogy az ország 2020 április-májusra szinte teljes mértékben úrrá lett a 
járványon, 2020 második negyedéve Kínában már – a lehetőségekhez mérten – egyértelműen kedvező 
gazdasági adatokat hozott: a GDP értéke az egy évvel korábbihoz képest több mint 3%-kal növeke-
dett. A második negyedév GDP adata az első negyedévhez képest 11,6%-kal volt magasabb (NBSC, 
2022b). A kínai gazdaság szerkezetét vizsgálva az látszik, hogy 2020 második negyedévében az ipar 
adta a növekedéshez a húzóerőt: ezen szektorban a növekedés 4,7% volt, melyet egyaránt segített a 
hazai (belső) és a külföldi kereslet (az exportigények) növekedése. A szolgáltatások terén is érzékel-
hető volt a javulás, de a tercier szektor a második negyedévben alacsonyabb mértékű, 1,9%-os GDP 
növekedést tudott felmutatni. (A kínai gazdaságon belül arányaiban legkisebb súlyú mezőgazdaság 
növekedése meghaladta a szolgáltatások bővülését, de elmaradt az ipar növekedésétől (EIU, 2020).)

Mindeközben 2020 tavaszára a világgazdaság egészét és meghatározó országait komoly kihívások, 
problémák elé állította a koronavírus járvány. Egyes országokban már az első járványhullám is sú-
lyos egészségügyi helyzetet eredményezett. A 2020-as év során globálisan jelentős mértékben tovább 
romlott a koronavírus miatti járványhelyzet (Our World in Data).

A G20-országok GDP-je 2020 első negyedévében 1,5%-kal csökkent az előző év azonos időszaká-
hoz képest; a kínai adatnál regisztrálták a legjelentősebb zsugorodást (OECD, 2020a). 2020 második 
negyedévére a gazdasági visszaesés drasztikussá vált, a G20-országokra együttesen 9,1%-os GDP 
csökkenést mutattak ki (éves összevetésben). Ugyanakkor – egyedüliként a G20-országok közül – a 
kínai gazdaság ekkor már bővülni tudott (OECD, 2020b). 2020 harmadik negyedévében a gazdasá-
gilag legfejlettebb országok mindegyike növekedési pályára állt az előző negyedév adataihoz képest, 
de az előző év azonos időszakához mérve még nem kaphattunk pozitív összképet (OECD, 2020c). 
2020 utolsó negyedévében a legerősebb gazdasággal rendelkező országokban jellemzően a GDP nö-
vekedése folytatódott, de lassuló ütemben. Összességében 2020-ban a G20-országok csoportja több 
mint 3%-os GDP visszaesést szenvedett el. Kína viszont az év teljes időszakát tekintve összesen 
2,3%-os növekedést tudott felmutatni (OECD, 2021b).
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A Világbank számításai szerint 2020-ban a világ GDP-je összességében 3,3%-kal csökkent. Ez jóval 
meghaladja az elmúlt évtizedek legjelentősebb mért visszaesését: 2009-ben, a pénzügyi világválság 
idején a globális GDP 1,3%-kal zsugorodott (World Bank adatsor 9.). A Világbank már 2020 kö-
zepén jelezte, hogy a COVID-19 a második világháború óta a legmélyebb gazdasági (és nem elha-
nyagolható mértékben: társadalmi) válságot okozza globálisan, melynek a súlyos közvetlen hatásain 
túlmenően várhatóan súlyos hosszútávú gazdasági hatásai is lesznek (World Bank, 2020b). 

