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Horváth Levente - Moldicz Csaba 

A kínai gazdaság 8,1%-kal nőtt 2021-ben, a negyedik negyedévi növekedés 4% volt, 
meghaladva azon elemző előrejelzéseit, akik az év utolsó negyedévének gazdasági 
bővülését 3,6%-ra tették. A 2022-es év kihívásokkal teljes, de kedvező évnek tűnt az 
ukrajnai háború kitörése és a Covid-19-es járvány ismételt fellángolása előtt. A járvány 
intézkedések sikeresnek tűntek korábban, és a téli olimpia is zökkenők nélkül zajlott 
le, ugyanakkor a járvány jelenlegi, lokális fellobbanása kérdésessé teszi a zéró Covid-
19 politikát. 2022 elején a belső fogyasztás fellendítése volt a kínai gazdaságpolitikai 
döntéshozók legfőbb gondja, de az Ukrajnában folyó háború egy olyan új helyzetet 
teremtett, amely az új kihívásokat, és lehetőségeket jelent az orosz gazdasággal 
szembeni szankciók miatt.  

Ez az elemzés a kínai gazdaság új, 2022-es kihívásaira fókuszál, de mindezek előtt egy 
rövid pillantást vetünk arra, hogy Kína hogyan birkózott meg 2020-ban a járvány 
alatti gazdasági stagnálással, illetve a 2021-es helyreállás milyen formát öltött.  

Kulcsszavak: Kína, gazdasági fejlődés, Covid-19 járvány, gazdasági talpraállás, 

Abstract  
The Chinese economy grew by 8.1% in 2021. Growth in the fourth quarter was 4.0%, 
exceeding earlier estimates by analysts who had predicted an average GDP of 3.6% 
for the final quarter of the year. The year 2022 appeared to be a challenging but 
favorable year for China's economic development prior to the war in Ukraine and 
the recent outbreak of the Covid 19 pandemic. Pandemic measures had been 
successful so far, and the Winter Olympics were also a success, however, the recent 
flare-up of the COVID-19 pandemic made the results of the Zero- COVID-19 policy 
questionable. In early 2022, getting people to consume more seemed to be the only 
problem for China's economic policymakers, but the war in Ukraine has created an 
entirely new environment in which new challenges and opportunities have 
emerged with economic sanctions against Russia.  

This analysis focuses on the new challenges for the Chinese economy in 2022, but 
before that, we briefly look at how China coped with economic stagnation during 
the global pandemic in 2020 and how economic recovery was taking shape in 2021. 

Keywords: China, economic development, COVID-19 pandemic, economic 
recovery 

A járvány kínai gazdasági fejlődésre gyakorolt hatása  
A kínai gazdaság az egyetlen olyan jelentős gazdaság, amelynek GDP-je nem 
csökkent a 2020-as koronavírus első hulláma miatti lezárások alatt. Az éves GDP 
növekedés vizsgálata megmutatja. Hogy a 2020 első negyedévében a csökkenés 
6,8% volt, de a gazdaság nagyon gyorsan, már a második negyedév alatt helyreállt 
és 3,2%-kal tudott növekedni (National Bureau of Statistics of China adatai). A gyors 
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helyreállás következményeként Kína lett az egyetlen jelentős gazdaság, amelye 
növekedni tudott, 2,3%-kal éves szinten. 

2019 
1.né. 

2019 
2. né. 

2019 
3. né. 

2019 
4. né. 

2020 
1. né. 

2020 
2. né. 

2020 
3. né. 

2020 
4. né. 

2021 
1. né. 

2021 
2 né. 

2021 
3. né. 

2021 
4. né. 

