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EEElllőőőssszzzóóó   

 

„Így van ez mindennel, amit az emberek 

elkezdenek; jön egy tavaszi fagy, egy nyári 

szárazság, s már semmi sem az, aminek indult. 

– Mégis mindig megtermik a magvat – felelte Legolas. 

– S azt elvetheted porba, sárba, kisarjad, akkor és ott, ahol 

legkevésbé várod. Az emberek művei, Gimli, túlélnek minket. 

– A végén, azt hiszem, mégsem marad belőlük 

más, csak a lehetett volna – mondta a törp. 

– Erre a tündék már nem tudják a választ.”1 

 

zakdolgozatom2 mottójául választottam a fenti idézetet, mely legkedvesebb 

regényemben, Tolkien nagy művében, A Gyűrűk Urában olvasható. Így első 

olvasatra esetleg pesszimistának, meglehetősen borúsnak tűnhet, de ott van benne a remény is, 

hogy az ember túléli az önmagát, hisz saját maga jelenti a legnagyobb, sőt gyakorlatilag az 

egyetlen veszélyt a fennmaradására. 

Diplomamunkám témája megítélésem szerint nagyon időszerű, hiszen Földünk 

legnépesebb állama, Kína számos kihívással szembesül az új évezredben demográfiai, még 

inkább gazdasági, de leginkább környezeti szempontból. Hatalmas, és még mindig növekvő 

lakossága mellé az utóbbi évtizedektől óriási gazdasági növekedés is párosult, és ez a két 

tényező együtt a legutóbbi időkben már gyakorlatilag kibírhatatlan terhet jelent környezete 

számára: a víznek, a levegőnek, a talajnak, az élővilágnak, és benne magának az embernek 

szintúgy. 

A fenntartható módon való fejlődés, a fenntarthatóság két dolgot jelent: egyrészt 

minden ember számára biztosítani az „értelmes” élet feltételeit, azaz legyen elegendő és 

megfelelő ivóvíz/élelem, lakhely, ruházat, munka, egészségügyi ellátás és oktatás. Másrészt 

létfontosságú megőrizni a természeti környezetet az eljövendő generációk számára, bölcsen 

bánni a természeti erőforrásokkal. Kissé leegyszerűsítve, a fejlődő országoknál az első feltétel 
                                                 
1 John Ronald Reuel Tolkien: A Gyűrűk Ura – A király visszatér (175. oldal) # Európa # Budapest # 2001 
2 Ebben a fejezetben bevezetést és elméleti felvezetést kívánok nyújtani a szakdolgozatommal kapcsolatban. 

S 
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nem teljesül, míg a fejlett államoknál a második.3 

Kína jelenleg sok szempontból a két csoport között, átmeneti állapotban van, így 

dolgozatomban a fenntartható fejlődés három értelmezésén – társadalom, gazdaság, környezet 

– és egymáshoz fűződő, kétirányú kapcsolatain keresztül igyekszem a terjedelmi korlátok 

figyelembevételével bemutatni eme hatalmas országot. A Cél az emberi élet/társadalom, az 

Eszköz a gazdaság, a Feltétel pedig a környezet.4 

 
a. ábra: A fenntartható fejlődés elemei 

Munkámban Kína rövid földrajzi áttekintése után, melyben röviden szót ejtek 

közigazgatásáról és Tajvan kérdéséről is, a „triumvirátus” első tagjával, a társadalommal, azaz 

Kína lakóival foglalkozom részletesebben. Demográfiai elemzésem kitér a túlnépesedési 

problémakörre, sajátosságokra, urbanizációs veszélyekre, sőt vallási kérdésekre is. 

A középső rész az ország gazdaságával foglalkozik, a rendkívüli növekedés okai 

mellett kitérek az energiaválságra, és a megoldására tett néhány kísérletet is bemutatok. A 

természetes környezetre azonban nemcsak az energiatermelés és a gyártás, hanem az egyre 

növekvő lakossági fogyasztás is káros hatással van, az egyik alfejezet ebből a témából mutat 

be példákat. 

                                                 
3 Barabás Ambrus: Globális változások és kihalás az antropocénben (1190-1192. oldal) In: Élet és Tudomány 
2004/38 
4 Az ábra forrása: Dr. Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai # Aula # Budapest # 1998 (Az ábrák 
forrásait a továbbiakban is hasonló módon és helyen teszem meg.) 



 6

A harmadik rész a környezeté. Mivel környezetfejlesztési főszakirányos hallgató 

vagyok, így a korábbi fejezeteket is kisebb-nagyobb mértékben áthatja a környezetvédelem, 

azonban itt a fő téma is erről, a szennyezésekről, az ellene való küzdelem érdekében hozott 

intézkedésekről, politikákról szól. Egy kiegészítő fejezet is helyt kapott itt, mely a kérdést 

globális méretekben tárgyalja a klímaváltozáson keresztül. Az egész munkát átjárja a 

környezetvédelem mellett egyfajta jövőorientáltság is, mely itt érződik talán a leginkább. 

A függelékek közül az elsőben visszaugrom a demográfiai kérdéskörre, 

világméretekben nézem a problémát, így talán érdemesebb az elején elolvasni eme fejezetet. 

A másodikban a dolgozatban előfordult három saját számításomat5 vezetem le röviden egy 

oldalban. A harmadik egy kicsit elrugaszkodik a szakdolgozat témájától annyiban, hogy a 

jövőorientáltsága ugyan megmarad, sőt erősebb, több feltételezéssel él, azonban a regionális 

integrációk egyfajta jövőképét vetíti az Olvasó elé. Mindezen keresztül talán az olyan globális 

problémákra, mint a munkámban tárgyalt túlnépesedés, környezetszennyezés és 

klímaváltozás, szintúgy hatékonyabb döntésmechanizmusok által megvalósíthatóbb 

megoldások születhetnek. Munkámat kislexikon6, elő- és utószó, valamint hétféle jegyzék7 

szándékozik minél teljesebbé tenni. 

Szakdolgozatom egy meglehetősen komplex és szerteágazó kérdéskört tárgyal, annak 

minden előnyével és hátrányával. Előnye volt számomra, hogy számos területet érinthetek 

benne, melyek mindig is foglalkoztattak, sosem tudtam igazán egy területre fókuszálni, 

mindig vonzottak a globális jelentőségű témák. Hátránya ennek a felfogásnak azonban, hogy 

a szakdolgozat „szűkös” volta miatt nem térhetek ki minden területre kellő részletezettséggel, 

illetve egyes területeket teljesen nélkülöznöm kellett vagy össze kellett kapcsolnom más 

témákkal. Ilyen hiány Kína bemutatásából például a kereskedelem, vagy a lakosság 

egészségügyi állapota, de így tudom érinteni például a közlekedést a lakossági fogyasztás 

okozta környezetszennyezésnél, a mezőgazdaságot a klímaváltozásnál, a vízenergiát a 

megaberuházásoknál, stb. Szintén a szűkös terjedelem8 indokolja a több mint százötven 

lábjegyzetet (ezek nagyobb része irodalomra való hivatkozás), valamint az összesen bő hatvan 

diagramot, térképet, táblázatot, képet és ábrát9 melyek tartalmát – már ahol lehetséges – 

                                                 
5 Ebből az első az 1. Függelékhez kötődik. 
6 A szűkös terjedelem folytán csupán három fogalmat mutatok be benne részletesebben összesen egy oldal 
terjedelemben, melyeket korábban a szövegben ( ) ikonnal, illetve dőlt betűvel jeleztem. 
7 Ábra-, diagram-, kép-, táblázat-, térkép-, illetve irodalom-, valamint tartalomjegyzék. 
8 A szakdolgozat optimális mérete 60-80 oldal, melyet 15% függelék egészíthet ki, az én esetemben a dolgozat 
éppen 80 oldal a külső címlappal együtt, a függelék pedig 13 oldalával mindössze egyetlen oldallal lépi túl (80 
oldal 15%-a 12 oldal) az optimális méret felső határát. 
9 Ezeket a különbségtétel végett ötféle (arab szám, „kis-nagy” római szám, kis-nagy betű) számozással jeleztem. 
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mondatokban leírni körülményesebb, hosszabb és kevésbé érzékelhető lett volna. 