Rövid távon, 2020 során először a megbetegedések és a járványhelyzet kezelését célzó állami intéz-
kedések okoztak gazdasági problémákat: visszavetették a fogyasztást és a beruházásokat / befekte-
téseket, korlátozták a munkaerő rendelkezésre állását, az üzleti, gazdasági tevékenységek folytatását, 
így a szállítmányozási tevékenységeket is. A korlátozások miatt világszerte keresleti és kínálati sokk 
érte a gazdaságokat. Sérültek az országokon átívelő ellátási láncok (de gyakorta akár országon belül 
is töredezetté váltak), jelentős nehézségekbe ütközött a nemzetközi kereskedelem lebonyolítása. 
A pénzügyi piacokon a kockázatok beárazása, kezelése, a bizonytalanság jelentős mértéke okozott 
problémákat, az árupiacokon pedig a kereslet általános mérséklődése, ezzel párhuzamosan sok eset-
ben az árak csökkenése (pl. zuhanni kezdett az olaj ára). 

2020-ban Kína volt az egyetlen olyan jelentős gazdasággal bíró ország, mely már ezen év szintjén 
valódi előrelépést, korrekciót tudott felmutatni: egy nagyon mély kezdeti hullámvölgy után a sike-
res járványkezelés és a gazdaság újraindítása révén összességében GDP növekedést tudott elérni. 
Kína volt évtizedekig a „világ gyára”, de a 2010-es évek második felében részaránya a globális ter-
melésben stagnálni látszott, sőt, a trendek azt mutatták, hogy a Kínába kiszervezett tevékenységek 
egyre bővebb részét telepítik át a külföldi cégek más országokba (akár vissza, az anyaországba), 
és – köszönhetően pl. az amerikai-kínai kereskedelmi háborúnak – úgy tűnt, hogy már kevesebb 
üzleti tevékenység Kínába viteléről születik majd vállalati döntés, illetőleg mérséklődik majd Kína 
exportrészesedése a globális kereskedelmen belül. Miként azt a korábbiakban már bemutattuk, ten-
denciózusan csökkent a kínai export átlagos növekedési üteme, illetőleg GDP-hez mért aránya a 
járványt megelőző években.

Azonban a 2020 elején kitört koronavírus járvány, pontosabban a globális összevetésben megle-
hetősen sikeres kínai járványkezelés, illetve a kínai gazdaság nagyfokú alkalmazkodóképessége új 
lehetőségekhez juttatta a kínai exportot és a kínai ipari termelést. A lehetőségeket megragadva a 
kínai ipari termelés szinten tudott maradni 2020-ban (minimális növekedést produkálva a 2019-es 
adatokhoz képest) (World Bank adatsor 10.), és számottevő, a GDP éves növekedési ütemét meg-
haladó mértékben nőtt a kínai export értéke (World Bank adatsor 11.).

A 2021-es év a COVID oltások megjelenése ellenére a világgazdaság számos nagy súllyal bíró sze-
replője esetében korántsem hozott még valódi „feloldozást”. Továbbra is jelen voltak a járvány-
helyzettel kapcsolatos kockázatok, új, fertőzőképesebb vírustörzsek terjedtek el, és megjelentek az 
oltásokkal kapcsolatos feladatok is (World Bank, 2021a).

A kormányzatok számára 2021-ben fontos kihívást jelentett a kereskedelemhez kapcsolódó költ-
ségek jelentős megemelkedése is, különös tekintettel a szállítási-logisztikai költségekre, illetőleg a 

vámkezeléshez tartozó költségekre. Lényeges hangsúlyozni, hogy még magas költségek mellett sem 
volt kiszámítható, jól szervezhető a szállítmányozás ezen időszakban (World Bank, 2021b). 

A kereslet (újbóli) fokozódásából fakadóan és a kínálati (illetőleg szállítmányozási) korlátok miatt 
– egy erőteljes keresleti piaci helyzetben – a nyersanyagárak, majd következményként a fogyasztói 
árak is általános és igen jelentős növekedésnek indultak 2021-ben világszerte (World Bank, 2021c). 

A fenti okokból fakadóan 2021-ben a világgazdaság meghatározó szereplőinek gazdasági teljesítmé-
nye csak korlátozott mértékben és kockázatoktól terhelten tudott javulni (OECD, 2021c; OECD, 
2021d; OECD 2021e; OECD, 2022). 

