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53ARTNER ANNAMáRIA

Quo vadis Kína? 
A dolgozók helyzete Kínában

1. A kínai felzárkózás

Kína környezete a kapitalista világgazdaság. Mivel elzárkózni még egy 
ilyen nagy és gazdag ország sem tud, fejlődése érdekében mind input, 
mind output oldalról ennek a világgazdaságnak a törvényeihez kell al-
kalmazkodnia. Felzárkózását (érték- és használati érték termelő képes-
ségét) ennek a világgazdaságnak a felhasználásával kell biztosítania. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy ez sikerült is neki, mégpedig egyáltalán 
nem ismeretlen algoritmus szerint. 

A világgazdaság eleve hierarchikusként és hierarchia által, kapitalista 
rendszerként jött létre. Az értékek keletkezése és áramlása egyenlőt-
lenségen alapul és egyenlőtlenséget termel. Legnyilvánvalóbban abban 
mutatkozik ez meg, hogy ha két különböző mennyiség (mondjuk két 
vállalat termelési értéke vagy két ország GDP-je) azonos ütemben nő, ak-
kor a köztük lévő különbség abszolút értéke is ugyanabban az ütemben 
nő: egyenlőtlenségük abszolút értéke tehát fokozódik (miközben relatív 
viszonyuk nem változik). Az abszolút különbség megtartásához a kisebb 
mennyiség növekedési ütemének éppen annyiszor gyorsabban kell nőnie 
a nagyobb mennyiségnél, ahányszor a nagyobb mennyiség nagyobb 
nála. Ilyen feltételek mellett a felzárkózás nyilvánvalóan nem lehetséges.

A világgazdaság hierarchikus jellege azonban azt is jelenti, hogy a 
gazdasági ciklusokat a hierarchia felső fokán álló országok határozzák 
meg. Ez nemcsak azzal jár, hogy értékelszívásra képesek a kevésbé 
fejlett régiókból, hanem azzal is, hogy ciklusaik leszálló ágában válságaik 
epicentrumát is ők adják. A tőkefelhalmozás, a konkurencia törvényei 
pedig a vállalatok, nemzetgazdaságok közötti hierarchiát rendezhetik át 
a ciklusok adta lehetőségek függvényében. Innét ered például a későn 
jövők előnyének (advantage of latecomers) nevezett jelenség, amely a 
Raimond Vernon által a 60-as években felállított termék-életciklus mo-
dellből következik. Az új termékek és technológiák a fejlett országokban 
jönnek létre és terjednek el, majd az érettség és leszálló ág szakaszában 
a fejlődő országokba exportálják, illetve telepítik át őket. Ha azonban egy 
felzárkózni kívánó ország – leginkább nem piackonform eszközökkel 
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54 operáló kormányintézkedések hatására – elébe megy a technológiai 
fejlesztésnek és nem várja meg, hogy a transznacionális vállalatok jóvol-
tából érkezzen el hozzá a fejlődés (amely addigra világpiaci mércével már 
elavult), vagy ha az epicentrum felől érkező válság hatásait feltartóztatni 
sőt saját javára fordítani tudja, akkor „beelőzheti” az előtte járókat azzal, 
hogy rögtön átáll a fejlettebb (legfejlettebb) technológiákra, átugorva 
ezáltal bizonyos fejlődési fokokat. 

Ezt az összefüggést maga a tapasztalat nyújtja, ezért a polgári közgaz-
daságtan is felismerte. Már Ricardo komparatív előnyök tana tartalmazta 
azt a mozzanatot, hogy ha az alacsonyabb munkatermelékenységű 
(ezért több élőmunkát használó, munkaerővel „jobban ellátott”) ország 
– Ricardo példájában Portugália – elsajátítja a magasabb termelékeny-
ségű ország (Ricardo példájában Anglia) tudását, technológiáját, akkor 
az utóbbinak nem érdemes sem ruhaanyagot sem bort (ezek is ricardói 
példák) termelnie. Ugyanakkor a szabadkereskedelem egyenlőtlenítő 
hatásaiból következett az a leginkább Liszt Frigyes nevéhez fűződő gon-
dolat, hogy a gyengébb országnak importkorlátozással kell védenie fel-
növekvő ágazatait (ezt nevezték el később „infant industry” elméletnek). 

Időben és térben távoli, de gondolatban annál közelibb utóda 
Ricardónak és Lisztnek Kaname Akamatsu múlt század közepi japán 
közgazdász, akinek „repülő vadlibák” („flying geese”) elmélete még jóval 
Vernon életciklus-elmélete előtt, az 1930-as években született meg, de 
csak 1961-ben került a nagy nyilvánosság elé. Az elmélet a Japán által 
vezetett ázsiai fejlődési modellt írta le. Akamatsu a felzárkózásnak há-
rom aspektusát különböztette meg. Az iparon belüli (termékfejlesztés), 
az iparközi (ágazatfejlesztés az egyszerűbb termékek felől a feldolgo-
zottabbak felé) és a nemzetközi aspektust (termelés-kitelepítés a fejlett 
országból a fejletlenebb országba). A lényegre redukálva: a fejletlenebb 
ország úgy léphet előre, ha a fejlett országból származó ipari tudás 
(termék, technológia) felszívásával fejleszti iparát, majd annak termékeit 
a fejlett országba exportálja (importhelyettesítés → exportorientáció). 
Fontos, hogy ebben a modellben – amely a változó, a tőkeáramlásnak 
nagyobb szerepet biztosító világgazdaságban megfigyelt gyakorlatból 
táplálkozott – már tudástranszferről, a fejlettebbtől való tanulásról is szó 
van. További fontos mozzanat, hogy Akamatsu az „infant industry” elvét 
kiegészítette az exportorientáció elvével, mint olyannal, amelynek révén 
be is lehet biztosítani az elért eredményeket. Végül de nem utolsó sorban 
a felzárkózás Akamatsu modelljében is az adott ország állami politikáján 
(tehát nem a vak piaci erőkön) múlik.

Akamatsu modelljét évtizedekkel később Kiyoshi Kojima egészítette 
ki azzal, hogy mivel az export felfutása a bérek és a valuta értéknöveke-
dését vonja maga után – rontva ezzel a termelés versenyképességét –, 
ezért a termelés kitelepítése válik szükségessé alacsonyabb bérű orszá-
gokba. Ekképpen a felzárkózó ország visszaimportálja azt a terméket, 
amelynek gyártását éppen az import kiváltása érdekében kezdte meg 
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55(bár a két termék között ekkorra már minőségi különbség van). Kojima 
„bezáródó kör”-ében nemcsak Japán, hanem Kína fejlődése is felismer-
hető: Kína mára a világ egyik jelentős tőkeexportőrévé vált, valutája 
megerősödött, és a mesterségesen fenntartott gyenge árfolyamért az 
ázsiai óriást naponta érik kritikák.

A felzárkózáshoz egyrészt felhalmozásra, másrészt (és ezt a fent jelzett 
felzárkózási modellek is hangsúlyozzák) tudatos állami politikára volt 
szükség. Kína előbb az áru- és tőkeimporttal kezdte („tanulás”); ezt kö-
vetően a termelés növelése és fejlesztése, majd az áru- és végül a tőke-
export révén robbant be a világgazdaságba vezető erőként. Ugyanakkor 
azonban a társadalmi jellemzők terén már ezt megelőzően is – a „fejlett” 
világban kevés figyelmet kapó – sikereket ért el, és ezeket a „kapitalista” 
típusú felzárkózás során tovább növelte. Úgy tűnik, mégiscsak más úton 
jár, mint korunk USA-vezette kapitalista világgazdasága.

A Kojima által leírt modellt követő kínai fejlődés ma ellentétes vélemé-
nyek kereszttüzében áll. Az ellentétes vélemények két gyújtópont körül 
csoportosulnak. Az egyik a lecsupaszított közgazdasági szemlélet, amely 
a GDP, az ipar, az export a tőkekivitel stb. növekedésén méri a sikereket. 
Ide tartoznak a fentebb említett polgári fejlődéselméletek. A másik, ame-
lyik a kapitalista termelési mód Kínában szép számmal fellelhető negatív 
megnyilvánulási formáit helyezi előtérbe és „a Kínai Kommunista Párt ál-
tal kierőszakolt brutális kapitalista kizsákmányolás”-ról beszél („the brutal 
capitalist exploitation enforced by the Chinese Communist Party” – chan, 
2010), rendszerint harcos antikapitalista mozgalmak orgánumaiban.