Hatalmas szénbányák, sűrű füstöt okádó erőművek, kígyózó autópályák, élettelen 

folyók, szmogba burkolódzó, egyre csak növekvő mamutvárosok, kihaló állat- és 

növényfajok, pusztuló erdők… 

A mai Kínára sajnos ez a borús kép egyre inkább jellemző. Ebből adódik kicsit 

pesszimista hipotézisem is, mely szerint nincs megnyugtató válasz arra a kérdésre, hogy a 

jövőben képes lesz-e az ország a nyugati társadalmakhoz hasonló életszínvonalon élni úgy, 

hogy közben nem teszi visszafordíthatatlanul tönkre természetes környezetét. Viszont 

igyekszem a pozitív kezdeményezésekről és tendenciákról is hírt adni, a fejleményeket 

továbbgondolni, hiszen talán van még esély arra, hogy a folyamatokat kedvező irányba 

fordítsuk mi, emberek, és ne a természettől és az eljövendő generációktól várjuk a megoldást. 

Ne abban bízzunk, hogy a Föld bármit képes elviselni, és magától meggyógyulni. Ha mindez 

sikerülhet Kínában, akkor sikerülni fog világunk más részein is. 

A bevezető végén, itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak 

szakszeminárium-vezetőmnek, Dr. Korompai Attilának, aki szakmai segítséget nyújtott 

munkám elkészítésében. 

 

 

 

 

Munkámat ajánlom Családomnak, elsősorban a két nagyapámnak, Kerekes 

Ferencnek és Joanovics Lajosnak, akiktől volt szerencsém sokat örökölni a földrajz és a 

természet szeretetéből. Ezúton is köszönöm Nekik! 
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111...   KKKííínnnaaa   rrrööövvviiiddd   ffföööllldddrrraaajjjzzziii   ááátttttteeekkkiiinnntttéééssseee   

 

 Kínai Népköztársaság (északi szélesség 18º 9’ - 53º 34’, keleti hosszúság 78º 

38’ - 135º 5’) Kelet- és Közép-Ázsiában helyezkedik el. Kelet-nyugati 

kiterjedése 5.200 km, észak-déli terjedelme pedig 5.500 km. Nyugatról a Karakum-Kizilkum 

és a Himalája10 

óriáshegységek, 

északról pedig a 

Góbi-sivatag 

tette lehetővé 

elszigeteltségét 

a külvilágtól 

évezredeken át. 

Keletről a 

Csendes-óceán, 

délről pedig az 

Indokínai-félsziget a 

szomszédai. 

 Határai hossza a 

szárazföldön valamivel több mint 

22.000 km, melyen tizennégy ország 

osztozik11, e tekintetben (is) Kína a 

világelső12. Tengerpartjainak hossza 18.000 km, 

keletről a Sárga-tenger és a Kelet-kínai-tenger, délről 

                                                 
10 A térkép forrása: Földrajzi Atlasz # Cartographia # Budapest # 1995 
11 Nyugatról Pakisztán (523 km), Afganisztán (76 km), Tádzsikisztán (414 km), Kigizisztán (858 km) és 
Kazahsztán (1.533 km), északról Mongólia (4.673 km), Oroszország (északnyugaton 40 km, északkeleten 3.605 
km), keletről a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (1.416 km), délről Vietnam (1.281 km), Laosz (423 km), 
Mianmar (2.185 km) végül délnyugatról Bhután (470 km), Nepál (1.236 km) valamint India (3.380 km). (Forrás: 
különféle földrajzi kiadványok) 
12 Több szomszédjával van határvitája, például Indiával 1962-ben 32 napig „háborúztak” is, Kína Pakisztánnal, 
míg India a Szovjetunióval szövetkezett. Oroszországgal pár hónapja rendeződtek a viták néhány, az Amurban 
fekvő folyami szigetet illetően. Ebben persze szerepet játszott az is, hogy igyekszik Kína jó viszonyt ápolni az 
oroszokkal, hiszen az orosz olajra nagy szüksége van rohamosan fejlődő gazdaságának, de e téren versengenie 
kell a szintén nyersanyaghiánnyal küszködő Japánnal (bővebben lásd később).  

A 

A. térkép: Kína domborzata és vizei
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pedig a Dél-kínai-tenger (mindhárom a Csendes-óceán melléktengere) mossa partjait. Kína 

hatalmas (4.730.000 km2) felségvizein (határa a partvonaltól számított 12 tengeri mérföld) 

közel 5.400 sziget található, viszont ezek közül mérete alapján csupán egyetlenegy érdemel 

említést13, név szerint Hajnan (33.700 km² - Kína szigetei összterületének 87%-a), ami külön 

tartományt alkot az ország déli partjainál. 

Legjelentősebb folyói a Jangce (más néven Kék-folyó vagy Csang-Csiang – 6.300 

km-rel a világ második leghosszabb folyója a Nílus után), a Huang-Ho (más néven Sárga-

folyó – 4.667 km) és az Amur (4.350 km). Emellett Kína magashegységeiben ered még jó 

néhány óriásfolyam, így például az Irtis, a Mekong, a Brahmaputra, az Indus és a Szalven. 

Legnagyobb tava a Tungtinghu (5.000 km²), legmagasabb pontja pedig a nepáli határon, a 

Himalájában tornyosuló 8.850 méter magas Mount Everest (más néven Csomolungma, amely 

közismerten a világ legmagasabb hegycsúcsa). 

 Kína területe14 9.596.961 km² (a Föld szárazulatainak 6,5%-a), amelynél csak 

Oroszország és Kanada mondhat nagyobb felszínt magáénak. Lakossága viszont világelső, 

pontos adatot közölni természetesen lehetetlen, de pár millióval már meghaladta az 1,3 

milliárd főt, tehát a Földön öt emberből „bő” egy (jelenleg körülbelül 20,4%) Kínában él.15  

 Kína átlagos népsűrűsége (135 fő/km²) valamivel meghaladja ugyan például hazánk 

népsűrűségét (109 fő/km²) is, de ez az érték sem számít magasnak, hiszen16 

nemcsak a lakossága, hanem a területe is “dobogós” a 

világranglistán. Azonban az átlag elfedi a 

lényeget, hiszen a népsűrűség természetesen itt 

sem egyenletes. Ha a térképen feketével 

színezett hat legkisebb, 100 fő/km2-nél ritkább 

népsűrűségű tartományt nem számítjuk 

(egyébként mindegyik a hét legnagyobb területű 

tartomány között szerepel az 1-5., illetve a 7. 

helyen), akkor a maradék terület népsűrűsége szinte eléri a 300 fő/km2-es értéket, azaz itt 

                                                 
13 Tajvant (35.948 km²) leszámítva, melynek különleges helyzetéről a későbbiekben még szó fog esni. 
14 Tajvan, illetve az 1997-ben, a 99 éves bérletszerződés lejártakor az Egyesült Királyságtól visszakapott 
Hongkong és az 1999-ben, szintén bérletszerződés lejárta után Portugáliától visszanyert Makaó nélkül értendő. A 
két város külön közigazgatási egységként szerepel, a pekingi törvények csak 50 év múlva lesznek itt is 
maradéktalanul érvényesek, addig a kommunista Kínától részben eltérő gazdasági rendszer marad érvényben. 
15 China Statistical Yearbook 2004 # China Statistics Press # Peking # 2004 
16 A térkép forrása: China Statistical Yearbook 2004 # China Statistics Press # Peking # 2004 --- Ennél, illetve a 
további hasonló térképeknél a forrás csak a felhasznált adatokra értendő, a térképek kivitelezése a szerző 
munkája. 