Mindeközben Kína 2021-ben tovább folytatta az ún. Zéró-COVID politikát: minden lehetséges 
eszközzel, szabályozással, intézkedéssel igyekezett megakadályozni az időről időre – sporadikusan – 
felbukkanó új koronavírus fertőzések továbbterjedését az országban, illetőleg a COVID-mentes terü-
leteken biztosítani a gazdaság (mind inkább) normál működésének kereteit, feltételeit. Ezen időszak 
meghatározó részében lényegében Kína egész területe COVID-mentesnek számított. Így Kínában 
– szemben a világ országainak nagy többségével – 2021-ben viszonylag zökkenőmentesen tudtak 
működni a vállalatok. Ennek eredményeként Kína 2021-ben 8,1%-os GDP növekedést produkált. 

2021-ben a következő főbb sajátosságok jellemezték a kínai gazdaságot (NBSC, 2022b; NBSC, 2022c): 

• Pozitív, de éven belül fokozatosan csökkenő mértékű gazdasági (GDP) növekedés.

• A szolgáltatási szektor meghatározó súlya, hasonló mértékű ipari és szolgáltatási növekedés.

•  Az ipari vállalatok hozzáadott értékének növekedése 9,6% volt 2021-ben éves szinten. Külö-
nösen jól teljesítettek a high tech termékeket gyártó cégek (18,2%-os növekedés), valamint a 
gépek és elektromos készülékek előállítói (12,9%-os növekedés). 

•  Termékköröket tekintve elsődlegesen a korszerű (új típusú energiával működő) közlekedési 
eszközök, az ipari robotok, az integrált áramkörök és a mikro-számítástechnikai berendezé-
sek gyártása bővült Kínában 2021-ben, az ipari átlagos növekedést többszörösen felülmúlva. 

•  A szolgáltatások között az adat- és információátviteli (távközlési), szoftverekkel kapcsolatos 
és információtechnológiai szolgáltatások több mint 17%-kal, a szállás és vendéglátás szolgál-
tatásai 14,5%-kal, a szállítás, raktározási és postai szolgáltatások pedig körülbelül 12%-kal 
bővültek. 

•  A fogyasztási cikkek forgalma 12,5%-kal növekedett 2021-ben az előző évhez képest, az 
online kereskedelem ennél is magasabb mértékben, 14%-ot is meghaladva.

•  A gyártó kapacitásokba történő beruházások több mint 13%-kal nőttek, a befektetések a 
high tech iparágakban 17,1%-kal bővültek. Az elektronikai és kommunikációs berendezések 
gyártásába történő befektetések csaknem 26%-kal növekedtek, míg a számítástechnikai és 
irodai eszközök gyártásába történő befektetések 21,1%-kal bővültek. Különösen jelentős, 
60% körüli a növekedés az e-kereskedelmi szolgáltatásokba történő befektetéseknél.



Eurázsia szEmlE ii. évfolyam 2022/1. szám, 30—55

P. Szabó Sándor – Horváthné Varga Polyák Csilla A koronavírus járvány hatása a kínai export alakulására

44 45

• A kimutatott (városi) munkanélküliségi ráta 5% körüli volt.

•  A fogyasztói árak növekedése éves szinten 1% körül alakult, azonban az ipari termékek ter-
melői árai körülbelül 8%-kal növekedtek, az ipari termelők beszerzési árainál még magasabb 
volt a növekedés: 11%.

•  A termékexport és -import összesített értéke rendkívül dinamikusan, 21,4%-kal nőtt 2021-
ben az előző évhez képest. Közel azonos volt az export és az import növekedése (21,2% és 
21,5%). 