6,3 6,0 5,9 5,8 -6,8 3,2 4,9 6,5 18,3 7,9 4,9 4,0 

1. táblázat:  Negyedéves GDP növekedés (előző év azonos időszakához képest , %) 

A növekedési ciklus csúcsát 2021 első negyedévében érte el a kínai gazdaság, 
amikor is az éves átlag növekedés 18,3% volt. Az ukrajnai háború előtt, a Nemzetközi 
Valutaalap 5,4%-os növekedést jelzett előre 2022-ra, és a Kínai 
Társadalomtudományi Akadémia pedig 5,3%-os gazdasági növekedést várt a 2022-
es évre. A lefelé mutató trend a következőkre vezethető vissza:  

• 2021 nyarán természeti csapások sújtották Kínát;  

• a Covid-19 sporadikus kitörései visszafogták a termelést;  

• az ellátási láncok szűk keresztmetszetei ellátási problémákhoz vezettek 
egyes alapvető alkatrészek területén, ilyen problémák léptek fel a 
mikrocsipeknél; 

• magas energia- és nyersanyag árak. 

A fenti előrejelzések publikációja óta az ukrajnai háború alapvetően megváltoztatta 
a kínai gazdaság külső környezetét. A negatív külső hatások között, a nyersanyag 
és energiaforrások árainak emelkedése emelhető ki, ami szignifikánsan módosítja 
a kínai gazdasági növekedési pályát. Bár nagyon valószínűtlennek tűnik, hogy 
Oroszország abban a helyzetben lenne, hogy emelni tudna a Kínának eladott 
nyersanyag vagy energiaárakon, de nem szabad elfeledni, hogy Kína olaj-, gáz- és 
szénfüggése nem csak Oroszország viszonylatában áll fenn, hanem hogy ezen 
termékek döntő része a Közel-Keletről érkezik Kínába, nem pedig Oroszországból.  

2020-ban a Kínában felhasznált olaj 72%-a importált volt, és ennek csak 16%-a 
származott Oroszországból. Az importált gáz és szén esetében az orosz részesedés 
csak 10, illetve 16%. (A legnagyobb szállító Szaud-Arábia, míg Ausztrália és 
Türkmenisztán Kína legnagyobb gázimportőrei, a szén esetében pedig Indonézia a 
legfőbb partner.) Oroszország ugyan többet akar exportálni Kínába, de ne feledjük 
el, hogy a szűk keresztmetszetek megakadályozzák, hogy hirtelen jelentősen 
megugorjon a volumen. Egy másik szempont, hogy kínai bankok számos olyan 
projektekből vonultak ki, amelyek célja orosz energia projektek finanszírozása volt. 
Kína három legnagyobb energiaipari cége is – Sinopec, China National Petroleum 
Corp (CNPC) és China National Offshore Oil Corp (CNOOC) – újra értékelte az orosz 
energiaipari projektekkel kapcsolat kockázatokat.  

Kereskedelem és összeomló ellátási láncok  
2020-ban a globális árukereskedelem 5,3%-kal csökkent a Covid-19 miatt bevezetett 
lezárások miatt, ami jelentős problémákhoz vezetett a globális ellátási láncokban 
mindenütt. Ez alatt az időszak alatt azonban Kína 3,6%-kal növelte az exportját, és a 
teljes kereskedelem volumene 1,5%-kal emelkedett. 

A 2020-ban bekövetkezett gazdasági helyreállás nem volt globális jelenség, Kína volt 
az első olyan ország, amely az első hullámot követően visszatért a hétköznapi 

https://tradingeconomics.com/china/gdp-growth-annual
https://www.china-briefing.com/news/china-economic-outlook-for-2022-covid-market-access-and-business/
https://www.china-briefing.com/news/china-economic-outlook-for-2022-covid-market-access-and-business/
http://english.www.gov.cn/news/topnews/202202/24/content_WS6216e221c6d09c94e48a569e.html
https://www.energypolicy.columbia.edu/research/qa/qa-china-russia-energy-relations-will-new-oil-and-natural-gas-deals-help-russia-weather-economic
https://www.reuters.com/business/energy/chinas-energy-investment-russia-2/
http://english.customs.gov.cn/Statics/005f1a11-ccb8-4066-ab4c-6eddac4a306c.html
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kereskedelmi tevékenységekhez. Ennek eredményeképpen Kína javította az 
árukereskedelmi egyenlegét, 422 milliárd dollárról (2019) 535 milliárd dollárra (2020).  