B. térkép: Kína 
népsűrűsége (2003) 
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„tömörül” a teljes lakosság 90%-a. A legzsúfoltabb tartományok a tengerpart mellett vannak, 

míg az ország nyugati részén, például Tibetben a népsűrűség a 2,3 fő/km²-t sem éri el. Az 

ország területének 69%-a hegység (33%), fennsík (26%) vagy dombság (10%), de itt a 

lakosság alig harmada él, tehát a felszín szűk harmadát borító medencékben (19%) és 

síkságokon (12%) él minden három emberből kettő. 

Az egyenlőtlen adottságokból adódó egyenlőtlen gazdasági fejlődés túlzott belső 

migrációt eredményez a fejlett, tengerparti régiók felé, ahol az amúgy is magas népsűrűség 

tovább emelkedik, még jelentősebben rombolva a környezetet és az életkörülményeket. 

Mindezeken keresztül az adottságok még egyenlőtlenebbé válnak, vagyis öngerjesztő lévén, 

nincs igazán olyan jelentős hatás, ami kedvezőbb irányba fordítaná a folyamatot. 

 
b. ábra: A fejlődés „ördögi köre” (a szerző munkája) 

Erről is szól munkám nagyobbik része, de többek között a népesedési folyamatokat, 

mint szintén közrejátszó tényezőt tárgyalom részletesebben a következőkben. 

 

111...111...   KKKööözzziiigggaaazzzgggaaatttááásss 

 

 Előtte azonban egy-két bekezdés erejéig szót kell 

ejteni a kontinensnyi ország közigazgatásáról is, hiszen a 

továbbiakban gyakran elő fognak fordulni térképeken, 

táblázatokban és diagramokban, mint alapegységek. A 

Kínai Népköztársaság közel 10 millió km2-es területe 34 

közigazgatási egység között oszlik meg, melyeket típus 

szerint 5 kategóriába, földrajzi értelemben pedig 6 régióra 

és a speciális területekre lehet osztani.17 

                                                 
17 A táblázat forrása: China Statistical Yearbook 2004 # China Statistics Press # Peking # 2004 
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Egység neve Típus Székhely 
Központi Kína:                                              (1 – 5) 

Peking tartományi 
jogú város Peking 

Tiencsin tartományi 
jogú város Tiencsin 

Hebei tartomány Shijiazhuang 
Shanxi tartomány Taiyuan 

Belső-Mongólia autonóm 
terület Hohhot 

Északkelet-Kína:                                           (6 – 8) 
Liaoning tartomány Shenyang 

Jilin tartomány Changchun 
Heilongjiang tartomány Harbin 

Kelet-Kína:                                                  (9 – 15) 

Shanghaj tartományi 
jogú város Sanghaj 

Jiangsu tartomány Nanjing 
Zhejiang tartomány Hangzhou 

Anhui tartomány Hefei 
Fujian tartomány Fuzhou 
Jiangxi tartomány Nanchang 

Shandong tartomány Jinan 
Közép-Kína:                                              (16 – 21) 

Henan tartomány Zhengzou 
Hubei tartomány Wuhan 
Hunan tartomány Changsha 

Guangdong tartomány Guangzhou 

Guangxi autonóm 
terület Nanning 

Hajnan tartomány Haikou 
Délnyugat-Kína:                                        (22 – 26) 

Chongqing tartományi 
jogú város Chongqing 

Sichuan tartomány Chengdu 
Guizhou tartomány Guiyang 

Yunnan tartomány Kunming 

Tibet autonóm 
terület Lhásza 

Északnyugat-Kína:                                   (27 – 31) 
Shaanxi tartomány Xi'an 
Gansu tartomány Lanzhou 

Qinghai tartomány Xining 

Ningxia autonóm 
terület Jincsuan 

Xinjiang autonóm 
terület Urumcsi 

Speciális területek:                                    (32 – 34) 

Hongkong 
(Hsziangkang) 

különleges 
közigazgatási 

terület 
Victoria 

Makaó 
(Aomen) 

különleges 
közigazgatási 

terület 
Makaó 

Tajvan el nem ismert 
köztársaság Tajpej 

I. táblázat: Kína közigazgatása 
 

 

C. térkép: Kína tartományai (a szerző munkája)

A táblázatból látható18, hogy a 34 közigazgatási egység között 22 tartomány (seng), 5 

autonóm terület (ticsü), a 4 legnépesebb település tartományi jogú városként19 (sih), a 2 

különleges közigazgatási terület, valamint Tajvan, mint el nem ismert köztársaság és 23. 

tartomány található.20 

                                                 
18 A hat magasabb szintű régiónak nincs semmilyen számottevő történeti, földrajzi vagy társadalmi alapja, de a 
Kínai Statisztikai Hivatal a fenti besorolást alkalmazza, így én sem szándékozom ettől eltérni. 
19 Chongqing csak 1997-től emelkedett erre a rangra, korábban ő is tartományi besorolásban szerepelt. 
20 A tartományok, városok neveinek írásmódját illetően azt az elvet követem, hogy a nálunk is közismert neveket 
(például Peking, Sanghaj és néhány tartomány elnevezése) magyar helyesírás szerint, míg a nálunk kevésbé 
ismert neveket (például Chongqing, illetve a tartományok neveinek többsége) angol helyesírással közlöm. 
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111...222...   PPPááárrr   gggooonnndddooolllaaattt   TTTaaajjjvvvaaannnrrróóólll 

 

 Tajvan szigete tehát a kínai közigazgatási rendszerben 23. tartományként szerepel, de 

természetesen mindenki, így a kínai vezetés is tisztában van vele, hogy a helyzet nem ilyen 

egyértelmű. Az 1949-es kommunista hatalomátvételkor a Csang Kaj-sek vezette 

köztársaságpártiak Tajvan szigetére szorultak vissza és ott hozták létre a Kínai Köztársaságot. 

Ezzel egyrészt megkülönböztették magukat a Kínai Népköztársaságtól, másrészt 

hangsúlyozták, hogy ők is Kínának tartják országukat. Tehát két Kína létezett egy időben, 

melyek kölcsönösen igényt formáltak egymás területére és a nemzetközi elismertségre. 

Kezdetben Tajvan ért el sikereket az utóbbit illetően, hiszen az ENSZ Biztonsági Tanácsában 

az állandó tagsággal bíró helyet ő foglalta el több éven keresztül. Ezt természetesen a nyugati 

társadalmakhoz hasonló gazdasági rendszere, illetve az USA nyomására sikerült 

megvalósítania. 1971-ben azonban „helyre állt a rend”, a Kínai Népköztársaság foglalhatta el 

az őt megillető helyet, és tette Tajvant körön, pontosabban az ENSZ-en kívülre. 