Mint a fentiekből kitűnik, a globális összevetésben rendkívül sikeres kínai járványkezelés, 2020 és 
2021 folyamán jelentős gazdasági versenyelőnyhöz juttatta a kínai gazdaságot. Míg a globális gaz-
daság legtöbb szereplője a járvány miatt csak korlátozott gazdasági teljesítményre volt képes, Kína 
rendkívül alkalmazkodóképes (és számottevő kihasználatlan kapacitásokkal rendelkező) gazdasága 
részben helyettesíteni tudta a globális gazdasági térben kieső kapacitásokat. Ez 2020-ban, és különö-
sen 2021-ben, látványos sikereket eredményezett a kínai áruexport-bővülés területén. A világjárvány 
első két éve során a kínai gazdaság, és ezen belül kiemelten a kínai export, jelentős mértékben „meg-
támasztotta” az omladozó világgazdaságot.

4. A kínai export alakulása 2020-ban és 2021-ben
2020-ban a kínai áruexport és -import összértéke meghaladta a 32 000 milliárd jüant, ez 1,9%-os 
növekedés volt az előző évhez képest. Ebből az összegből az export csaknem 18 000 milliárd jüant 
képviselt, vagyis nagyjából az 56%-át tette ki, 4%-os éves szintű növekedéssel. A világjárvány miatt 
kialakult globális gazdasági válság ellenére tehát 2020-ban a kínai áruexport nem csupán növekedni 
tudott, de a bővülés dinamikája is alig maradt el az előző évitől (amely 5%-os volt). A több mint 14 
000 milliárd jüan értékű import mindössze 0,7%-os csökkenést jelentett 2019-hez viszonyítva. A 
kínai kereskedelmi többlet nagyságrendileg 3 700 milliárd jüan volt, csaknem 800 milliárd jüannel 
(27,4%-kal) több, mint 2019-ben (GAC, 2021a; GAC, 2021b).

2020-ban az exporton belül a normál árukereskedelem (ordinary trade) dominanciája megmaradt 
(60% körüli részaránnyal). Ez az exportszegmens 7%-kal tudott növekedni az év folyamán. Az im-
portált alapanyagokra épülő feldolgozóipari tevékenység exportja 24%-ot képviselt, és szintén további 
3%-ot a (külföldről) rendelkezésre bocsátott alapanyagokat felhasználó feldolgozóipari-összeszerelő 
tevékenységhez tartozó export. Körülbelül 8%-ot képviselt a speciális vámterületi és vámszabad terü-
leti exporttevékenységek részaránya (GAC, 2021b). 

2020-ban a kínai áruexport – és a kínai külkereskedelmi forgalom – rekordszintet ért el. Miközben 
2020-ban a világgazdaság és a globális kereskedelem egésze rendkívül komoly, korábban soha nem 
látott kihívásokkal szembesült, és ezek következtében a legtöbb ország gazdasága, illetőleg külkeres-
kedelme súlyos és tartós válságba került, Kína gazdasága és külkereskedelme a járványhelyzet miatti, 
viszonylag rövid ideig tartó „beszakadást” követően stabilizálódott, majd növekedni kezdett. Kína volt 

2020-ban az egyetlen a világ vezető gazdaságai közül, mely árukereskedelmi növekménnyel zárta ezt 
az évet. 2020. évi külkereskedelmi teljesítménye megerősítette Kína vezető helyét az országok áru-
kereskedelmi ranglistáján. Kína kivitele a teljes globális export 14,2%-át, behozatala pedig a globális 
import 11,5%-át adta 2020-ban (GAC, 2021a). Mindkét adat új rekordot jelentett. Ezek a számada-
tok világosan tükrözik, hogy Kína a nemzetközi piacokon kimagasló külkereskedelmi eredményeket 
könyvelhetett el. Mindeközben a járványhelyzet következtében 2020-ban globálisan az árukereske-
delem értéke 7,6%-kal csökkent (World Bank, 2021b). 