Giovanni Arrighi – aki egyébként ismeri és elismeri Akamatsu és 
Kojima eredményeit – kiegyensúlyozottabb és átfogó pozícióra törekszik, 
amikor az egész kérdéskört történelmi kontextusba helyezi. A modern 
világrendszer fejlődésének tükrében, de szintén a klasszikus közgazda-
sági gyökerektől indulva vizsgálja és értékeli Kína legutóbbi évtizedeit 
az Adam Smith in Bejing c. művében. (Arrighi, 2007.) A 18. század végi 
gondolkodónak – a laissez faire-rel tévesen azonosított – azon alapgon-
dolatából indul ki, hogy a piac (egyebek mellett) a kormányzás eszköze 
(an instrument of government), és azt vizsgálja, igaz-e Smith-nek az az 
állítása, miszerint a „természetes” úton való nemzetgazdasági fejlődés 
a militarizáció ezzel járó erősödése révén a fejlett/hódító országok és 
a fejletlen/meghódított országok közötti kiegyenlítődéshez, „mindenki 
jogának tiszteletben tartásához” vezet. (Arrighi, 2007. 5. és 68.) Arrighi 
óvatosságra int a tekintetben, hogy a mai kínai piacgazdasági fejlődést 
azonosítsuk a „kapitalizmusba való átmenettel”. A „nem kapitalista piac-
gazdaság”, melyben (Smith egykorvolt reményei szerint) minden ember 
megtalálja boldogulását, jelenleg leginkább Kínában látszik megvalósulni. 

Kína felemelkedését Arrighi egyfelől a világkapitalizmus és Kína tör-
ténelmi fejlődésének alapján, másfelől a mai hegemón és „destruktív” 
világrendszer (destructive capitalism) geopolitikai érdekrendszerében 
ábrázolja. 
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56 Milyen rendszer van (lesz) Kínában? A nyugati felhalmozási formá-
val szemben, amelynek alapja a megfosztás (accumulation by dis-
possession), merthogy a felhalmozó lehet az egyedüli tulajdonos, Kína 
saját maga csinálta a munkaigényes ágazatok fejlesztésére koncentráló 
„iparkodó forradalmát” (industrious revolution) 4000 éves történelmi 
hagyományai – köztük a 2500 éves konfucianizmus –, a társadalmi 
harmóniára és egyensúlyra törekvés szellemében. Minthogy a társadal-
mi jólét alapja az étel, a felhalmozás nem von maga után megfosztást 
– hangsúlyozza Arrighi (accumulation without dispossession). Kínában 
már a korai időkben állami magtárakat tartottak fenn és szükség esetén 
innen adtak el gabonát a parasztoknak. (Emlékezzünk az 1860-as évek 
Írországára, amikor a burgonyavész évekre éhezést hozott a népnek. 
Ekkor indult el a tömeges kivándorlás, amit csak az 1990-es évek 
gazdasági boomja fordított vissza. Az 1860-as években mind gabona, 
mind pénz volt elegendő az országban az éhínség felszámolásához – a 
földesurak kezében…)

Arrighi bemutatja, hogy mindig is egyfajta „központilag irányított piac-
gazdaság” jellemezte Kína hosszú történelmi múltját, ami nem ismerte 
a nyugati individualizmust, és ami soha nem rendelte alá az államot a 
tőkének. Mind Mao idején, mind 1979-től, a Teng Hsziao-ping-i reformok 
óta számottevően nőtt a hatalmas népesség életszínvonala (várható élet-
tartam, iskolázottság, élelmiszertermelés), mégpedig a világon páratlan 
méretekben – amit a nemzetközi szervezetek, így például a Világbank 
és az ENSZ is elismer. Mindeközben a kínai gazdaság egyenesen az 
USA – például Irakban, Latin-Amerikában már amúgy is meggyengült – 
pozícióit fenyegeti. Kína évek óta az USA kormányzatának legnagyobb 
hitelezője, ő birtokolja az amerikai állampapírok több mint egyötödét.

A kínai politika egyértelműen a 21. századi világgazdaság vezetői 
közé emelte Kínát. Az ország gazdasági növekedése 2009-ben, a vi-
lággazdasági válság évében is elérte a 8,7%-ot, és mára Kína a világ 
legnagyobb áruexportőrévé, legnagyobb autópiacává és legnagyobb 
acélgyártójává nőtte ki magát. Kereskedelmi mérlegtöbblete még a 
2009-es csökkenés után is megközelítette a 200 milliárd dollárt, va-
lutatartalékai ennek több mint tizenegyszeresét teszik ki, és Kínáé a 
világ 6. legnagyobb szuverén állami pénzalapja (a valutatartalékokból 
képzett állami befektetési alap). A megerősödött gazdasággal szemben 
riválisai versenyképtelennek látszanak, és jobb híján nemzeti valutája 
felértékelését követelik. Mindenki elismeri, hogy ha a növekedés nem 
is tarthat örökké az elmúlt évtizedek ütemében, Kína akkor is minden 
bizonnyal hamarosan a világ legnagyobb gazdasága lesz (az USA-t 
megelőzve).

De vajon mit hozott ez a világméretű előretörés az 1,3 milliárd főnyi 
kínai lakosság számára? Vajon jelenti-e a tőkés világgazdaságban tör-
ténő felzárkózás egyben azt is, hogy a munkásosztály helyzete (a 19. 
század felemelkedő Angliájához hasonlóan, és Smith álmaival ellenté-
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57tesen) ennek következtében romlott? A tőkeimport, privatizáció, áru- és 
tőkeexport révén szárnyaló gazdaság valós társadalmi hatásainak, a 
kínai kormány (kommunista párt) szándékainak megértéséhez kíván 
hozzájárulni az alábbi, a kínai munkaerő-piaci helyzetről szóló áttekintés, 
különös tekintettel a szociális és munkaerő-piaci helyzet nem neoliberális 
kezelésének tanulságaira. Remélhetőleg a hatalmas Kína mai fejlődését 
európai szemmel és mértékkel mérve elborzasztó egyedi „munkásnyúzó” 
esetekből megítélők véleményét is árnyalja a körkép. Ebben a kínai ve-
zetésnek a kedvezőtlen és az évezredes – európai tudattal szintén nem 
megérthető – szemlélettel ellentétes fejlemények hatására tett lépéseiről 
is szólunk. 

2. Átfogó szociális helyzetkép

Kína páratlan javulást ért el a szociális helyzet terén az elmúlt évtizedek-
ben. A világon a napi 1 dollárnál kevesebből élők száma 1990 és 2005 
között 418 millióval, 23%-kal, 1,4 milliárd főre csökkent. Ám ha a statisz-
tikából kihagyjuk Kínát, a szegények száma 58 millióval nőtt! Az ENSZ 
kínai rezidense, Khalid Malik szerint a kínai szegények száma 1990 óta 
több mint 300 millióval lett kevesebb, de a „kommunista” vezetésű ázsiai 
országban 1978 óta több mint 600 millió embert emeltek ki a szegénység-
ből! Ráadásul Kína a nemzetközi segélyezés, tapasztalatcsere stb. révén 
is hozzájárult a világszegénység enyhítéséhez, aminek összegzéseként 
az ENSZ megállapítja: globálisan a Millenniumi Fejlesztési célok (MDG) 
időarányos része nem lett volna teljesíthető Kína jelentős eredményei 
nélkül. (UNSI, 2008. 4.)

A Világbank szerint Kínában 1981 és 2004 között a napi 1 dollár alatt 
élő szegények száma több mint félmilliárddal, a lakosság 65%-áról 10%-
ra csökkent, és a csökkenés ezt követően is folytatódott. „Nemzetközi 
standard”-dal mérve azonban a szegények száma még mindig nagy: 1,25 
dollár napi jövedelemszint alatt él a kínai társadalom bő egynegyede, igaz 
az előrelépés itt is számottevő, hiszen arányuk 1981 és 2004 között 85 
%-ról 27%-ra csökkent. (WB, 2009. 6.)

A hatalmas országban tehát a lenyűgöző eredmények ellenére még 
mindig sok a megoldásra váró szociális kérdés, amelyeket a világgaz-
dasági válság újabbakkal tetézett. A továbbiakban először a jövedelmi 
szegénység alakulását, majd a jólét egyéb összetevőinek változását 
tekintjük át az e területekre irányuló állami politikákkal együtt, majd át-
térünk a munkaerőpiac behatóbb vizsgálatára. Itt a munkakörülmények 
és érdekvédelem (szakszervezetek) állapota után a reálviszonyoknak 
keretet adó törvényi szabályozásról is szólunk, végül kitérünk a munka-
ügyi konfliktusok és a válság hatásaira is. Mindezzel természetesen nem 
tudjuk kielégítően feltérképezni a hatalmas ország lakosainak helyzetét, 
de remélhetőleg egy lépést teszünk efelé.
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58 3. A jövedelmi szegénység csökkentése – állami eszközökkel

A szegénység visszaszorítása már az 1970-es években megindult, ám 
a 80-as években tapasztalt javulást a 90-es években felpörgő piaci re-
formok megakasztották. Bár a „harmonikus társadalom”, a hexie shehui 
csak később (2004 szeptembere után) vált „hivatalos” szlogenné (Vámos, 
2009. 41.), a kínai történelmi hagyományokban gyökerező harmóniára 
törekvés már korábbi reformok során is érezhető volt. A kínai vezetés 
ugyanis nem elégedett meg a 90-es évek magas gazdasági növekedési 
rátájával, hanem a szegénység csökkenésének lassulását látva új társa-
dalompolitikai stratégiát fogalmazott meg, az alábbi társadalmi csoportok 
helyzetének javítására való tekintettel: 

1. Akik a legkevésbé részesültek az addigi gyors növekedés eredmé-
nyeiből (vidéki, főleg gabonatermesztéssel foglalkozó parasztság).