 A nagy Kína mindvégig ragaszkodott az „egy Kína” elvéhez, így vált Tajvan el nem 

ismert köztársasággá, aki azonban továbbra is élvezte az Egyesült Államok támogatását mind 

gazdasági, mind katonai téren. A Tienanmen-téri vérengzés óta Kínát a nyugati államok 

fegyverembargóval sújtják21 (mostanában kerül sor a kérdés felülvizsgálatára), és az USA 

többször hangsúlyozta az elmúlt évtizedekben, hogy nem fogja tétlenül tűrni, ha Kína 

erőszakkal kívánja magába olvasztani a szigetet, amire egyébként számottevően még 

kísérletek sem történtek az elmúlt időkben. 

 Az idők azonban változnak, az elmúlt évtizedben sok változás érte a kontinensnyi 

birodalmat. Egyre inkább teret nyert az „egy ország – két rendszer” elképzelés, ami 1997-ben 

valóságot is öltött Hongkong majd két évvel később Makaó visszacsatolásával. Az azóta eltelt 

6-8 év természetesen nem volt teljesen zökkenőmentes, de azért bizonyította a rendszer 

létjogosultságát. Ez a tény, illetve az 1978-as gazdasági reform sikerén megerősödött ország 

ismét elővette a régóta jegeltetett Tajvan-problémát az utóbbi években, felajánlva a két 

városállamhoz hasonló különleges közigazgatási terület besorolást a szigetnek. 

                                                 
21 Mellesleg Kína rendelkezik a világon a legnagyobb, 2,3 milliós aktív szolgálatos haderejével, megelőzve az 
USA-t (1,4 millió fő), Indiát (1,3 millió fő), Észak-Koreát (1,1 millió fő) és Oroszországot (1 millió fő), a 
további államok hadereje nem éri el a 700 ezer főt. 
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 A tajvaniak többsége azonban láthatóan nem kér ebből, megerősödtek a 

függetlenségpártiak a parlamentben, ezért Kína is keményebb eszközökhöz nyúlt.22 2005 

tavaszán a Kínai Országos Népi Gyűlés elfogadott egy törvényt, mely szerint ha minden 

békés lehetőség kudarcba fullad, akkor Kína nem zárja ki a katonai erő bevetésének 

lehetőségét sem Tajvan visszacsatolása érdekében.23 

  
Kína 

 
Hongkong 

 
Makaó 

 
Tajvan 

Terület (km2; %) 
(Összesen: 9.634.002) 9.596.961 99,6 1.075 0,01 18 0,000.2 35.948 0,4 

Lakosság (2005; ezer fő; %) 
(Összesen: 1.336.556) 1.306.314 97,7 6.899 0,5 449 0,03 22.894 1,7 

Népsűrűség (fő/km2) 
(Átlag: 139) 136 6.418 24.944 637 

GDP (PPP; 2002; milliárd $; %) 
(Összesen: 6.051,2) 5.474,9 90,5 182,6 3 7,7 0,1 386 6,4 

GDP/fő (PPP; 2002; $/fő) 
(Átlag: 4.605) 4.263 27.004 17.580 17.191 

II. táblázat: Kína különleges helyzetű területei 

 
D. térkép: Tajvan és Hongkong 

 A dolgozatom szempontjából az a lényeges, hogy a továbbiakban sem külön, sem az 

anyaországgal összevonva nem tárgyalom a két visszakapott kikötőt, illetve Tajvan szigetét, 

kivéve ott, ahol ezt külön jelzem. 
                                                 
22 http://www.origo.hu/nagyvilag/20050308kina.html {2005. március 8.} 
23 A táblázat forrása: http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/agggen; Cartographia Világatlasz # Cartographia # 
Budapest # 2001; http://hdr.undp.org/statistics/data/indic/indic_124_1_1.html {2005. február 28.} 
A térképek forrása: Officina Világévkönyv ’94/95 # Officina Nova # Dortmund # 1994 
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222...   KKKííínnnaaa   lllaaakkkóóóiii 

 

ínában már az ókorban a Föld akkori lakosságának negyede (60 millió fő) élt, 

ami nagyjából a mai Franciaország népességének felel meg. Ez a szám a24 

XVI. századig szinte nem változott. Ennek 

okai elsősorban a háborúk és a velük 

többnyire együtt járó járványok, valamint 

a túl sok vagy kevés víz, más szóval az 

árvizek illetve az aszályok voltak. Az ezt 

követő évszázadokban (a XIX. századi 

éhínségekig) viszont elkerülték az 

országot a katasztrófák, így a huszadik 

század elejére lakossága elérte a 400 

milliós küszöböt, azonban a 

megművelhető területet csak a 

kétszeresére sikerült bővíteni. 

Kína esetében jól megfigyelhető 

Malthus mennyiségelmélete ( ), eszerint 

a különbség szintén egyre nagyobb lesz, 

ami szükségképpen a halálozási ráta 

növekedéséhez, végső soron a népesség 

csökkenéséhez vezet. Az elmélet itt a 

valóságban is beigazolódott, hisz 

éhínségek ütötték fel a fejüket: 1810 és 

1850 között 4 év alatt 45 millióan haltak 

éhen, 1877-ben 10 millió áldozatot 

követelt a táplálékhiány. A XX. században 

1921-ben, 1942-ben és 1959-1961-ben is tombolt az éhínség.  

 Az első modernkori, 1953-ban tartott népszámlálás szerint akkor 563 millióan éltek 

                                                 
24 A diagram forrása: http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/agggen {2005. február 28.} 

 K 

1. diagram 
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Kína területén, 1982-ben átlépte az egymilliárdos határt („A” pont), mára a népesség száma 

valószínűleg túlhaladt az 1,3 milliárd főn is. Érdemes összehasonlítani ezt az értéket az itteni 

táblázatban bemutatottakkal. Látható, hogy tudósok számításai szerint számos jelentős 

erőforrás által fenntartható népességszám alacsonyabb a már most elért méretnél.25 

Erőforrások Erőforrások által fenntartható 
lakosságméret (milliárd fő) 

A jelenlegi népesség 
százalékában 

Ivóvízkészlet 0,45 35 
Ökológiai szempontok 0,7 – 1 54 – 77 

Művelt földterület 1 77 
Energiaforrások 1,15 88 

Gabonatermelés lehetőségei 1,16 89 
Jelenlegi népesség 1,3 100 

III. táblázat: Kína elméleti népességmaximumai 

Kína Indiához hasonlóan jelenleg a harmadik népesedési szakaszban van26, de India 

előtt „halad”, hiszen népességének maximumát már 2030 körül eléri („C” pont), míg India 

népessége még akkor is növekedni fog, 4-5 évvel később átveszi az első helyet a legnépesebb 

országok rangsorában („D” pont). Csupán halvány becslések készülhettek 60-70 éves 

időtávra, de az nagyban valószínűsíthető, hogy még ebben a században India népességének 

növekedése is megáll még jóval a kétmilliárdos „álomhatár” előtt27. Kína Indiával szemben 

népesedési szempontból tehát kedvezőbb helyzetben van abból a szempontból, hogy 

hamarabb és alacsonyabb szinten éri el népességének maximumát.28 

 

222...111...   EEEgggyyygggyyyeeerrrmmmeeekkkeeesss   cccsssaaalllááádddmmmooodddeeellllll,,,   ssszzzüüüllleeetttéééssseeekkk---hhhaaalllááálllooozzzááásssoookkk 

 

 1949-től a kínai egészségügy fejlesztésekbe fogott: felszámolták a járványokat, 

felvilágosító kampányokat hirdettek, melyben a legeldugottabb területen élő lakosokat is 

megismertették a higiénés rendszabályokkal. 1980-ra az orvosi ellátottság és a születéskor 

várható élettartam tekintetében Kína felzárkózott a nyugati világhoz. Így csökkent a 

halálozási arány, de a születésszám magas maradt, hiszen hagyomány a sokgyermekes család. 