Kínában 2020-ban az áru- és termékexporton belül jelentős súlyt képviseltek a különféle gépek és 
elektromos készülékek: több mint 10 000 milliárd jüant, s ezeknél a növekedés mértéke 6%-os volt. 
Súlyát jelzi, hogy ez a termékcsoport adta a kínai export csaknem 60%-át (GAC, 2021a). A high-tech 
és egyéb új, korszerű technológiát képviselő termékekhez megközelítőleg 5 400 milliárd jüan expor-
térték tartozott, ez 2019-hez képest 6,5%-os növekedésnek felelt meg (NBSC, 2021c). A laptopok, 
valamint a háztartási gépek kínai exportja jelentős mértékben, 20,4, illetve 24,2%-kal növekedett 
ezen időszakban. A különböző textíliák, ruházati termékek exportja összességében 6%-os növekedést 
produkált, viszont pl. az arcmaszkokat is tartalmazó alcsoport exportbővülése ennek sokszorosa volt 
(30%-ot elérő) (GAC, 2021a). 

A 2020-as év során, globálisan a termékgyártáshoz kapcsolódó export 5,2%-kal csökkent az előző év-
hez képest. Jelentősen, 16,4%-kal csökkent az autóipari export. Közel hasonló mértékű volt a vissza-
esés (14,9%-os) világszerte a vas- és acélipari exportban. Jelentős volt (csaknem 24%-os) a visszaesés 
az üzemanyagexport és a bányászat területén: a keresletcsökkenés és az árak – előbbivel is összefüggő 
– zuhanása miatt. 2020-ban a textíliák exportja viszont növekedett: globálisan 16%-kal. A járvány 
egyértelműen hozzájárult a textilipari termékek exportjának jelentős bővüléséhez: pl. a különféle sze-
mélyes védőfelszerelések (protective personal equipment – PPE) iránti szükséglet jelentős megnöve-
kedése révén. Valamennyi, a globális statisztikai elemzésekben szereplő orvosi termékkategóriában 
növekedett a kereskedelmi forgalom 2020-ban (átlagosan 16% körül), de különösen drasztikus volt 
az exportbővülés a PPE cikkek terén (47,2%-os). A textíliáknál jóval kisebb mértékben (3,9%-kal), 
de szintén bővült az irodai és telekommunikációs felszerelések exportszegmense a WTO kimutatásai 
alapján. Az orvosi-gyógyászati termékcsoportban maguk a gyógyszerek adták a legnagyobb részará-
nyú szegmenst: 52%. Emellett a PPE termékkör, valamint a változatos orvosi-gyógyászati felszerelé-
sek tartoznak ide (beleértve pl. a szintén lényegessé váló COVID-tesztek csoportját) (WTO, 2021, 
pp. 12-14). 

2020 tavaszától lényegében működni tudott a kínai gazdaság, a vállalatok végezhették termelő tevé-
kenységüket. Kína ezen időszakban nem csupán folytatni tudta a korábbi évek normál exporttevé-
kenységét, de növelni tudta exportját azáltal is, hogy egyrészt átvett a más országokban, a járványhely-
zet miatt ott kieső termelési feladatokból, másrészt pedig jelentős részt vállalhatott a járványhelyzet 
miatt újonnan megjelenő keresleti igények teljesítéséből is (pl. a különféle orvosi felszerelések vagy 
az ún. „stay-at-home” / „work-from-home economy” igényei kapcsán). Kína ezen külkereskedelmi 
eredményei (vagyis: a járványhelyzet következményeinek mérséklését és elhárítását szolgáló termé-
kek és a világszerte megváltozott társadalmi-gazdasági élethelyzetben elengedhetetlenül szükségessé 
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váló műszaki cikkek stabil biztosítása a világpiacokon) az ország külpolitikájában fontos hivatkozási 
alappá váltak: nem csupán a felelős és sikeres helyi járványkezelés, de a globálisan felelős és támogató 
Kína narratívájának részeként.

