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A kínai gazdasági átalakulás I. 

• Az ötvenes években iparosítás kezdődik 

• Az iparban dolgozók kiemelt bért és 

szociális juttatásokat kapnak VS. 

Mezőgazdaság kiszolgáló-szektorrá válik 

 

•  Elvándorlás a mezőgazdaságból 



A kínai gazdasági átalakulás II. 

- Az 1980-as években speciális gazdasági 

övezetek létrehozása 

- Külföldi tőke megjelenése 

 

 

- Fokozódó migráció 

 

 



Külföldi befektetések száma Kínában 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Forrás: Jordán Gyula adatai alapján saját szerkesztés 
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Tartományok közötti migráció 

 

 



A hukou rendszer 

• A lakosság lakóhely szerinti regisztrálása 

• Az állami szociális ellátórendszer csak a 

szülővárosban vehető igénybe 

• A besorolás megváltoztatása csak nagyon 

szűk réteg számára érhető el. 

 

• ENNEK ELLENÉRE TÖMEGEK 

MIGRÁLNAK.  

 



Jövedelemkülönbségek I. 



Jövedelemkülönbségek II. 

Forrás: CEIC, Chen, Lu & Zhong 



A 2008-as válság hatása 

- Az exportra termelő vállalatok főként 

migránsokat bocsátanak el , akik 

hazatérnek 

- A kínai gazdasági ösztönző csomag a 

belső, elmaradott tartományokat fejleszti 

 

- A migránsok egy része nem tér vissza a 

tengerpartra: béremelkedést generál 

 



Miért fontos ez Európa 

közepén? 
• Részben magyarázatot ad a kínai termékek alacsony 

árára.  

• Kína a nemzetközi gazdasági élet meghatározó 

szereplőjévé vált, de az Európában is gondot okozó 

problémákon túl meg kell küzdenie a(z): 

•  egyenetlen fejlődés okozta problémákkal 

•  hukou rendszer által generált társadalmi feszültségekkel 

•  kiürülő vidék és mezőgazdaság okozta élelmezési 

problémákkal 

• a hagyományos társadalmi rend felbomlásának 

következményeivel (vidéken maradt idősek) 

 



Összefoglalás 

• A kínai migráció az iparosítás és a 

mezőgazdaság modernizációjának és a 

népesség gyarapodásának következménye 

• A hukou rendszer valódi visszatartó erővel nem 

bír, de a társadalmi különbségeket napjainkig 

tartósítja 

• A 2008-as válság a hukou rendszer lazulását 

eredményezte, de nem szüntette meg 

• A jelenség a kínai gyártás drágulását vonta 

maga után, ami további belső és külső 

gazdasági következményekkel járhat. 
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