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Főszerkesztői előszó*
A gazdaság oly sok folyamatához hasonlóan az egyes országok világgazdaságban
betöltött szerepe is komoly ciklikusságot mutat. Természetesen ez esetben a ciklusok
hosszát nem években, hanem sokkal inkább évszázadokban mérhetjük. Egészen
a 18. század végéig a globális GDP nagyjából felét az ázsiai gazdaságok (azon belül
is főként Kína és India) adták. Ezt követően az ipari forradalom, majd a 20. század
technológiai fejlődése előbb Európa, majd az Amerikai Egyesült Államok elsőségét
eredményezte. Az elmúlt évtizedek a kínai gazdaság példátlan növekedését hozták,
ami újabb változásokat hozhat a gazdasági erőtér alakulásában. A Kínai Népköztársaság (a továbbiakban alkalmanként Kína) az utóbbi évtizedekben a világgazdaság
egyik legmeghatározóbb országává vált. A kínai gazdaság rezdülései jelentős szerepet
játszanak a nyersanyagárak alakulásában, erőteljesen befolyásolják a fejlett országok
növekedési lehetőségeit vagy éppen a globális pénzpiaci hangulatot.
Ráadásul az immár évtizedek óta zajló dinamikus kínai gazdasági növekedés a főáramhoz tartozó közgazdászok által javasoltaktól több ponton is merőben eltérő
modellt követett. Eközben természetesen a Kínai Népköztársaság is teljesen megváltozott: elsősorban gazdaságilag és pénzügyileg, de ez magával hozott olyan új
trendeket, mint az urbanizáció, melynek során hatalmas városok nőttek ki szinte
a semmiből, tele felhőkarcolókkal. A kínai lakosság mindennapi élete, szokásai,
öltözködése is teljesen más, mint néhány évtizede, nem beszélve a kulturális forradalom időszakáról.
A gazdaság súlyának növekedésével szinte minden elemzőműhely számára kiemelten fontossá vált a kínai gazdaság, társadalom és pénzügyi piacok sajátosságainak
megértése és folyamatos, átfogó elemzése. A Hitelintézeti Szemle aktuális különszáma ezt a feladatot vállalta magára.
Kiadványunkban bemutatjuk, hogy milyen a mai Kína és próbáljuk megfejteni a titkot, hová jutott Kína és képes lesz-e arra, hogy tartósan kitörjön a közepesen fejlett
országok státuszából. A tanulmányok jelentős része a gazdaság további gyors fejlődését tartja elképzelhetőnek. Rátekintünk a kínai monetáris politikára, a pénzügyi
felügyelésre, a mobilfizetési rendszerre, a kifelé irányuló közvetlen tőkebefektetésekre és a kínai fizetőeszköz, a renminbi globális pénzügyi szerepének változására.
Reményeink szerint a tanulmányokban felmerülő egyes témák és kérdések a hazai
szakmai közvéleményt is továbbgondolásra késztetik, amelynek eredményeként
a magyar gazdaság fejlődését is elősegítő szakmai viták alakulhatnak ki.
Virág Barnabás
* Jelen cikk a szerző nézeteit tartalmazza, és nem feltétlenül tükrözi a Magyar Nemzeti Bank hivatalos
álláspontját.
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