 Emiatt kellett új rendelkezéseket bevezetni, mint például az egygyermekes 

                                                 
25 A táblázat forrása: Jordán Gyula: A környezet és környezetvédelem egyes kérdései Kínában (80-93. oldal) In: 
Valóság 1993. 2. szám 
26 Erről bővebben lásd az 1. Függeléket. 
27 Bővebben lásd a 2. Függelék első felét. 
28 Más országok, kontinensek és a világ népesedési helyzetéről, múltjáról, jelenéről és jövőjéről az 1. 
Függelékben olvashatóak további részletek. 
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családmodell terjesztését, mely anyagi és erkölcsi támogatással jár (az „ellenszegülőket” a 

gyereknevelés nagyobb költsége mellett magasabb adóterhek is sújtják), a házasságkötés 

korhatárának felemelését, a fogamzásgátló szerek ingyenes osztását.29 

 
2. diagram 

 Mint az a diagramon látható, a határozatok teljesítik a hozzájuk fűzött reményeket, 

hiszen az egygyermekes családforma a legnépszerűbb, és a30 

gyermektelen házasságok száma feljött a 

harmadik helyre, így a legfeljebb egygyermekes 

családok aránya mára megközelíti a 60%-t, és 

magában foglalja a lakosság több mint 40%-t. A 

következő diagramban pedig azt kíséreltem meg 

bemutatni, hogy a fenti intézkedések és a 

tartományok népességnövekedése között 

mennyire szoros a kapcsolat31. Látható, hogy 

két közigazgatási egységben, nevezetesen a két legnagyobb városban, Sanghajban és 

Pekingben az intézkedések már a visszájukra fordultak, a természetes növekedés csökkenésbe 

váltott át, amit persze még bőven pótolnak a vidéki bevándorlók tömegei, így a zsúfoltság 

                                                 
29 A diagram forrása: China Statistical Yearbook 2004 # China Statistics Press # Peking # 2004 
30 A térkép forrása: China Statistical Yearbook 2004 # China Statistics Press # Peking # 2004 
31 A számok nyelvén a két változó közti determinációs együttható (r2) 65%, vagyis közel kétharmad részben 
magyarázza a természetes szaporodás ütemét a legfeljebb egy gyermeket eltartó háztartások aránya. 

E. térkép: Kína népességének természetes 
növekedési üteme (2003) 
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tovább növekszik itt is. Legkevésbé a nagy, nyugati tartományokban hatásos ez a fajta 

népességpolitika, ott még erősebben élnek a sokgyermekes hagyományok, nehezebben lehet 

„átnevelni” a lakosságot. Ugyanakkor a népsűrűség a mostohább körülmények miatt sokkal 

alacsonyabb abban a térségben, mint a keleti és déli tengerpartokon, tehát ezek a számok 

kisebb súllyal kerülnek számításba. Mondhatnánk, hogy nem is nagy baj a nyugati 

fennsíkokon, félsivatagos területeken a népesség nagy növekedése, hiszen van hely, de ez 

azért nem ilyen egyszerű. Kínának a fenntartható fejlődés érdekében itt is vissza kell 

szorítani a magas születésszámot, mert különösen a fiatalok egyre nagyobb számban 

vándorolnak keletre, maguk mögött hagyva eme végtelen és terméketlen pusztákat a 

lehetőségekért, a mindenképpen szebb és tartalmasabb jövőt, jobb megélhetést sugalló 

nagyvárosokért.32 

 
3. diagram 

Ez is közrejátszott abban, hogy a születésszám az 1987-es 23 ‰-ről csökkenésnek 

indult és mára 15 ‰-re süllyedt. Mindennek ellenére még mindig számottevő a 

sokgyermekes családok száma, különösen a népességhez viszonyított aránya, de az 

kétségkívül megállapítható, hogy a tendencia a népességpolitika szempontjából kedvező 

irányba halad. Az már más kérdés, hogy maguk az állampolgárok mennyire tartják ezt a 

családmodellt helyesnek, hiszen így minden gyermek testvér(ek) nélkül nő fel, amelynek 

káros hatásai is lehetnek. 

                                                 
32 A diagram forrása: China Statistical Yearbook 2004 # China Statistics Press # Peking # 2004 
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 Az alábbi diagramon látható, hogy Kína évi születésszámai eléggé változatosak voltak 

a XX. század második felében, hiszen többször sújtotta éhínség az országot, a politika is 

erősen beleavatkozott a demográfiai folyamatokba. A korábbi adatok hitelessége eléggé 

megkérdőjelezhető, hiszen az egyes könyvek becsült adatai között olykor többszörös 

különbségek is fellelhetőek voltak.33 

 
4. diagram 

 A népességpolitika eredeti célja az volt, hogy a népesség 2000-re az 1.200 milliós 

szinten álljon meg és ne nőjön tovább. Bár ezt a tervet nem sikerült teljesíteni, de a fentiekből 

is látható, hogy nem eredménytelen az erőfeszítés, hiszen már most is jóval kevesebben élnek 

ezáltal magasabb életszínvonalon, mintha a születésszabályzó intézkedések nem kerültek 

volna bevezetésre. A természetes szaporodás 2005 elejére már alig haladja meg az 5 

ezreléket, hiszen a halálozás már évtizedek óta 6,5‰ körül mozog, míg a születésszám 1987 

óta folyamatosan és stabilan csökken. 

 Ennek köszönhetően a Föld jelenlegi legnépesebb országában nagy valószínűséggel 

már csupán negyed évszázadig nő a lakosság száma, nem fogja elérni a 1,5 milliárdos 

lélektani küszöböt, vagyis jelenlegi népességénél akkor is „csupán” 13-14%-kal több embert 

kell eltartania. 

 

                                                 
33 A diagram forrása: China Statistical Yearbook 2004 # China Statistics Press # Peking # 2004 
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222...222...   KKKooorrrssszzzeeerrrkkkeeezzzeeettt 

 

 Kínában a várható élettartam a férfiaknál 69 év, a nőknél 73 év, ami már valamivel 

magasabb, mint a világátlag. A korszerkezetben az európai átlaghoz képest itt is magas a 15 

éven aluliak, és alacsony a 65 éven felüliek aránya. A lakosság 25,5%-a (330 millió fő) 

fiatalabb 14 évnél, 7%-a (90 millió fő) idősebb 65 évnél. A 15 éven aluliak aránya 2050-re 

16,3%-ra (230 millió fő) esik vissza, míg az idősek aránya 33,3%-ra emelkedik. Különösen 

ez utóbbi adat megdöbbentő, nevezetesen, hogy a népesség harmada, 475 millió lakos 65 

évnél idősebb lesz. A növekedés abszolút mértéke az előttünk álló 45 évben megközelíti a 

400 millió főt. Ennyire elöregedett társadalom ma az egész világon is csak ritkán fordul elő, 

bár 2050-re talán már nem is lesz ez annyira rendkívüli eset. Ez a változás tovább rontja az 

eddig sem kedvező helyzetet, míg jelenleg nagyjából két munkaképes korúra jut egy eltartott, 

addig akkorra minden dolgozónak saját magán kívül még egy embert kell eltartania.34 