2. A városi-vidéki megélhetési lehetőségek miatt (el)vándorló családok, 
vagy egyedül vándorló, és így családi, anyagi háttér nélkül maradó 
munkások rétege. Ezt a kategóriát „lebegő népességnek” (floating 
population) nevezik, és az ország lakosságának 12%-ára becsülik. 
(A vidéki és városi élet különbségeiről, a migrációról, a két létforma 
közötti váltás nehézségeiről ld. részletesebben Székely-Doby, 2009.)

3. Végül: városi újszegények (nyugdíjasok, állami vállalatoktól elbocsá-
tottak).

E stratégia részét képezte a foglalkoztatás elősegítése, hiszen a sze-
génység felszámolásának alfája a fizetett munka biztosítása. A kínai 
állam ezt a termelés saját vállalatai révén és a magánszféra, valamint 
az önfoglalkoztatás támogatásával történő fellendítésével igyekezett 
elérni. 2003–2007-ben a kormányintézkedések hatására 51 millió mun-
kahely jött létre, elsősorban a városokban. Ezt az Európai Unió foglal-
koztatási irányelveihez nagyon hasonló intézkedéscsomaggal érték el: 
munkahelyteremtés, aktív munkaerő-piaci politika, a munkaerő-piaci 
intézményrendszer javítása a munkát keresők érdekében, szakképzés, 
a munkanélküliség növekedéséről gyorsan jelzést adó („early warning”) 
rendszer bevezetése a stabil foglalkoztatásért. (Xinhua, 2008/a)

Ezekkel az intézkedéstípusokkal évente 10 millió városi és 8 millió 
vidéki embernek segítettek elhelyezkedni az agráriumon kívül (jelentős 
részben az önfoglalkoztatás révén). Az állami vállalatok átszervezése, 
„karcsúsítása” miatt elbocsátott emberek munkához juttatását is ilyen 
eszközökkel oldották meg. A munkaerő-piaci ellátás fejlesztésének és 
a szegénység elleni harcnak a részeként a munkanélküliségi ellátásba 
beépítették az „alapvető megélhetési költségeket”. A városi munkanélkü-
liség a válság előtti évben (2007) 4,3% volt. (Xinhua, 2008/a)

A célokhoz kapcsolt állami intézkedések jóvoltából 2000 után a 
szegények száma tovább csökkent, még gyorsabb ütemben, mint azt 
megelőzően. 
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59A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) adatai szerint (Vandenberg, 
2008), a szegénységi küszöb alatt csak a lakosság 2,5%-a él. A UNSI 
(2008) szerint 1978-ban még 250 millió, 2007-ben pedig már csak 14,8 
millió abszolút szegény élt Kínában (a vidéki lakosság 1,6%-a). Igaz 
ehhez járul még 28,4 millió „alacsony jövedelmű” vidéki ember is. (UNSI, 
2008. 20.)

A UNDP humán fejlettséget mérő Human Development Index-e (HDI*1) 
Kína esetében 1960 és 2001 között számottevő javulást mutat: közel 
háromszorosára (0,248-ról 0,721-re) nőtt. Ugyanakkor Kína más orszá-
gokhoz viszonyítva a 90-es évek folyamán visszaesett a rangsorban – 
annak ellenére, hogy a GNP egy főre jutó értékének növekedése ebben 
az időben is szárnyalt. (Kaufman et. al. 2006. 17.) Az életszínvonalbeli 
különbségek ugyanis regionálisan óriásiak, a vidéki és a városi átlagjö-
vedelem közti különbség 3,3-szeres. (UNDG, 2007.) Összehasonlításul: 
a CIA The World Factbook-ja szerint az USA-ban a GINI index növekvő 
és magas, míg Kínában ennél kisebb, és csökkenő. 

A gyors gazdasági növekedés természetesen jó alapot szolgáltatott az 
eredményekhez (az egy főre jutó GDP 1978 óta kilencszeresére nőtt), 
ám ez – mint azt az ENSZ is kiemeli – nem lett volna elegendő, ha a 
többletet nem fordítják közvetlenül a szegényekre. (UNSI, 2008. 20.) A 
központi kormány 1978 óta 150 milliárd jüanos pénzalapot és további 
200 milliárd jüan hitelt biztosított a szegénység elleni programokra. 1998 
óta kiépítették a „három garancia” rendszert: az alapvető megélhetési 
garanciát az állami vállalatoktól elbocsátott dolgozókra, a munkanélküli-
ségi biztosítást, és a városi lakosokra vonatkozó minimális megélhetési 
költségeket. Ez utóbbit beépítették a minimálbérbe és a munkanélküli 
segélybe is. (chinese Government, 2004)

2001 és 2007 között az Agrárbank 150,7 milliárd jüan hitelt osztott szét 
a legszegényebb tartományokban a növénytermesztés és állattartás, 
kapcsolódó ipar, kereskedelem és szolgáltatás, tehát a vidéki családok 
jövedelem-generáló munkaintenzív tevékenységének támogatására, 
valamint szociális programokra. A helyi kormányzatok ilyen célú kiadásai 
is folyamatosan nőttek. (UNSI, 2008. 20.) Mindezzel a lakosság vásár-
lóereje is erősödött. 

Az ENSZ hangsúlyozza a társadalom mobilizálásának a kínai szegény-
ség felszámolásában játszott pozitív szerepét. A kormány intézményei, 
szociális szervezetek és állami vállalatok 481 kulcsfontosságú megyé-
nek nyújtottak segítséget. A gazdagabb keleti megyék 11 szegényebb 
nyugati területet, várost támogattak. De aktívak voltak a magáncégek 
és a nem-kormányzati szervek is. 1990 óta a kormány inspirálja a „rész-
vételi szegénység-csökkentést” (participatory poverty reduction), ami 

1* A HDI a születéskor várható élettartamon, iskolázottságon és az egy főre jutó 
GDP-n alapuló összefoglaló mutató.
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60 az érintettek közvetlen beleszólását jelenti a programokkal kapcsolatos 
döntésekbe (pl. erőforrás-allokáció), és hasonló kezdeményezésekre 
került sor egyéb hátrányos helyzetű társadalmi rétegek (pl. vidéki nők, 
gyermekek, fogyatékkal élők) felemelése terén is. 

A kínai kormány a vidéki szegénység csökkentését állította a kö-
zéppontba akkor is, amikor közép- és hosszú távú fejlesztési terveit 
készítette. A nemzeti szegénységi küszöböt folyamatosan korrigálták a 
gazdasági fejlettség (GDP/fő) alapján. (UNSI, 2008. 19–20.) Mindezek-
nek köszönhetően Kína mára messze túlteljesítette az ENSZ Millenniumi 
Céljaiban rá vonatkozó „előírásokat”.

Mindezen eredmények mellett még bőven van tennivaló a szegénység 
ellen. 

1. Mint fentebb említettük, az abszolút szegénységben (napi 1 dollár 
alatt) és alacsony keresettel élők együttes száma több mint 43 millió, 
ami a vidéki lakosság 4,6%-ával egyenlő. (UNSI, 2008. 20.) 

2. A kínai szegénység még mindig „mély”. A szegények legjellem-
zőbben az ország belsejében, nehéz természeti feltételek között, 
infrastruktúra és továbbfejlődési lehetőségektől elzárt, közszolgál-
tatások által el nem ért vidéki területeken élnek, és sokszor egyéb 
tekintetben is hátrányos helyzetűek (nők, fogyatékkal élők stb.).

3. A szegény régiókban a természeti katasztrófák veszélye ötször akko-
ra, mint a nemzeti átlag. (UNSI, 2008. 20.) Ez nem kínai sajátosság: 
a szegények mindig is a természeti katasztrófáknak jobban kitett 
területeken éltek, és az infrastruktúra, közszolgáltatások hiánya, a 
gyenge állapotú épületek stb. miatt ugyanakkora természeti csapás 
is jobban sújtja őket, mint a gazdagabb régiók lakóit. Ennek példáit 
nap mint nap látjuk, akár a 2004-es cunami, akár a 2010-es haiti 
földrengés kapcsán, hogy csak a legnagyobbakat említsük.

4. Az időleges szegénység gyakoribb, mint a krónikus szegénység. Az 
ellentétes hatások (szegénység elleni kormányprogramok, természe-
ti csapások, halmozott hátrányos helyzet stb.) miatt a lakosság nagy 
tömegei emelkednek ki, majd csúsznak ismét vissza a szegénység-
be.