Miután 2021-ben a Covid-19 elleni korlátozó tevékenységeket globálisan enyhítették, 
Kína kereskedelmének növekedési üteme megugrott. A teljes kereskedelem 
volumene 41,3%-kal, az exporté 60,6%-kal, az importé pedig 22%-kal nőtt 2021-ben 
2020-hoz képest. Az ország kereskedelmi többlete 676 milliárd dollárra nőtt 2021-
ben. 

Hozzá kell tenni, hogy ez a meglepően jó szám a 2020-ból származó elhalasztott 
kereslet megjelenésének eredménye is volt. Az exportált termékek struktúráját 
vizsgálva, látható, hogy munkaintenzív termékek exportja mára 5%-körülire 
csökkent, míg az export többségét telefonok, számítógépek, integrált áramkörök 
teszik ki, és emellett olyan termékek, mint az elektromos járművek, gyógyászati 
felszerelések, és eszközök egyre fontosabbá válnak a kínai exportban.  

A Kínából származó export 16,3%-kal nőtt a 2022-es január-februári időszakban az 
előző év azonos időszakához hasonlítva (544, 7 milliárd dollár). Ez az adat meghalad 
minden korábbi várakozást, ugyanakkor az ukrajnai háború és járványügyi lezárások 
veszélyeztetik a kereskedelem helyreállását, és így a szállítások csökkenését jósolták 
a következő hónapokban. 2022-es január-februári időszakban az előző év azonos 
időszakához hasonlítva az import 15,5%-os nővekedéssel elérte a 428,7 milliárd 
dollárt. A legutolsó kereskedelmi adatokat május 9-én tette közzé a kínai vámhivatal, 
miszerint az év első négy hónapjában a kínai export 12,5%-kal növekedett 1090 
milliárd dollárra, az import pedig 7,1%-kal 881,4 milliárd dollárra.  

A magasabb  amerikai vámtarifák és az amerikai-kínai kereskedelmi háború ellenére, 
az USA-val folytatott kereskedelemben meglévő szakadék tovább nőtt Kína javára az 
év első négy hónapjában, mivel a kínai export 12,6%-kal (185 milliárd dollárra) 
emelkedett és az import 1,7%-kal csökkent, ezzel 124 milliárd dollárra növelve a kínai 
kereskedelmi többletet.  

A nyugati médiában nagy hírverést kapott, hogy a kínai-orosz kereskedelem 
rekordszintű, 26%-os növekedést ért el az elmúlt négy hónapban, azonban érdemes 
megnézni a kereskedelmi bázisokat. Míg Kína Oroszországgal 51 milliárd értékben, 
addig az EU-val 272 milliárd dollár (6,5%-os növekedés), az USA-val pedig 245 milliárd 
dollár értékben (8,7%-os növekedés) kereskedett. Tehát míg Oroszországgal 11 
milliárd dollárral növekedett a kereskedelem a tavalyi év azonos időszakához képest, 
addig az EU-val 17, az USA-val közel 20 milliárd dollárral növekedett.  

A kínai gazdaságpolitika gyakran hangoztatott jelszavai (közös jóllét, belső 
fogyasztás növelése, technológia és innováció fejlesztése) egy olyan kínai gazdaságot 
rajzolnak fel, amely egyre növekvő mértékben támaszkodna belső elemekre, 
ugyanakkor a kínai feldolgozóipari termékek iránti kereslet jelenleg a nettó exportot 
teszi meg a növekedés fő motorjának. 2021-be Kína összkereskedelmi többlete 676 
milliárd dollár, ami az ország történetének legmagasabb kereskedelmi többlete. 
Ebből is jól látszik, hogy Kína a belső fogyasztás növelésével nem elzárkózni akar a 
világtól, hanem továbbra is célja a globalizáció támogatása. Erről szól a kettős – 
nemzetközi és belföldi – körforgásos (dual circulation) gazdaság, amelyet Xi Jinping 
kínai államfő 2020-ban kihirdetett. 