Kína legfontosabb külkereskedelmi partnereinek körét tekintve 2019-ben egy fontos változás követ-
kezett be: az ASEAN-országok csoportja vált Kína második legfontosabb kereskedelmi partnerévé 
(GAC, 2020). 2020-ban ugyanakkor már az ASEAN-országokkal folytatott külkereskedelem kép-
viselte a legnagyobb részarányt a kínai külkereskedelemben: több mint 4 700 milliárd jüan érték-
ben, 7%-os éves szintű növekedéssel. Ez azt eredményezte, hogy az Európai Unió, amely korábban 
hosszú ideig Kína legnagyobb kereskedelmi partnere volt, 2020-ban a második helyre szorult. Az 
ASEAN-országokat és az Európai Uniót az Egyesült Államok, Japán és Dél-Korea követte a sorban 
(Xinhuanet, 2021; Global Times, 2021). Az Európai Unió pozíciójának változása kapcsán fontos fel-
idézni, hogy 2020 elején zajlott le a Brexit, vagyis az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból. 
A kínai statisztikák kiemelten kezelik és jelzik az „Övezet és Út” kezdeményezés országaival folyta-
tott külkereskedelem adatait: 2020-ban ezen országcsoporttal összességében jelentős volt a forgalom, 
jóval 9 000 milliárd jüan felett, 1%-os növekedést realizálva (Xinhuanet, 2021).

2021-ben a kínai külkereskedelem és az export rendkívül erőteljesen bővült. A kínai árú export és 
import összértéke az előző évhez képest 21,4%-kal növekedett, és meghaladta a 39 000 milliárd jüan 
értéket. A teljes külkereskedelmi termékforgalom dollárban számított értéke történelmi rekordot ért 
el: először lépte át az évi hat billió dolláros szintet. Az áruexport értéke 21,2%-kal növekedett, és 21 
700 milliárd jüan feletti szintet ért el. Ez a növekedési ütem a kínai export „aranykorát” idézi: meg-
haladta a 2007-es exportbővülés nagyságrendjét is. Az áruimport értéke csaknem 17 400 milliárd 
jüan volt, szintén rendkívül nagy mértékű, 21,5%-os növekedéssel. Nagyságrendileg azonos volt tehát 
– jüanben mérve – az export és az import bővülése. Az export a teljes külkereskedelmi forgalom hoz-
závetőleg 56%-át tette ki, a fennmaradó 44%-ot az import. Kína külkereskedelmi többlete jelentős, 
4 300 milliárd jüant meghaladó szinten állt. A 2021-ben elért kínai külkereskedelmi összforgalom 
nagyságrendjét jól érzékelteti, hogy a 2021. évi külkereskedelmi összforgalomnak pusztán a növeke-
dése hozzávetőleg akkora volt, mint Kína 2005. évi teljes külkereskedelmi forgalmának összértéke 
(NBSC, 2022c; GAC, 2022a). 

2021-ben a kínai exporton belül a normál árukereskedelem aránya – hasonlóan a korábbi évekhez – 
meghatározó volt (60% körüli részaránnyal). Ez az exportszegmens kissé még az igen jelentős, éves 
átlagos értéket is meghaladóan: 24,4%-kal bővült. Az importált alapanyagokra épülő feldolgozóipari 
tevékenység exportja az exporton belül 22%-ot képviselt (csaknem 10%-os éves növekedési szint mel-
lett). A (külföldről) rendelkezésre bocsátott alapanyagokat felhasználó feldolgozóipari-összeszerelő 
tevékenységhez tartozó export részaránya a teljes exporton belül 2% körül volt (szintén 10% körüli 
éves növekedéssel). A speciális vámterületi és vámszabad területi exporttevékenységek részaránya az 
exporton belül nagyságrendileg 8% volt, számottevő növekedéssel (GAC, 2022b).

A kínai exporton belül 2021-ben továbbra is meghatározó volt a gépek és elektromos készülékek kivi-
tele: 12 800 milliárd jüan exportértékkel, a teljes export csaknem 60%-át adva, éves szinten 20,4%-os 
növekedést felmutatva. Az automata adatfeldolgozó gépek és komponensek, illetve a mobiltelefo-

nok kínai exportnövekedése 2021-ben nagyságrendileg 13%-os és 9%-os volt. Egészen kiemelkedő 
a gépjárműexport növekedése, mely a kínai vámügyi statisztikák szerint meghaladta éves szinten a 
100%-ot is (GAC, 2022a).