5. Külön probléma a városi szegénység, amely történelmileg ugyan ala-
csony szintű Kínában, ám az utóbbi évtizedek gyors iparosodása és 
kapitalizálódása (magáncégek, külföldi cégek) miatt egyre növekvő 
és – főleg – átláthatatlan. A megélhetési lehetőségek (munka) miatt 
a városokba áramló, családi gyökereitől elszakadó hatalmas tömeg 
mozgása, élet- és munkakörülményei, sőt sokszor még puszta 
létszáma is ellenőrizhetetlen, illetve nehezen nyomon követhető. 
A kormány – érzékelve a problémát – a korábban említett „három 
garancia” részeként bevezette a városi minimumellátás rendszerét 
(urban minimum living standard allowance system), de a helyzetet 
ezzel sem sikerült megoldani. Ehhez a belső migráció pontos gaz-
dasági-szociális feltérképezésére lenne szükség.
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616. Végül az alapvető élelmiszerek (főleg a búza és rizs) árának emel-
kedése további táptalaj a szegénységnek, amit csak újabb célzott 
erőfeszítésekkel lehet enyhíteni. 

4. A szociális helyzet javulásának egyéb elemei

A szociális helyzetet nemcsak a jövedelem, hanem a fogyasztás, az 
egészség, az oktatás szintje is befolyásolja. Ezek terén Kína szintén 
sokat haladt előre az elmúlt évtizedekben. Mondhatjuk: míg a fejlett 
világban a magas szintű jóléti rendszerek leépítése folyt, addig Kínában 
igen alacsony szintről a jóléti rendszerek kiépítését kezdték meg. 

A kormány a termőterületek védelmével, a gabonatermelés „kötele-
ző” szinten tartásával (évi 500 millió tonna), hosszú távú felvásárlási 
szerződések kötésével, és termelésösztönző programokkal, direkt 
szubvenciókkal érte el az élelmiszerellátás javulását. A prioritást a minő-
ségi termékek élvezik. A növekvő világpiaci élelmiszerárakra tekintettel 
a gabona-önellátás politikáját hirdették meg. A gyermekek, terhes és 
szoptatós anyák számára külön minimális ellátást biztosítanak. Ennek 
köszönhetően például kevesebb, mint felére (2002: 7%) csökkent a 
csak a minimális élelmiszermennyiséget fogyasztó lakosság aránya, 
javult az energiafogyasztás szintje, és összetétele, közel harmadára 
(2005: 6,9%) esett az alultáplált gyermekek aránya. (Ld. részletesebben 
UNSI, 2008)

Ugyanakkor jelentős regionális különbségek vannak a táplálkozási 
szintben. A vidéki területeken a hiányt szenvedők (pl. az alultáplált gyer-
mekek) aránya még mindig megengedhetetlenül magas. Gondot jelent 
a szűkösen rendelkezésre álló víz és termőföld, a még mindig alacsony 
mezőgazdasági termelékenység, az importtermékek versenye stb.

1983 óta több törvényt hoztak az oktatás, a kutatás-fejlesztés érde-
kében, és a célokat az ötéves tervekbe foglalták. Ragaszkodnak az 
általános, ingyenes, kötelező oktatási rendszerhez, nagy erőfeszítéseket 
tesznek a vidéki-városi, illetve a régiók közötti különbségek felszámolá-
sa, a migránsok gyermekeinek a többiekével azonos feltételű oktatása 
érdekében. Növelik az oktatási célú állami kiadásokat, amelyek mértéke 
a tervek szerint 2010-ben eléri a GDP 4%-át. (Összehasonlításul: ez az 
arány az EU-ban és hazánkban is meghaladja az 5%-ot.) A beiskolá-
zási arány mindennek köszönhetően 1978 és 2007 között az általános 
iskolákban 94-ről 99,5%-ra, a középiskolákban 82-ről 99,4%-ra nőtt, az 
írástudatlanság csökken, a fiatalok körében az írástudók aránya napja-
inkban már 99%. (UNSI, 2008. 29–30.)

Továbbá számottevően javult a nők helyzete (oktatás, foglalkoztatás, 
bérek, politikai részvétel stb.), visszaszorították a csecsemőhalandósá-
got, a veszélyes fertőző betegségeket (AIDS, malária), az ózont károsító 
gázok termelését és felhasználását stb. Bár Kína a néptömegek feleme-
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62 lésének politikáját nem az ENSZ hatására, és jóval 2000 előtt kezdte el, 
nélküle ezeken a területeken sem teljesült volna a Millenniumi Fejlesztési 
Célok időarányos része. A 2015-re kitűzött célokat Kína minden bizonnyal 
több tekintetben túlteljesíteni fogja. 

5. A munkaerőpiac fő jellemzői

Az ILO 2006-os adatai szerint Kínában a 15–64 éves több mint 800 
milliós lakosság 82%-a gazdaságilag aktív, a foglalkoztatottak 47%-a a 
mezőgazdaságban dolgozik. A munkanélküliségi ráta 4,2% (a válság ha-
tására is csak 4,3%-a nőtt), a feketegazdaság kiterjedtsége nem ismert. A 
foglalkoztatási ráta 1990-ben még igen magas, 76,3% volt. Ezt követően 
azonban az ipari-szolgáltatási gazdaság növekedése (bármilyen gyors 
volt is) nem tudta kellő ütemben felszívni az agráriumból felszabadult 
munkaerőt. Így a ráta mára 72-73%-ra csökkent. Különösen a fiatalabb 
(15–24 éves) korosztály foglalkoztatási aránya esett vissza (1990 és 
2007 között 72,7%-ról 64,5%-ra). Ezek az arányok nemzetközi összeha-
sonlításban ugyan még mindig kimagaslóak (Magyarország különösen 
irigyelhetné), de mögöttük sokmilliós munkanélküliség húzódik meg. A 
problémához hozzátartozik, hogy a születésszabályozást nehezen tudják 
érvényesíteni, különösen a távoli szegényebb régiókban. Ugyanakkor 
az oktatási rendszer kiterjedése sok fiatalnak adta meg a lehetőséget 
a tanuláshoz, és az utóbbi években jelentkezett a minimális szociális 
ellátási rendszer jótékony hatása is. A foglalkoztatási arány csökkenése 
tehát nem csak negatív fejleményt takar.

A kínai vállalati szféra változatos formájú egységekből áll, de túlnyo-
mó többségében állami, államilag ellenőrzött, önkormányzati, szövet-
kezeti, tehát valamilyen közösségi típusú egységet jelent. (Ld. Artner, 
2010.) Ezek egyrészt a városi egységek (urban units, kínaiul danwei), 
másrészt a vidéki, falusi vállalatok (township and village enterprises). 
A harmadik csoportot a magánvállalatok képezik, a negyediket pedig 
az önfoglalkoztatók és farmerek. Ez utóbbi kategória az ILO definíciója 
szerinti „sebezhető foglalkoztatottak”-at takarja, és ennek a csoportnak 
a létszáma az utóbbi évtizedekben mérséklődött. Ez elsősorban a 
farmerek számának csökkenéséből adódik, mert a vállalkozásoknak 
kedvező, azokat serkentő állami politika következtében az önfog-
lalkoztatók száma jelentősen emelkedett: a kínai statisztikai hivatal 
2008-as összeírása szerint mára eléri a 28,7 milliót. (NBSC, 2009.) A 
munka mellett is nagyon szegény, napi egy dollárnál kevesebből élők 
aránya az 1992-es 33,4%-ról a töredékére zuhant. E folyamatoktól nem 
függetlenül a munkatermelékenység gyorsan (1990 és 2006 között 
3,4-szeresére) nőtt. (UNSI, 2008. 23.)
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635.1 Munkakörülmények

A multik törvénysértő gyakorlatáról sok konkrét információt lehet találni 
az interneten, például a nemzetközi szakszervezeti mozgalom hong-
kongi összekötő irodájának, az IHLO-nak a honlapján (IHLO s.a.), de 
ha ilyenek nem lennének, a lázadásokról, vadsztrájkokról, és azok 
nemegyszer rendőri erőszakkal történő megfékezéséről szóló hírekből 
akkor is következtethetnénk a rossz munkakörülményekre. (A munká-
sok lázongásairól a kínai média is nyíltan beszámol.) Ilyen törvénysértő 
gyakorlat például a munkaszerződések hiánya, a túlmunka, a fizetések 
önkényes megállapítása, a bér visszatartása, a képzés, a munkavéde-
lem, a társadalombiztosítás vagy az orvosi vizsgálat hiánya. A munkások 
sokszor egészségre káros körülmények között, pl. mérgező anyagokkal 
dolgoznak (pl. Huizhou Power Pack Batteries Ltd., ld. IHLO, 2009/a). 