 

5. diagram 

A diagramon látható, hogy Kína korfája már nem a tipikusan fejlődő ország jegyeit 

hordozza magán, nevezetesen itt nem figyelhető meg a piramis alakzat, ahol az egyre idősebb 

korosztályok egyre kevesebben vannak. A 45 - 49 éves korosztály fölött már ismét a 
                                                 
34 A diagram forrása: China Statistical Yearbook 2004 # China Statistics Press # Peking # 2004 
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piramisformát mutatja. Ez alatt azért ennyire ingadozó a korosztályok létszáma, mert a 

születések száma szintén hasonló mértékben ingadozott (lásd korábban). Megfigyelhető 

továbbá, hogy a kínai korfa a piramis alakzatból kezd átalakulni orsó alakzatba, hiszen a 

középkorúak aránya 60% körül ingadozik valamint az öregek, illetve a fiatalok részaránya is 

az ennek megfelelő irányba mozog. Így figyelhető meg a korfa szempontjából is, hogy Kína a 

fejlett országok felé vezető úton megtett már néhány jelentős lépést. Kínában is, a fejlődő 

országok többségéhez hasonlóan a férfiak vannak túlsúlyban a nőkkel szemben, 1.000 férfira 

941 nő jut. A különbség közel 40 millió fő, ami 2025-re a korfához hasonlóan szintén 

kedvező irányba változik, 25 millió fő alá csökken, vagyis 1000 férfira már 966 nő jut. 

Ez a férfiuralom mostanra már nagyobbrészt a korábban tárgyalt egy család - egy 

gyermek propagandának tulajdonítható, hiszen családok jelentős hányadának, ha választania 

kell, a fiúgyermeket tartja meg, mert ő viszi tovább a családot, amikor házasodik, nem az ő 

családjának kell hozományt adnia. A korfa is igazolja mindezt, hiszen a gyermek-

korosztályokban van a legnagyobb különbség a két nem között, ami a felnőtt korosztályokban 

csökken, míg a legidősebbeknél a biológiai sajátosságok folytán már „nőuralom” van. 

Faluhelyen a lánycsecsemők többségét elhajtják, ha mégsem, akkor a hátrányos helyzet és a 

sok gyerekszülés miatt halnak meg korábban, ez sajnos szinte minden népes ázsiai országban 

tapasztalható jelenség. 

A később bemutatott Hukou-rendszer is hatást gyakorol a nemek megoszlására, 

pontosabban azok földrajzi elhelyezkedésére. A városokban gyakoribb hivatali, szellemi 

munkát általában férfiak végezték, így a városokban még egyértelműbb a férfitúlsúly. Így ők 

a rendszer legszigorúbb éveiben többnyire kénytelenek voltak vidékről feleséget „szerezni”, a 

gyermekeik azonban mindig az anya „jogállását” öröklik, kénytelenek voltak vidéken 

iskolába járni, így nem maradhattak a városban, és így az anya is visszaköltözni kényszerült 

vele vidékre. Azokban az években nem volt ritka, hogy illegálisan nőket raboltak el vidékről 

és adták el a városban, eltitkolva vidéki származását a hatóság elől, így a család a 

gyermekáldás után is együtt maradhatott.35 

A házasságkötés alsó határa a nőknél 23, a férfiaknál 25 év, melyet természetesen 

vidéken nem tudnak olyan hatékonyan ellenőrizni. 28 éves korától már vénlánynak 

számítanak a nők a társadalmi felfogás szerint, így nagyjából 5 évük van megfelelő párt 

találni, melybe régebben a családnak nagyon nagy beleszólása volt. A válást és az 

                                                 
35 Jordán Gyula: A város és a vidék közötti szakadék és a belső migráció Kínában (407-417. oldal) In: 
Statisztikai Szemle 1998. 4-5. szám 
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újraházasodást régebben ezért sem nézték jó szemmel, de lassan e téren is változik az ország, 

bővülnek a lehetőségek a gazdasági nyitásnak köszönhetően. Ma a válások 70%-t a nők 

kezdeményezik, mert a szülői befolyás hatására kötött házasságokat ők képesek kevésbé 

elviselni, ugyanakkor még a mai, hagyományosan családközpontú kínai társadalomban sem 

számít teljes értékűnek az egyedül élő, vagyis magános ember, rengeteg hátrány éri őket a 

szociális juttatások és egyéb gazdasági szempontok terén egyaránt.36 

Összefüggés tapasztalható a születéskor várható élettartam és a gazdasági fejlettség 

szintje között Kínában is a világ más részeihez hasonlóan.37 Az utóbbi évtizedek rohamos 

gazdasági fejlődése jelentős egyenlőtlenségeket takar,38 ami megjelenik demográfiai 

értelemben is. Ugyanakkor összességében megállapítható, hogy a fejlődésen keresztül ugyan 

remélhetőleg sikerül úrrá lenni a népességnövekedés okozta problémákon, viszont idővel 

Kína is szembesülni fog azzal a fentebb már említett, Európában már jól ismert problémával, 

hogy egyre kevesebb munkaképes korú embernek kell eltartani egyre több nyugdíjast.39 

 
6. diagram 

Csakhogy Kínában pár évtizeden belül több mint háromszor annyian fognak élni, mint 

az akár egész Európára kibővített Európai Unióban (nem elsősorban Kína további 
                                                 
36 Gaál Gergely és Strényer Ibolya: Változások Kínában a demográfia tükrében (85-99. oldal) In: Demográfia 
1994. 1. szám 
37 A determinációs együttható az általam használt adatokból számítva megközelíti a 80%-ot. 
38 A keleti és déli tartományok nem csupán sűrűbb népességük, hanem kedvezőbb földrajzi fekvésük miatt is 
előnyben vannak a külföldi befektetők esetében ugyanúgy, mint az innen kivándorolt kínaiak gazdasági 
kapcsolatain keresztül is. 
39 A diagram forrása: China Statistical Yearbook 2004 # China Statistics Press # Peking # 2004 
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növekedése, hanem az EU csökkenése révén), tehát volumenében sokkal nagyobb problémát 

kell megoldania korlátozottabb anyagi erőforrásokból, reméljük, sikerrel… 
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 Az ország neve az i. e. XI. század óta szerepel a rituális bronzedényeken, jelentése 

"Középország" (Csung-kuo). Kína mindenesetre az egyetlen ország, amelynek kultúrája - 

kezdettől fogva - ugyanazon a helyen található, folyamatosan fennmaradt, az ország máig a 

világ élvonalában található, tehát voltaképpen az egyetlen folyamatos kultúra a világon.40 

Kínában már az ókor óta sok nemzetiség talált otthonra, de mára méretük szinte 

elenyésző a han-kínaiak számához képest, akik 92%-ot képviselnek, így a többi nemzetiség 

együttesen is csak 8%-ot (106 millió fő) tesz ki. 55 különféle nemzeti kisebbséget tartanak 

nyilván az országban, ám ebből csupán 22 népesebb 500 ezer főnél, 3 milliónál népesebb 

pedig csupán kilenc van. A legnagyobb nemzetiségek egy csoportban élnek,41 

közülük is a zhuangok 16 millió fővel a legnépesebbek. A 

mohamedán kínaiak (huik) 10 milliós tábora is 

zárt közösséget alkot, megemlíthető még a 

manjurenok (manchuk) szintén 10 milliós, 

valamint a miaók 9 milliós csoportja. 5 millió 

főnél népesebb kisebbséget alkot még a tujia, a 

yi, valamint három olyan kisebbség, mely saját 

autonóm területtel bír: az ujgur (Xinjiangban), a 

mongol és a tibeti. 