Kína legfontosabb külkereskedelmi partnereit vizsgálva megállapítható, hogy 2021-ben az ASE-
AN-országok csoportja megőrizte vezető helyét a rangsorban. Az országcsoporttal folytatott kínai 
külkereskedelem értéke csaknem 20%-kal növekedett. Igen jelentős, hasonló mértékű (19% és 20%) 
volt az Európai Unióval és az USA-val folytatott kínai külkereskedelem 2021. évi bővülése is. A 
japán-kínai külkereskedelem értéke a fentieknél visszafogottabban, de számottevően, 9%-ot megha-
ladó mértékben növekedett. Dél-Korea esetében a külkereskedelem szintén jelentős, 18%-ot megha-
ladó mértékben bővült a vizsgált időszakban (GAC, 2022a). Kína 2021. évi exportteljesítménye tehát 
különösen sikeresnek tekinthető. 

A 4. ábra bemutatja, hogy miként változott Kínában 2020-ban és 2021-ben az export értéke (jüanben 
számítva) hónapról-hónapra. Látható a 2020 elején bekövetkező zuhanás, majd egy kisebb hullám-
völgy érzékelhető 2021 elején is, azonban az általános trend 2020 tavaszától kezdve a stabil növekedés. 

4. ábra: Az export havi értékének alakulása Kínában 2020-2021 között
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Forrás: ZRG HZ, 2022.

Ezt a rendkívül figyelemre méltó exportnövekedést és exportteljesítményt Kína úgy érte el 2020 és 
2021 folyamán, hogy számos komoly gazdasági kihívással kellett szembenéznie. Köztük egyebek 
mellett globális szállítási, szállítmányozási problémákkal, a nyersanyagok és alapanyagok beszerzésé-
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nek nehézségeivel, valamint ezek világpiaci árának számottevő és tendenciózus emelkedésével, a kü-
lönféle energiahordozók árának jelentős, dinamikus növekedésével, illetve energiaellátási gondokkal 
(World Bank, 2021c; Palmer, 2021; Riordan, 2021). 

Kínában 2020-ban a járvány kitörése miatti első negyedéves gazdasági visszaesést követően a sikeres 
járványkezelésnek, a gazdaság gyors újraindulásának köszönhetően a második negyedévtől már stabil 
növekedés volt tapasztalható a GDP értékében, mely 2021 elejétől tovább folytatódott. 2020-ban és 
2021-ben az export jelentős felhajtóerőt biztosított a kínai gazdasági növekedés számára. 2020-ban 
a 2,3%-os GDP növekedésből 0,7%-pontnyi növekedés a nettó exportnak volt köszönhető (Zhao, 
2021). 2021-ben a 8,1%-os kínai GDP növekedésnek több mint egyötöde az áruk és szolgáltatások 
nettó exportjából fakadt. A nettó export 20,9%-kal járult hozzá a GDP növekedéshez, ezzel a 8,1%-
os bővülésen belül 1,7%-pontnyi bővülés a nettó exportra volt visszavezethető. A 2021. év negyedik 
negyedévében az áruk és szolgáltatások nettó exportjának a gazdasági növekedéshez való hozzájáru-
lási aránya még magasabb, 26,4%-os volt (Zhao, 2022). 

2020-ban és 2021-ben a kimagasló exportteljesítményt felmutató kínai gazdaság bruttó hazai össz-
terméke negyedéves bontásban az alábbiak szerint alakult (5. és 6. ábra).

5. ábra: A kínai GDP negyedévenkénti változása 2020-2021 között, év/év alapon
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6. ábra: A kínai GDP negyedévenkénti változása 2020-2021 között,  
negyedév/negyedév alapon

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

GDP változás: negyedév/negyedév (%)

2020. 
1. negyedév

2020. 
2. negyedév

2020. 
3. negyedév

2020. 
4 negyedév

2021. 
1. negyedév

2021. 
2. negyedév

2021. 
3. negyedév

2021. 
4. negyedév

-10,5

11,6

3,4 2,6
0,3 1,3 0,7 1,6

Forrás: NBSC, 2022b.