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/chinas-exports-imports-gain-in-january-february/articleshow/90043546.cms?from=mdr
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/chinas-exports-imports-gain-in-january-february/articleshow/90043546.cms?from=mdr
http://www.customs.gov.cn/customs/xwfb34/302425/4335142/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/xwfb34/302425/4335142/index.html
https://www.usnews.com/news/business/articles/2022-01-13/chinas-trade-surplus-surges-to-record-676-4b-in-2021
https://www.usnews.com/news/business/articles/2022-01-13/chinas-trade-surplus-surges-to-record-676-4b-in-2021
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Infláció és kamatok  
A Covid-19 utáni helyreállás, a globális ellátási láncokban jelentkező problémák és az 
orosz-ukrán háború mind olyan tényezők, amelyek felfele hajtják az árakat. Az utolsó 
olyan gazdaságtörténeti korszak, amikor magas infláció egybeesett recesszióval, az 
első olajválság volt a 70-es években, amely korszakot stagflációnak vagy a nagy 
infláció korának is nevezték és az 1965 és 1982 közötti időszakot fedte le. Jelenleg 
hasonló helyzetben vagyunk, mivel az infláció növekedését externális tényezők 
váltották ki és számos kormány laza költségvetési csomagot fogadott el. Ezek a 
tényezők egy olyan veszélyes gazdasági környezetet teremtettek, amely vágtató 
inflációhoz és emelkedő kamatszintekhez vezethet globálisan. 

A globális járványra először eséssel reagáltak a kínai fogyasztói árak, míg az infláció 
2,9% volt 2019-ben Kínában, a mutató 2,39%-ra csökkent a következő évben. A 
National Bureau of Statistics of China előzetes adatai szerint az éves infláció ismét 
csökkent 2021-ben, ezúttal 0,9%-re. Ez év első két hónapjában továbbra is alacsony 
volt az áremelkedés mértéke (január: 0,9%; február: 0,9%), a márciusi hónap adatai 
már érintették a globális sokk, és a mutató 1,5%-ra emelkedett. Nem csak az ukrajnai 
háború, hanem a Covid-19 járvány fellángolása is inflációs nyomást gyakorolt. 

A relatíve alacsony kínai inflációs ráta éles ellentétben áll a globális trendekkel, hiszen 
a keresleti oldali nyomás és a gazdasági helyreállás miatt megugrott a globális 
inflációs mutató. A 34 fejlett gazdaság (IMF klasszifikáció) közül 15-ben az infláció 
magasabb volt mint 5% 2021-ben, illetve a 109 feltörekvő és fejlődő gazdaság közül 
78-ban szintén meghaladta az 5%-ot az infláció ugyanebben az évben. Ennél a 
pontnál érdemes megjegyezni, hogy az ázsiai országokat az infláció növekedése 
kevésbé érinti.  

A Kínában jellemző alacsonyabb inflációs szint lehetővé tette a kínai jegybank 
számára, hogy kamatszintet csökkentsen. A jegybank csökkentette az egyéves 
hitelek kamatszintjét 3,8%-ról 3,7%-ra, illetve az ötéves hitelek kamatszintjét 4,65%-
ról 4,60%-ra. Az egyéves hitelkamat szintje hatást gyakorol a legtöbb kihelyezett 
hitelre, míg az ötéves hitelek kamatai az ingatlan-finanszírozást érintik. A lépés 
mutatja a központi bank hajlandóságát arra, hogy csökkentse a hitelek költségeit, 
illetve támogassa a háztartások keresletét. Számos elemző úgy véli, hogy a 
kamatcsökkentés a fogyasztást is támogatja, hiszen bár a feldolgozóipar jól teljesített 
2021-ben, a fogyasztási költések nem növekedtek megfelelő ütemben. 