A rossz munkakörülményekért azonban messze nem csak a multik 
felelősek. Mint a témával foglalkozó parlamenti bizottsági elnök, Huang 
Zhendong elmondta, 2005 óta a munkahelyi megbetegedések ará-
nya jelentősen nőtt, 2008-ban már 700 ezer embert érintett. Bár nagy 
ütemben nő az újabb típusú megbetegedések száma is, elsősorban a 
szénbányákban dolgozók veszélyeztetettek, hiszen leggyakrabban tüdő-
betegségekről van szó. A munkahelyi betegségeket leginkább a kis- és 
közepes (magán)vállalatoknál regisztrálták, ami nem csoda, mert a kínai 
bányák többnyire ilyenek kezében vannak. (Xinhua, 2009) 

A külföldi cégek vonakodnak elismerni az üzemi baleseteket és kifizetni 
az értük törvényesen járó kártérítést. Jól jellemzi a helyzetet az az eset, 
amikor egy 26 éves kínai munkás 2008 folyamán egy tajvani tulajdo-
nú üzemben elveszítette fél karját, de hosszú hónapokig nem sikerült 
rendeznie az ügyet a tajvani menedzsmenttel. A vita vége az lett, hogy 
2009 közepén a sérült munkás megtámadta a vállalat három vezetőjét, 
és kettőt közülük agyonszúrt. (China Daily, 2009/b)

A legtöbb törvénytelenség a vendégmunkásokkal esik meg: őket bo-
csátják el leghamarabb, túlóráikat, havi bérüket legtöbbször nekik nem 
fizetik ki. Ez a helyzet a válság idején tovább romlott. Ezért 2009 novem-
berében az Összkínai Szakszervezeti Szövetség (All china Federation of 
Trade Unions – AcFTU) a törvényhozókhoz fordult, hogy a szabályozás 
szigorításával érjék el a munkavállalókat sértő gyakorlat korlátozását. 
(China Daily, 2009/a) 2009. november 15. és 2010. február 5. között a 
kormány és a szakszervezetek speciális ellenőrzést tartottak a külföldi 
cégeknél a bevándorlók bérének kifizetésével kapcsolatban. Az ACFTU 
javasolta a büntetőtörvénykönyv olyan módosítását, amely szigorúb-
ban szankcionálná a bérvisszatartást. A foglalkoztatással kapcsolatos 
kínai törvények ugyan már most is tiltják az ilyen eljárást, sőt a dolgozó 
felé kártérítési kötelezettséget („kompenzációs díjat” az elmaradt bér 
20–100%-áig) írnak elő a munkáltató számára, ám semmiféle további 
kényszerítő erőt (sem pénzbüntetést, sem börtönt) nem tartalmaznak 
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64 arra az esetre, ha ezt a munkaadók nem teljesítik. A bérkifizetés tehát a 
gyakorlatban kizárólag a munkaadó akaratán múlik. Ezért a munkálta-
tók adott esetben még meg is fenyegetik a bérüket követelő dolgozókat 
(előfordult, hogy egy magánvállalat vezetője megverte és megszúrta a 
reklamáló nő férjét – az eset országos visszhangot kapott, ami segített 
felhívni a figyelmet a tarthatatlan állapotokra). (China Daily, 2009/a) 
A béreket – pl. Magyarországgal ellentétben – nem garantálja az állam, 
még akkor sem, ha a munkaadó a piaci helyzete miatt nem tud fizetni. 
Hiányoznak azok az eszközök (a bérek állami garanciája pl. csőd esetén, 
a munkáltatónak adott állami juttatások, könnyítések), amelyekkel az EU 
foglalkoztatáspolitikai irányelvei alapján Magyarországon is igyekeznek 
védeni a béreket és a munkahelyeket. Ezért került arra sor, hogy a vál-
ság első löketével megugró bérelmaradásokért – jobb híján – maguk a 
bérkövetelés jogosságát elismerő bíróságok álltak jót.

5.2 A szakszervezetek

A hatályos törvények szerint a kínai szakszervezetek önálló jogi szemé-
lyek, a vállalatokéval egyenlő jogokkal. A külföldi vállalatokra vonatkozó 
törvény szerint a dolgozók joga szakszervezetet alapítani, ebben a vál-
lalat nem akadályozhatja meg őket. A vállalati szakszervezet-alapításhoz 
elég annyi, hogy a dolgozók egyszerűen bejelentik ezt a szándékukat a 
helyi magasabb szintű szakszervezeti egységnek. A cégeknek minden 
támogatást meg kell adniuk, beleértve a helyiség biztosítását is. Önálló, 
független szakszervezetek nincsenek, a szervezést az „állami” Összkínai 
Szakszervezeti Szövetség (AcFTU) végzi. A helyi AcFTU segítségével 
létrehozott vállalati szakszervezetekbe minden dolgozó belép, a szak-
szervezeti gyűléseken többnyire szintén teljes létszámban jelennek meg.

A kínai belbiztonsági politika célja az elégedetlenség keretek között 
tartása, az erőszak eszkalálódásának megakadályozása (Vámos, 2009. 
50–51. o.). Ennek részeként a „vadsztrájkok”, a szervezetlen, és ezért 
sokszor a rendőrséggel való konfliktusig fajuló munkástiltakozások elke-
rülése, megelőzése végett az ACFTU a multinacionális vállalatok dolgo-
zóinak teljes beszervezését határozta el. (Korábban a külföldi munka-
vállalók beszervezésére indított programot.) 2008-ig a Kínában működő 
összes külföldi vállalat 73%-ánál volt szakszervezet, a multik esetében 
azonban ennél sokkal rosszabb volt ez az arány. A cél érdekében az 
ACFTU 2008 júniusában kampányt indított a „100%-os szervezettség” és 
kollektív szerződés érdekében a legnagyobb (a Fortune magazin 500-as 
listáján szereplő) multinacionális vállalatoknál. Ekkor a Kínában bázist 
létesített 375 „Fortune-vállalatnak” csak felében működött szakszervezet. 
A „100 százalékos szervezettség” kampány 2009 végéig jól haladt előre, 
de nem teljesült maradéktalanul, ugyanis több multi, így pl. a Microsoft 
és a Wyeth is elzárkózott a kezdeményezéstől. Az ACFTU 2009 végéig 
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65149 vállalat esetében ért el sikert, ezzel az országban headquarter-rel 
bíró 375 multiból 313-ban (83%) jött létre szakszervezet. (IHLO, 2009/b)

A világcégek arra hivatkozva próbáltak kibújni a szakszervezetek en-
gedélyezése alól, hogy náluk már működnek dolgozói körök: különböző 
alkalmazotti jóléti egyesületeket, klubok. A gond csak az, hogy ezek nem 
rendelkeznek olyan jogokkal, amelyek a dolgozói érdekek kínai törvények 
szerinti védelmét biztosítanák. Előfordult (mint a BMW helyi vállalata, 
a Brilliance Automotive Ltd. – BBA esetében), hogy a szakszervezet-
alakítást igyekeztek elintézni azzal, hogy ezeket a klubokat egyszerűen 
átkeresztelték „szakszervezet”-re, érintetlenül hagyva struktúrájukat, 
hatókörüket. (Feng, 2009.) A külföldi cégek saját gyakorlatuk alapján 
abból indulnak ki, hogy a szervezettség növekedésével nő a sztrájkve-
szély is. A kínai szakszervezetek (az AcFTU) azonban inkább a két fél 
közti kooperációra, a megelőző problémarendezésre vannak kondicio-
nálva. Mint a helyi szakszervezeteket és az országos kapacitás-építést 
koordináló ACFTU-funkcionárius elmondta, a legnagyobb nehézséget 
számukra a multik kínai jogászai és HR-esei okozzák, aki „nem értik” a 
kínai törvényeket, és rossz tanácsokat adnak a külföldi menedzsmentnek. 
Ezért az ACFTU a „100%-os szervezettség” kampány félidejében elha-
tározta, hogy a kínai vállalatvezetés helyett közvetlenül a multik külföldi 
központjával kommunikál. (Feng, 2009)

Ennek azonban a munkavállalók szempontjából megvan az a veszé-
lye, hogy a munkabéke és az adókedvezmények érdekében a multik 
hajlandók ugyan megengedni a szakszervezetet, de az csak „papíron” 
létező, nem pedig valós érdekvédelmi intézmény marad („szakszervezet 
munkások nélkül”). Erre utal az is, hogy az AcFTU azzal nyugtatja a 
nyugati típusú sztrájkoktól félő multikat, hogy „a kínai szakszervezetek 
nem ilyenek” – mármint nem szerveznek sztrájkot. (IHLO, 2009/b)

Egy felülről lefelé épülő szerveződési folyamattal van tehát dolgunk, 
ami a nyugati típusú „piaci demokráciák” gyakorlatától jelentős mérték-
ben különbözik (de eltér pl. az öntevékenységre, a „részvételre”, az ún. 
„missziókra” épülő venezuelai társadalmi reformkísérlettől is), viszont 
hatékony, legalábbis, ami a szervezettség növelését illeti. Közvetlen, 
vállalati munkás-érdekvédelem nem folyik, az egyezkedések az ACFTU 
és a helyi kormányzatok valamint a vállalatvezetés között, a munkások 
feje felett zajlanak.