5. Konklúzió és hosszabb távú kilátások
Mint a fentiekben kifejtettük, a kínai gazdaság növekedését a nyolcvanas évektől kezdve évtizedeken 
át jelentős részben az export és az exportágazathoz kötődő beruházások fűtötték. Azonban a 2008-as 
pénzügyi és gazdasági világválság kirobbanását követően olyan trendek és jelenségek jelentek meg, 
illetve erősödtek fel a globális gazdasági térben, amelyek a kínai export, és ebből következően a kínai 
gazdasági fejlődés számára rendkívül kedvezőtlenek voltak. Ezzel összefüggésben Kína exportjának a 
GDP-ből való részesedése 2008 után tartósan és határozottan csökkent, áruexport értékének növeke-
dése 2008 után lassuló tendenciát mutatott. Az export felhajtóerejének csökkenésével párhuzamosan 
a kínai gazdasági növekedés jelentősen lassult. Azonban a 2020-ban kialakult világjárvány, amely 
alapvető változásokat idézett elő a globális gazdasági térben, ha csak ideiglenesen is, de új lehetősé-
gekhez juttatta a kínai exportot és a kínai ipari termelést. Ugyanis a globális összevetésben rendkívül 
sikeres kínai járványkezelés, amely a Zéró-COVID stratégián alapult, 2020 és 2021 folyamán jelentős 
versenyelőnyt biztosított a kínai gazdaság számára. Míg a globális gazdaság legtöbb szereplője a jár-
vány miatt csak korlátozott gazdasági teljesítményre volt képes, Kína rendkívül alkalmazkodóképes és 
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számottevő kihasználatlan kapacitásokkal rendelkező gazdasága részben helyettesíteni tudta a globá-
lis gazdasági térben kieső kapacitásokat. Ez a jelenség a kínai export „másodvirágzását” eredményezte. 
2020-ban a kínai áruexport 4%-os növekedése alig maradt el a világjárvány kitörése előtti 2019-es év 
5%-os bővülése mögött, és 14,2%-os világpiaci részesedésével a kínai áruexport új rekordot állított be. 
A 2021-es év még nagyobb sikereket hozott a kínai áruexport számára, amely 2021-ben 21,2%-os 
növekedést produkált, ezzel felülmúlva még a 2007-es bővülést is. Mindez jelentős mértékben hozzá-
járult ahhoz, hogy a kínai gazdaság a világjárvány nyomán kialakuló globális gazdasági válság ellenére 
mind 2020-ban, mind 2021-ben növekedési pályán tudott maradni, sőt 2021-ben 8,1%-os bővülést 
tudott realizálni.

Bár a koronavírus járvány – a sikeres járványkezelésnek köszönhetően – rövid távon új lehetőségek-
hez juttatta a kínai külgazdaságot, azonban hosszabb távon épp ezzel ellentétesen hathat: globális 
gazdasági, társadalmi, politikai hatásai komoly kockázatokat eredményeznek a kínai export számára. 
A járvány ugyanis tovább erősített/erősít számos olyan trendet a globális gazdasági és politikai tér-
ben, amely a kínai export szempontjából rendkívül kedvezőtlen. Újabb lökést ad a deglobalizációs 
folyamatoknak, a protekcionizmus terjedésének, elősegíti a szabadkereskedelem intézményeinek és 
normáinak háttérbeszorulását, erősíti a gazdaságok különválásával (economic decoupling), az ellátási 
láncok rövidülésével, újrarendeződésével kapcsolatos igényeket, fokozza a geopolitikai feszültségeket, 
gazdasági és politikai területen egyaránt mélyíti és szélesíti az új hidegháborús törésvonalakat. Mind-
ez a jövőben komoly kihívások elé állíthatja a kínai export és a kínai gazdaság fejlődését. 
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