Az autonóm területek kialakításánál láthatóan nem a népességi adatokat veszik 

figyelembe, hisz az öt autonóm területből háromban a kisebbségek aránya nem éri el a 40%-t, 

míg például Hunan nem autonóm tartomány, pedig minden ott élő négy emberből három 

valamely kisebbség tagja. Ha a kisebbségek méretét abszolút értelemben nézzük, akkor sem 

érthető, hogy például az alig 2 milliós kisebbséggel rendelkező Ningxia autonóm tartományi 

státuszt kapott (ráadásul a kisebbségek részaránya csupán 35%), míg a 11, illetve 9 milliós 

kisebbség otthonául szolgáló Yunnan és Guizhou kimaradt ebből a társaságból. 
                                                 
40 http://www.historia.hu/archivum/1999/990910ecsedy.htm {2005. február 28.} 
41 A térkép forrása: China Statistical Yearbook 2004 # China Statistics Press # Peking # 2004 

F. térkép: Kína 
kisebbségei (2003) 
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Egyértelmű, hogy a politika játssza ezen a téren is a nagyobb szerepet. Ha kínai 

autonóm területekről hallunk, rögtön Tibet jut eszünkbe. Mao Ce-tung elnökségének elején, 

1950-ben Kína elfoglalta és rá egy évre betagolta az államszövetségbe a több mint 1,2 millió 

km2 területű, de nagyon gyéren lakott országot. Az 1959-es népfelkelés elfojtása után a 

buddhista egyház feje, a dalai láma a közel négy kilométeres magasságban fekvő lhászai 

Potala-palotából indiai száműzetésbe kényszerült, ahonnan tovább folytatja egyre 

reménytelenebbnek tűnő küzdelmét Tibet függetlenségének, majd később engedve csupán 

önrendelkezési jogának visszaállításáért.42 Céljait a XX. század korábbi híres emberjogi 

harcosaihoz, Mahatma Gandhihoz vagy Martin Luther Kinghez hasonlóan fegyver nélkül, 

békés úton kívánja elérni, melyért 1989-ben megkapta a Nobel-békedíjat. Az utóbbi 50 évben 

sok kínait telepítettek Tibetbe elsősorban arányuk növelése céljából, ezáltal még inkább 

ellehetetlenítve függetlenségi törekvéseket, illetve a kulturális identitás megőrzését.43 

 
7. diagram 

Kína hivatalos nyelve a mandarin-kínai, de a többi világnyelvhez hasonlóan rengeteg 

nyelvjárása alakult ki, melyeket összesen a világon a legtöbben, hozzávetőlegesen 1,1 

milliárdnyian beszélnek anyanyelvükként, és további 200-250 millióan második nyelvként 

használják, vagyis összesen több mint 1,3 milliárdnyian tudnak e nyelven kommunikálni.44 

                                                 
42 Mostanában azonban olyan híreket is hallani, hogy már a dalai láma is szükségesnek tartja a kínai 
fennhatóságot, hiszen a gazdasági növekedés előnyei lassan ezt a térséget is elérik, és Tibet egymagában nem 
lenne képes elboldogulni. (Például most is építik hihetetlen pénzek és munkaerő felhasználásával a Qinghai-
Tibet vasútvonalat 3-4.000 méteres magasságban.) Véleményváltozásában azonban szerepet játszott 
természetesen az is, hogy a kínai kormányzat sem lép fel már olyan erőteljesen a buddhista vallás ellen, hiszen 
az idegenforgalom nemcsak a térség, hanem az egész ország hasznára válik. 
43 A diagram forrása: China Statistical Yearbook 2004 # China Statistics Press # Peking # 2004 
44 Összehasonlításképpen az angol nyelvet anyanyelvként kb. 650-700 millióan használják, de ha ehhez 
hozzávesszük a második nyelvként angolt használók számát, 2,3-2,4 milliárdot kapunk, vagyis e tekintetben az 
angol a leggyakoribb nyelv, a Föld lakosságának közel 40%-a beszéli. A rangsorban utána következő nyelveket, 
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A kínai írásbeliség négyezer éves múltjával a legrégebbiek közé tartozik, de rendkívül 

bonyolult, 5.000 - 8.000 általánosan használt írásjegyet alkalmaz. Ez a többször 

egyszerűsített, de még mindig körülményes jelrendszer nagyon megnehezíti a kínai írás 

elsajátítását, viszont az erőfeszítéseknek köszönhetően a nyolcvanas évek elejére az 

analfabéták számát 30% alá sikerült szorítani, és számuk azóta is csökken. Megkönnyítette a 

dolgot, hogy 1950 körül kifejlesztették a kínai írás latin betűs (pinjin) átírását, amit 

lényegesen gyorsabban lehet megtanulni, ráadásul jobban hasonlít a nyugati nyelvekre, így 

népszerűbb és egyre nagyobb körben használják elsősorban természetesen a városi 

területeken. Ettől függetlenül valószínűleg sosem fogja felváltani a hagyományos kínai 

írásjeleket, hisz a hagyomány nagy úr minden távol-keleti országban, különösen Kínában. 

 Kína hivatalosan ateista állam, de 1982 óta engedélyezik a szabad vallásgyakorlást.45 

A két nagy kínai vallás, a taoizmus és a buddhizmus keveredik a konfucianizmus 

filozófiájával. Ez a sajátos népi vallás mindenütt eltérő, de a kínaiak ötöde ebben hisz. A 

lakosság 6%-a buddhista, 2,4%-a mohamedán, 0,2%-a keresztény és 0,1%-a egyéb vallást 

követ. A „maradék” közel egymilliárd ember (71,3%) nem kötelezte el magát egy vallás iránt 

sem (a hivatalos adatok szerint).46 

 
8. diagram 

 

                                                                                                                                                         
a hindit, a franciát és a spanyolt külön-külön már „csak” 300-500 millióan beszélik elsődleges vagy másodlagos 
nyelvként. 
45 1951-ben betiltották a katolikus vallást, pontosabban a helyi „katolikus” egyház nem ismeri el a Vatikánt 
központjaként. II. János Pál pápa halála alkalmából kiadott részvétnyilatkozatában azonban a kínai vezetés 
kifejezte szándékát a Vatikánnal való kapcsolatok normalizálására is, melyet a vallás mellett az is nehezít, hogy 
mára a Vatikán a világ egyetlen olyan állama, ami Tajvant ismeri el Kínai Köztársaságként. 
46 A diagram forrása: Statistisches Jahrbuch 2004 # Statistisches Bundesamt # Wiesbaden # 2004 és Officina 
Világévkönyv ’94/95 # Officina Nova # Dortmund # 1994 
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A kínai környezetvédelem tárgyalása során úgy gondolom, nem mehetünk el szótlanul 

amellett, hogy Kína uralkodó vallásainak milyen kapcsolata van a természetes környezettel. 

Eme világnézetet legtömörebben talán az alábbi idézet foglalja össze: „A 

legbensőségesebb összefüggés van fent az ég, és lent az emberek között, és aki ezt teljes 

egészében felismeri, az az igazi bölcs.” Tehát, ha az emberek a Földön harmóniában élnek 

egymással és a természettel, ha nem a mának élnek, hanem megismerik helyüket és szerepüket 

ebben a végtelen világban, mellyel elválaszthatatlanul összefonódnak, ha képesek a 

végtelenbe látni, akkor élnek a legbölcsebben. 