A „hivatalos” AcFTU és a dolgozók valóban spontán, a helyi prob-
lémákra szerveződő, ma még igen ritka szakszervezetei között van is 
némi ellentét. A Wal-Mart az egyik mintapélda erre, ahol a dolgozók saját 
szakszervezetet alapítottak, mert a létező (az ACFTU által létrehozott) 
szakszervezettel elégedetlenek voltak. (IHLO, 2008) Az AcFTU nélkül 
azonban ezek a szakszervezetek nem is léteznének, sőt helyi harcaikban 
is nagyrészt az AcFTU erejére kénytelenek hagyatkozni. A „hivatalos” 
szakszervezet tehát kettős erő, gátol és segít egyszerre: nem vele szem-
ben, hanem rá támaszkodva lehet megvalósítani a dolgozói érdekvédel-
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66 met. Ugyanakkor, adott esetben a városi szintű szakszervezet – ahogyan 
a Wal-Mart dolgozói írják az internetes blogokban – csak „asszisztál” a 
multinacionális vállalat vezetésének. A szakszervezeti középvezetői réteg 
tehát hajlamos a saját kényelmét szolgálni a dolgozók helyi problémáival 
való fáradtságos törődés helyett. Van rá példa, hogy szorult helyzetében 
a vállalati szakszervezet „átnyúl” a városi AcFTU feje felett és a pekingi 
ACFTU-központhoz fordul segítségért. A vállalati szakszervezetek ilyen 
nyílt, kritikus magatartása a középszinttel szemben azonban egyelőre 
ritka. (IHLO, 2008) 

5.3 A foglalkoztatás törvényi szabályozása

A kínai kormány célja a teljes foglalkoztatás. Az ezt szem előtt tartó, a 
piaci átalakulással járó változásokat kezelő törvények már az 1990-es 
évek közepén megszülettek, különös tekintettel a még mai is kb. 130–150 
millió vidéki (belföldi) migráns munkásra, ám e törvények lassan elég-
telenné váltak. Így 2004-től a foglalkoztatás egy sor vonatkozásának 
újraszabályozására, a vállalatok működésének szigorítására volt szükség 
a munkavállalók érdekében. 

A kínai társadalomban, és így a jogalkotásban is rendkívüli szerepe 
van az egyén lojalitásának a társadalmilag elfogadott, ősi erkölcsi nor-
mák iránt. A „modern” polgári jog csak a kínai nyitást, a külföldi vállalatok 
beáramlását követően, az új helyzet igényeihez alkalmazkodva alakult ki. 
Ezt szolgálta az 1995-ben bevezetett Munka Törvénykönyve is, amely (a 
2007-es munkaszerződésről szóló törvénnyel együtt) még a magyarnál 
is szélesebb körben szabályozza a foglalkoztatás viszonyrendszerét. 
(LL, 1998) Itt egy momentum különös figyelmet érdemel, tekintettel a 
posztkapitalista („átmeneti” vagy „államszocialista”) kelet-európai és 
szovjet tapasztalatokra, ahol az állami és pártbürokrácia elkülönülése 
és önérdekű hatalma miatt a kitűzött szocialista elvektől eltérő, és végső 
soron az új társadalmi kísérletet romboló hatalmi struktúrák és mecha-
nizmusok alakultak ki. Ez a momentum az, hogy az 1995-ös kínai Munka 
Törvénykönyve a munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelességei 
mellett kitér az állami apparátus mulasztásai esetén alkalmazandó 
szankciókra, tehát e fent említett túlhatalomnak is igyekszik gátat vetni. 
Ezt a törekvést az állami kompenzációról szóló törvény (LSc, 1995) még 
tisztább formában jeleníti meg (ld. később).

A 2008-ban életbe lépő Törvény a Foglalkoztatás Elősegítéséről 
(EPL, 2007) első paragrafusa kimondja, hogy a foglalkoztatás elősegí-
tése mellett a társadalmi harmónia és stabilitás előmozdítását szolgálja 
(„promoting social harmony and stability”). Rögzíti a központi és a helyi 
kormányzat kötelességeit a munkahelyteremtéssel (pl. vállalatok, gazda-
sági egységek létrehozása, vállalkozások, önfoglalkoztatás támogatása), 
a munkavállalók informálásával, a munkakereséssel, a tisztességes és 
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67diszkriminációmentes munkavégzés körülményeinek megteremtésével 
és ellenőrzésével, a munkaerő-piaci szervezet fenntartásával és műkö-
désével, a képzéssel és szakképzéssel kapcsolatban. Ez utóbbi esetben 
a vállalatok kötelességeiről is szól. Ez a törvény is kitér a munkavállalók 
érdekeit sértő, jogellenes állami (intézményi vagy alkalmazotti) gyakorlat 
tiltására, az adható szankciókra, amelyek az 50 ezer renminbit is elér-
hetik. (EPL, 2007)

A Munka Törvénykönyvét kiegészítő, 2008-ban hatályba lépő Törvény 
a Munkaszerződésről (LCL, 2007) a korábbiaknál nagyobb védelmet 
nyújt a munkavállalóknak a munkáltatókkal szemben. Az új törvényt az 
indokolta, hogy a piaci viszonyok terjedésével eszkalálódtak a foglalkoz-
tatási visszaélések, és a nyomukban feltörő tiltakozó akciók (tüntetések, 
vadsztrájkok, gyárfoglalások) is. 

A munkaügyi szabályokban is tetten érhető tehát az az inverzitás, amit 
a szociális helyzetről szóló fejezetben a jóléti rendszerekről mondtunk: 
míg a fejlett világban, így különösen Európában a munkavállalói jogok 
leépítése folyik, addig Kínában éppen fordítva, most építik ki a munka-
vállalók védelmét, és így a két rendszer (a kínai és az európai) immár 
nem egy esetben „találkozik”. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a kínai 
munkajogi szabályozás több, a munkavállalóra nézve sérelmes gyakorlat 
(pl. a munkavállaló iratainak visszatartása, testi fenyítése, a többszörös 
próbaidő kivetése stb.) tiltását nevesíti, ami tükrözi, hogy még napjaink-
ban is érik, érhetik ilyen atrocitások a kínai dolgozókat. 

Kínában nincs külön munkaügyi felügyeleti rendszer, a törvényesség 
felett a helyi, területi önkormányzatok munkaügyi osztályai őrködnek. 
őhozzájuk kell benyújtani a munkaszerződéseket és azok megszűnését 
is „törvényesítés” végett. (ILO, 2008) 

A minimálbérről szóló törvényt szintén a 90-es évek első felében 
alkották meg és egy évtizeddel később, 2004 januárjától módosították. 
Eszerint többek között (ld. bővebben Lehman, 1993; Huawei et al. 
2004/a és 2004/b) a helyi kormányok joga a terület és az ágazat sajá-
tosságainak figyelembevételével alakítani a kötelező minimálbért, de a 
regionális iparkamarával, a helyi pénzügyi kormányzattal, a civil szférá-
val, a szakszervezettel és a statisztikai intézménnyel való konzultáció 
alapján. A legkisebb kötelező bért havi és munkaórai szinten is meg kell 
határozni, ami megszünteti azt a kiskaput, hogy a részmunkaidősöket 
az arányos minimálbérnél alacsonyabb szinten foglalkoztathassák. 
Továbbá: a „normál” munkába beletartozik a törvényesen járó (éves, 
házasságkötési, anyasági stb.) szabadság ideje is. A minimálbér tehát 
ekkor is jár. A korábbi törvény ezt explicite nem tartalmazta. A 2004-es 
minimálbér-törvény egyben a kínai kormányzat azon törekvésének ré-
sze, hogy általánossá tegye a társadalombiztosítási rendszert (nyugdíj, 
lakhatás, egészségügyi és munkanélküliségi ellátás). 2010 februárjában 
a legmagasabb minimálbért Shenzhenben fizették, havi 1000 renminbit 
(kb. 32-33 ezer forint).
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68 A Munka Törvénykönyvével egyidejűleg (1995-ben) léptették életbe az 
állami kompenzációval foglalkozó törvényt a bürokrácia jogsértéseivel 
kapcsolatban, amelynek alapján a jogsértő hivatalokat, vagy azok dolgo-
zóit adminisztratív, büntetőjogi, anyagi teherrel sújthatják. (LSC, 1995.) Az 
LSc 2009 decemberében elfogadott módosítása a korábbiaknál nagyobb 
kártérítésre jogosítja az állampolgárokat, ha az állam megsérti jogaikat. 
A korábbi gyakorlat szerint is volt lehetőségük az állampolgároknak 
kártérítési beadvánnyal élni a jogsérelmet elkövető állami szerv ellen, 
de ehhez nem egy esetben előbb az érintett szerv írásbeli engedélye 
kellett. Most eltörölték ezt az előzetes engedélyeztetési kényszert, tehát 
közvetlenül lehet a kártérítésért a bírósághoz folyamodni. Beszédes az 
is, hogy beiktatták a jogsérelmek közé a pszichológiai bántalmazást. A 
törvény azonban nem ad fogódzót ahhoz, hogyan kell értékelni az ilyen 
mentális sérelmeket és károkat. (Xinhua, 2010)

5.4 Munkaügyi konfliktusok

Kína az olcsó munkaerőre építve érte el eddigi sikereit, és tudta biztosí-
tani a termelés növekedését, ezáltal a munkaerő folyamatos felszívását. 
A törvények és szabályok ezt a versenyképességi előnyt voltak hivatottak 
biztosítani, és egyben az alacsony hozzáadott értékű (alacsony termelé-
kenységű, nagy élőmunka-igényű) ágazatokat és technológiákat futtatták 
fel, illetve tartották életben. Ez a fejlődési pálya egyszerre szolgálta az 
értéktöbblet-termelést és a foglalkoztatást, ezáltal egyszerre szorította 
le a béreket, és ugyanakkor biztosított egy alacsony, de lassan növekvő 
jövedelmet a munkásoknak (a szegénység elsősorban a munka nélkül 
maradt vidéki parasztság körében súlyos). Ez a struktúra azonban 
nagyon gyenge minőségű munkakínálatot teremtett, illetve tartott fenn. 