Feldolgozóipar  
A feldolgozóipari kibocsátás átlag növekedési üteme 7% volt 2013 és 2021 között. 
Rekord alacsony termelést jegyeztek fel 2020 januárjában, amikor is 15,7%-kal 
csökkent a kibocsátás, miközben a következő év azonos időszakában a növekedés 
39,5% volt. Az utolsó hónapokban, a kibocsátás növekedési ütem csökkent és bőven 
az elmúlt évek növekedési átlaga alá került. Bár még nincsenek 2022-es adatok, a 
Caixin Feldolgozóipari Index, amely 500 beszerzési menedzser megkérdezésén 
alapul, a gazdaság jelentős lassulását mutatja. 2022 márciusában az index 25-havi 
mélypontra (48,1) esett, miközben az elmúlt években 52 és 50 között mozgott.  
Elemzők szerint az index visszaesését a feldolgozóipari kibocsátás és az új 
megrendelések tetemes csökkenése visszaesése okozta. A szállítási idők jelentősen 
meghosszabbodtak azután, hogy Kína több városában ismét fellángolt járvány ellen 
korlátozó intézkedéseket hoztak. Különösen Sanghaj közel két hónapos lezárását 

https://www.federalreservehistory.org/essays/great-inflation
https://www.federalreservehistory.org/essays/great-inflation
https://www.statista.com/statistics/270338/inflation-rate-in-china/
https://www.reuters.com/world/china/chinas-ppi-cpi-rise-faster-than-expected-march-2022-04-11/
https://blogs.worldbank.org/voices/return-global-inflation
https://www.cnbc.com/2022/01/20/china-economy-pboc-cuts-loan-prime-rates-lpr-for-1-year-5-year.html
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értékelték az elemzők úgy, hogy jelentős csapást jelentett a feldolgozóipari 
kibocsátásra. 

Hónap 2021. 
jan. 

2021. 
febr. 

2021. 
márc. 

2021. 
ápr. 

2021. 
máj. 

2021. 
jún.  

2021. 
júl. 

2021. 
aug. 

2021. 
szept. 

2021. 
okt. 

2021. 
nov. 

2021. 
dec 

Növekedési 
ráta 

35,9% 35,9% 15,2% 10,3% 9,0% 8,7% 6,2% 5,5% 2,4% 2,5% 2,9% 3,8% 

2. táblázat: Feldolgozóipari termelés Kínában (%) 

Összegzés  
Az utolsó adatok szerint, a kínai GDP növekedése 4,8% volt 2022 első negyedévében. 
A relatíve gyors növekedés meghaladra az elemzők várakozásait, amelyek átlaga 
eredetileg csak 4,4 volt. A vártnál jobb adatok mellett, érdemes kiemelni, hogy a 
növekedési ütem gyorsult 2021 utolsó negyedévében (2021 Q4: 4,4%). 

A kínai gazdaságpolitikai döntéshozók ebben az évben a következő dilemmákkal 
néznek szembe:  

• A járványintézkedések meg fogják gátolni a gazdasági tevékenységek 
megújulását, hacsak nem történik meg a zéró Covid-19 politika teljes 
felülvizsgálata, amelyre az őszi Kommunista Párt kongresszusi ülésig nem sok 
esélyt látni. 

• A csökkenő növekedési ütemek akkor jelennek meg a gazdaságban, amikor 
a geopolitikai kockázatok beárnyékolják a jövő gazdasági növekedését. 

• Az ukrán háború közvetlen és közvetett következményei miatt az elmúlt 
hónapokban növekedtek az árak és a trend legnagyobb valószínűséggel 
folytatódni fog, amíg a háború be nem fejeződik. 

https://tradingeconomics.com/china/manufacturing-production