Az extenzív fejlődés tarthatatlanságát az országvezetés a 90-es évek 
végén ismerte fel. Nemcsak a világpiaci versenyképességről van szó, 
hanem arról is, hogy ennek romlása a további növekedés gátjává, így az 
életszínvonal emelésének, sőt a foglalkoztatásnak, a szociális-politikai 
biztonságnak is akadályává válik. A 90-es évek folyamán ugyanis évről-
évre gyors ütemben nőtt a zavargások száma, és 1993–2005 között 
megtízszereződött, elérve a 87 ezret. (Lee, 2007.) A további évekről csak 
annyit tudni, hogy ezt követően csökkenés következett (Inotai – Juhász 
– Tálas, 2008. 43.). 

A munkaügyi törvények változása egy felvilágosultabb, hosszabb távú 
szemléletet tükrözött: az ipar átstrukturálásával (technológiai színvona-
lának emelésével – emlékezzünk Akamatsura!), a társadalmi kohézió 
növelésével hosszabb távú, stabil foglalkoztatási viszonyok lehetősége 
és szükségessége járt. Ekkor születtek meg, vagy módosultak a fent 
ismertetett törvények. A gazdasági változások okozta társadalmi vál-
tozásokra történő ilyen reagálás szervesen illik a kínai történelmi-kul-
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69turális gyökerekkel bíró és az egész modern kínai fejlődést is átszövő 
pragmatista, egyben harmóniát kereső megoldások közé. Amíg tehát az 
európai, benne a magyar munkajog a foglalkoztatási viszonyok „rugal-
masabbá” tétele (magyarán a dolgozók fokozott kiszolgáltatottsága) és 
vele párhuzamosan a jogsérelmek orvoslásának lehetőségei felé haladt 
– ami azonban távolról sem jelentette a jogbiztonságot a foglalkoztatás 
terén –, addig a kínai jog éppen az ellenkező utat járta be: szigorította a 
foglalkoztatás addig laza, kevéssé ellenőrzött feltételeit.

Mint arról szóltunk, Kínában a szervezett munkásvédelem még gyenge 
lábakon áll, a hivatalos szakszervezet jórészt formális. A kínai vezetés 
a szakszervezetesítés támogatása mellett ezért az individuális jogi 
védelem intézményrendszerét is megerősítette. Ennek egyébként törté-
nelmi-kulturális okai vannak: a személyes felkeresés, beadványkészítés 
hagyományai a császári korig nyúlnak vissza (ld. bővebben Vámos, 
2009. 46–48.). A munkaügyi konfliktusok, perek 1987 és 2005 között évi 
átlagban 27%-kal nőttek (van Heerden, 2009), de a jogi vitarendezés 
2008-tól még nagyobb jelentőségre tett szert, egyfelől a válság miatt, 
másfelől az új törvényeknek köszönhetően. Ekkor az LCL mellett egy 
másik törvényben kibővítették azt az időintervallumot, amelyen belül a 
munkavállalók bírósághoz fordulhatnak a jogsértést követően.

6. A 2008-as válság hatása

A kínai munkapiacot 2008-ban három jelentős hatás is érte. Az egyik a 
világgazdasági válság, amely összekapcsolódott a másik eseménnyel, az 
olimpiai játékok befejeződésével, a harmadik pedig az új törvények (LCL, 
törvény a munkaügyi bírói eljárásokról) életbelépésével kapcsolatos. 

A 2003–2007-ben létrejött 51 millió munkahelyből a válság 20 milliót 
„visszavett”. A munkaügyi miniszter már 2008. márciusában „nagyon 
súlyos” helyzetet jósolt 2008-ra. Ezt orvosolandó, a korábban „EU-
konformként” említett foglalkoztatáspolitikai intézkedésekre (munkahely-
teremtés, aktív munkaerő-piaci politika stb.) a központi költségvetésből 
66,6 milliárd yüant (9,3 milliárd dollárt) különítettek el az elkövetkező 5 
évre. (Xinhua, 2008/a) Ezzel 24 millió új munkahelyet szándékoznak 
teremteni. Itt említjük meg, hogy a foglalkoztatást, és a hosszabb távú 
kínai fejlődést befolyásolja a kínai környezeti ipar lendületes – állami – 
fejlesztése is. A kormány ötéves terveiben rendszeresen jelentős környe-
zetvédelmi célkitűzések vannak, 2009-ben az ázsiai ország túlszárnyalta 
az USA-t a környezetkímélő energetikai beruházások terén, és lehagyta 
a G20-akat is a zöld projektekre fordított összegekben. (2009-ben Kína 
34,6 milliárd dollárt, az USA 18,6 milliárd dollárt ruházott ilyen technoló-
giákba, a világ összes kiadása pedig 162 milliárd dollárt tett ki.) Ennek 
az ágazatnak a fellendülése jelentős számú munkahelyet teremtett és 
teremthet a jövőben is. (Randstad, 2010)
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70 A 2008-as válság hatását felerősítette, hogy éppen beköszöntével egy 
időben csengett le a foglalkoztatási szempontból pozitív hatású 2008-as 
nyári olimpia. Így a játékok befejeződésével együtt járó elbocsátások-
hoz a válság okán szaporodó gyárbezárások társultak. Az ideiglenes 
szerződéssel foglalkoztatottak száma 7 millióról 27 millióra nőtt, mert 
a vállalatok ezzel, illetve a kiszervezésekkel igyekeztek megspórolni a 
társadalombiztosítási bérterheket. Megnőtt a színlelt szerződések száma 
is, és a vállalatok egy jó része alacsonyabb bérű tartományokba költözött 
át. A nem elég szervezett AcFTU nem tudta ellátni a munkaadók és mun-
kavállalók közti közvetítő szerepet. Erősödtek a zavargások, sztrájkok 
és velük a rendőri fellépés is. 

E „kettős válság”-ra (világgazdasági válság, olimpia vége) a helyi 
hatóságok eleinte – a könnyebb ellenállás irányába lépve, és mert „óva-
kodnak az erőszakos akcióktól” (Vámos, 2009. 51.) – úgy reagáltak, hogy 
szemet hunytak a munkatörvénykönyv előírásainak megsértése felett, 
ugyanakkor csökkentették a vállalatok társadalombiztosítási terheit, csak 
hogy az elbocsátásokat fékezzék. Ezek az intézkedések – rövid távon – 
még mindig kisebb társadalmi feszültséget okoztak, mint az ezek nélkül 
valószínűsíthetően felszökő munkanélküliség. 

A központi és helyi kormányok, illetve a „hivatalos” szakszervezet, az 
AcFTU, a károsult munkavállalókat perre bíztató kampányai nyomán 
2008-ban megszaporodtak a munkaügyi perek, az ítélkezések elhú-
zódtak. (Vámos, 2009. 47.) 2009 elejétől november végéig 80 ezerre 
nőtt a munkajogi konfliktusokban érintett foglalkoztatottak száma. (2008 
egészében 49 ezer, 2007-ben pedig 26 ezer a megfelelő adat.) Ez kb. 
70 ezer peres eljárást jelentett, sok esetben egyszerre több munkaadó 
érintettségével. A pekingi perek száma is megduplázódott. A vita tár-
gyát leggyakrabban a túlóra-prémium kifizetése képezte. A bíróságok 
túlterheltté váltak, nem bírják a dömpinget. Egy-egy per 10-12 hónapig 
is eltarthat.

A perek számának növekedését segítette, hogy 2008 májusában 
életbe lépett a Munkaügyi Perek Mediációjáról és a Bírósági Eljárásról 
szóló törvény (Law on Mediation and Arbitration of Labor Disputes), ami 
ingyenessé tette a dolgozók számára ezeket az eljárásokat. (Korábban 
300 yüant kellett fizetni.) Ez a törvény azonban „kétarcú”. Egyfelől meg-
könnyíti a munkavállalók számára a jogvédelemhez jutást, másfelől az a 
célja, hogy amit lehet, peren kívüli eljárással (közvetítéssel, mediációval) 
oldjanak meg a felek. A szakszervezeti vezetők elmondása szerint 
azonban az ilyen tárgyalások nem sikeresek, ugyanis a munkaadók 
a megoldáskeresés helyett nemegyszer arra használják a mediációt, 
hogy kifárasszák a munkavállalót, akinek így elmegy a kedve a további 
vitáktól. (Wang, 2009)

A kaotikus helyzet miatt, és az állami bérgarancia hiányában a helyi 
munkaügyi bíróságok nemegyszer anyagi áldozatok árán igyekeztek 
jótállni az elbocsátottakért. Előfordult, hogy kifizették a távozó vállalat 
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71által hátrahagyott béreket. Ez történt például akkor, amikor a Kajmán-
szigeteken és Hongkongban bejegyzett játékgyártó multi, a Smart Union 
Group Limited minden előzetes bejelentés nélkül zárt be két gyárat, és a 
dolgozók 3 havi bérének kifizetése nélkül távozott. (van Heerden, 2009) 

A munkások az állam beavatkozását várják. Például 2008 őszén egy 
hongkongi elektronikai cég 1000 munkása tüntetett Shenzenben azért, 
hogy a kormány lépjen fel elmaradt bérük kifizetése érdekében. (Xinhua, 
2008/b.) A válság kibontakozásával tehát sem az elbocsátásoknak, visz-
szaéléseknek, sem a nyomukban fellépő spontán tiltakozásoknak nem 
lehetett gátat vetni. 

Mindeközben folytatódott az AcFTU „100 százalékos szervezettség” 
és kollektív szerződés kötési akciója. 2008 októberéig 1 millió 91 ezerre 
nőtt a kollektív szerződések száma az országban, ami 1 millió 834 ezer 
üzemet és 140 millió dolgozót érintett. Az AcFTU szervezeteibe vont 
tagok száma 209 millióra emelkedett. Különösen a migráns munkások 
körében nőtt a szervezettség aránya, e körből az utóbbi 5 évben 66 millió 
új szakszervezeti tag került ki. (van Heerden, 2009) A szervezést 2010 
folyamán is folytatják. Ugyanakkor a válság hatására kényszerhelyzetbe 
kerülő vállalatok rugalmasabb foglalkoztatási viszonyokat igényelnek 
(elbocsátások, munkaszervezeti változások), aminek azonban a kínai 
munkatörvénykönyv, illetve ennek szigorúbb alkalmazása határokat 
szab. Ez utóbbi határok még inkább érezhetőek lesznek, ha a kormány 
gazdaságélénkítő intézkedései nyomán a növekedés gyorsulni fog. Mind-
ez azonban nem jelenti azt, hogy a törvényeknek ezután könnyebben 
érvényt lehetne szerezni, különösen az olyan kérdésekben, mint az írott 
munkaszerződés, a társadalombiztosítási befizetések, a minimálbér, a 
túlórapénzek, a feketefoglalkoztatás stb. 

Kína történelmi kultúrájára, a mindenkori uralkodó osztály politikájára 
a társadalmi harmónia keresése, az általa irányított pragmatizmus jel-
lemző. Ez azzal jár, hogy mindig annak a félnek a javára avatkozik be 
az állam (a helyi kormányzatok), amelyik kiszolgáltatottabb helyzetbe 
kerül. A válság idején az elbocsátásokkal szemben védi a munkáso-
kat, a fellendülés idején szemet huny a szabályok megszegése felett, 
mindaddig, míg ezek odáig nem fajulnak, hogy heves tiltakozó akciókra 
kerül sor. Van Heerden (2009) szerint, ha ez bekövetkezik, a helyi kor-
mányzatok a társadalmi harmónia érdekében a dolgozók védelmében 
fognak beavatkozni. 

7. Összegzés

A kínai gazdaság és társadalom ugyan a magyartól sok tekintetben 
nagyon eltérő körülmények között fejlődik, de a 80-as évektől kezdve 
hasonló, a piaci viszonyoknak mind nagyobb teret engedő pályán halad. 
A különbség a globalizáció játékszabályainak való kitettségben, az ezzel 
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72 kapcsolatos politikában rejlik. A kínai vezetés inkább felhasználni igyek-
szik a magántulajdonosi, piaci ösztönzőket a termelés anyagi bázisának 
kiterjesztésére és minőségi fejlesztésére, mint teljes egészében ezeknek 
az ösztönzőknek adni át a gazdasági-társadalmi fejlődés irányítását. 
Ahogy Arrighi is hangsúlyozza: az európainál is régebbi keletű kínai ka-
pitalizmus sajátossága, hogy az erős központi állam és erkölcs hatására 
„a tőkések alárendelt társadalmi csoport maradtak, amely [csoport] nem 
rendelkezett azzal a képességgel, hogy az általános érdeket alávesse 
saját osztályérdekeinek” („capitalists remained a subordinate social 
group with no capacity to subject the general interest to their own class 
interest”). (Arrighi, 2007. 333.)

Kína hatalmas méretű szegénységgel küzd, e téren azonban – alap-
vetően nem-piaci mechanizmusok révén – az utóbbi évtizedekben világ-
viszonylatban is számottevő eredményeket ért el. A magyar szegénység 
ezzel szemben nemhogy csökkent volna, de egyre tágul és mélyül. A 
két ország munkajoga nem áll távol egymástól, a magyar és a kínai 
munka törvénykönyvében a munkavállalókat hasonló jogok védik. A kínai 
jogrendben a személyes bírósági eljárások révén a jogorvoslat még az 
államapparátussal szemben is fennáll, sőt erre a dolgozókat – már csak 
a kollektív érdekvédelem hagyományainak hiánya miatt is – ösztönzik. 
Ennek ellenére a valós foglalkoztatási viszonyokban, különösen az ex-
portra termelő, külföldi vállalatok esetében a kínai helyzet sok esetben 
rosszabb, mint hazánkban. 

A kínai társadalmi valóság alapproblémája, hogy a termelés még min-
dig nem képes jó életszínvonalat biztosító munkalehetőségeket kínálni 
a jelentős mértékben képzetlen és számban növekvő munkaerőnek. 
A hatalmas ország tehát még jelenlegi, az állami szerepvállalásra és 
a kapitalista növekedési hajlandóságra épülő óriási termelési kapaci-
tásaival sem tudta bevonni a modern gazdaságba a teljes lakosságot. 
A paradoxon az, hogy ezt a célt kapitalista alapokon nem is érheti el. A 
tőkés termelés logikája ugyanis a vállalati költséggazdálkodásra, nem 
pedig a társadalmi munkaerőalappal való gazdálkodásra épül. Ennek 
lényege, hogy a termelékenységnövekedés és munkaszervezés jóvol-
tából a termelésben felszabaduló munkaidőt költségtakarékossági okok 
miatt a profitban érdekelt tőketulajdonosok nem egyenletesen osztják 
szét a munkavállalók között, hanem azt „kidobva” a társadalom holt vi-
zébe, felhalmozzák a munkanélküliek oldalán (elbocsátják a „felesleges” 
munkaórákat képviselő munkaerőt). Ebből az következik, hogy Kínának 
szükségszerűen kell ötvöznie a virulens, de önző magáncélú termelés 
ösztönző erejét a társadalom iránt felelősségteljes, de lomhább és bü-
rokratikusabb, ráadásul korrupcióra hajlamos állami irányítással. 

Bár a kínai „nem kapitalista piacgazdaság” (Arrighi) eddigi sikerei arra 
mutatnak, hogy e vállalkozás nem teljesen reménytelen, a fent említett 
kettősség veszélyeket is rejt. Ha a piaci logika válik uralkodóvá, a tár-
sadalom hatalmas rétegeinek leszakadása beláthatatlan állapotokat 
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73teremthet. Ha az állami kontroll, akkor elvész a társadalmi haladás, a 
hierarchikus és elnyomó rendszerekből a szabad egyének önkéntes 
egyesüléséig tartó fejlődés perspektívája. E dilemmában vergődik az 
emberi jogok körüli vita is, amely más dimenzióba kerül, ha a fejlett nyu-
gatról, és megint másba, ha a feltörekvő, a modernizáció és felzárkózás 
keserves útját járó fejlődő országok felől nézzük. (Ld. Horváth, 2009) A 
megoldást csak a magáncélú ösztönzöttségnek a közösségi ösztönzött-
séggel való felváltása jelentheti, amire Kínában a sajátos államiság kínált 
eddig egy hibrid megoldást. 

A kínai vezetés „harmóniára” törekvése azt a szükségszerűséget jele-
níti meg, hogy nem kapitalista vezérelt társadalomban a lehető legkisebb 
kárral oldják meg a kapitalista fejlődésre kirótt történelmi feladatot: a 
termelőerők tömegméretű fejlesztését. A munkaerőpiacot, foglalkozta-
tást és szociális helyzetet érintő lépések ennek a feladatnak igyekeznek 
megfelelni, és a jelek szerint eddig nemzetközi összehasonlításban igen 
jó eredménnyel. 

Ha Adam Smith ma Pekingben járna, nem lenne csalódott…
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