 A keretezett idézetet az egyik legősibb szöveg, a Titkos kiegészítések könyve 

tartalmazza.47 A három hatalom a Föld (mint a hely, ahol élünk) az Ég és az Ember egyaránt a 

természetből él, függ tőle, szüksége van rá. Azaz együtt kell működniük, hogy mindenkinek 

„jusson” belőle mindörökre, vagyis már itt is tetten érhető a fenntarthatóságra törekvés, mint 

az egyetlen helyes megoldás. Az öt erőszaktevő a (művelendő) föld, a víz, a tűz, a fa és a fém. 

Azért erőszaktevők, mert egymásból élnek, 

összefüggnek, végtelen kört alkotnak. Ezt 

megközelíthetjük a pusztítás oldaláról: a föld 

felszívja a vizet, a víz eloltja a tüzet, a tűz 

megolvasztja a fémet, a fém elvágja a fát, a fa 

felszántja a földet. De szintén kört alkotnak, 

ha az ellentétes végletet, a születést nézzük: a 

fa tüzet támaszt, a tűz földet szül (mint 

hamut), a föld fémet ad, a fém vizet hoz létre 

(folyékony anyagot, ha megolvad), a víz fát 

nemz. A vallásos kínaiak hiszik, hogy ez az öt alapelem minden emberben megtalálható, 

nincs rossz ember, legfeljebb a bűnösökben az elemek közti harmónia megbomlik, ami 

helyreállítható. Látható, hogy a valláson keresztül az emberek milyen közel élnek nem csupán 

fizikailag, hanem spirituális értelemben is a természethez. A következő oldali táblázat 

áttekinthetővé teszi a legfontosabb analógiákat. 

                                                 
47 Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallás # Talentum # Budapest # 1998 Az idézetek a 127. oldalon 
találhatóak. 
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 Az egész világegyetem állandó változásban van, az öt őselem sem örök, létüket a két 

őserőnek a Jinnek és a Jangnak köszönhetik, melyek az örök változás okai. Az ő 

együttműködésük hozott létre minden jelenséget. A Jang a férfi, aktív, teremtő, nemző; míg a 

Jin a nő, passzív, befogadó, odaadó. Nem ellentétei, hanem kiegészítői egymásnak, 

mindkettőben ott van egy kicsi a másikból is (ezt jelképezi a két kis kör). 

 Kínában a kommunizmus legtombolóbb évtizedei alatt nem nézték jó 

szemmel a vallásosságot, a túlvilági, láthatatlan dolgok tiszteletét. A 

kommunista embereszmény a kézzelfogható, látható dolgokért élt, 

tevékenykedett, az ember leigázni próbálta a természetet, nem együtt élni vele, 

mint ahogy a vallások tanítják. Ez a szemlélet még napjainkban is meghatározó,48 melyekre a 

legjobb példák az egyre nagyobb embertömeg egyre növekvő igényeit kielégíteni hivatott 

megaberuházások elsősorban a közlekedés és az energiatermelés területén.49  

Elemek: Föld Víz Tűz Fa Fém 
Érzékek: Tapintás Hallás Látás Szaglás Ízlelés 

Színek: Sárga Fekete Vörös Zöld Fehér 
Ízek: Édes Sós Keserű Savanyú Csípős 

Szagok: Illatos Poshadt Égett Büdös Avas 
Napszakok: Egész nap Éj Dél Reggel Este 

Évszakok: Egész év Tél Nyár Tavasz Ősz 
Égtájak: Közép Észak Dél Kelet Nyugat 

Légköri jelenségek: Szél Hideg Hő Eső Fény 
Mezei termények: Köles Cirok Bab Búza Kender 

Teremtmények: Csupasz Páncélos Tollas Pikkelyes Szőrös 
Állatok: Marha Disznó Tyúk Juh Kutya 
Szervek: Szív Vese Tüdő Lép Máj 
Bolygók: Szaturnusz Merkúr Mars Jupiter Vénusz 
Erények: Hűség Bölcsesség Szemérem Szeretet Igazságosság 

Indulatok: Vágy Félelem Öröm Harag Aggodalom 
Kormányzási módok: Gondosság Nyugalom Felvilágosultság Engedékenység Erély 

IV. táblázat: A kínai univerzalizmus analógiái 

De ne legyünk igazságtalanok, vannak azért pozitív irányú kezdeményezések, melyek 

idővel egyre inkább teret nyernek, ahogy a gazdasági növekedésnek köszönhetően egyre jobb 

körülmények között élő lakosság számára egyre fontosabb lesz a nem csupán anyagi javakban 

megnyilvánuló jólét, hanem az olyan kézzel megfoghatatlan tényezők is, mint a tiszta levegő, a 

csend, vagy a természetes táj közelsége. Tehát nem arról van szó, hogy a mai kínai emberből 

őseivel ellentétben kiveszett a természet iránti tisztelet, a békés egymás mellett élés iránti 

                                                 
48 Ezekről a későbbiekben egy külön fejezetben lesz szó. 
49 A táblázat forrása: Glasenapp, Helmuth von: Az öt világvallás (128-129. oldal) # Talentum # Budapest # 1998 
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vágy. Egyszerűen élni akarnak az új kor adta lehetőségekkel, ami időlegesen háttérbe szorítja 

a természetet, de reméljük még időben megtalálják/megtaláljuk az arany középutat. 

 Persze addig még sok víz fog lefolyni a Jangcén, mire mindez olyan méreteket ölt, 

hogy nem csupán helyi szinten lesznek látható jelei. Addig is ebben nagy segítséget jelentene, 

ha a természetvédők és az egyházak közti kommunikáció és együttműködés végre igazán 

megindulna. Ez természetesen nem csupán Kína esetében lenne kívánatos, hanem világszinten 

is, hiszen egyelőre e téren mindenhol hiányosságok tapasztalhatóak. 

 A nagy monoteista vallásokat (a judaizmust, az iszlámot és a kereszténységet) sokan 

hibáztatják azért, hogy azért romlik a környezet állapota olyan drasztikus ütemben, és azért 

bánnak olyan pazarlóan az erőforrásokkal gazdaságuk növelése érdekében azok az országok, 

ahol ezek az uralkodó vallások, mert eme vallásokban az emberé az abszolút vezető szerep, a 

természet csak másodlagos jelentőségű, mintegy eszközként szolgál az ember céljainak 

elérésében. A dél-ázsiai nagy vallások (a hinduizmus és a buddhizmus) valamivel 

környezetbarátabbak, hiszen nagy hangsúlyt helyeznek a helyes viselkedésre, melybe a 

természet megóvása is beletartozik. Ugyanakkor azt hirdetik, hogy a földi élet csak szenvedés, 

az igazi boldogság csak a halál után jön el, így csekély jelentőséget tulajdonítanak a környezet 

pusztításának és védelmének egyaránt. 

 Környezetbarát szempontból talán nem túlzás azt állítani, hogy a kelet-ázsiai vallások 

(a konfucianizmus és a taoizmus, vagy együttesen a kínai univerzalizmus) a leginkább 

környezetbarátak, egyesítik az előző két valláscsoport előnyeit, hiszen az evilági létre 

helyezik a hangsúlyt, és azt tanítják, hogy ne urald a természetet, hanem élj együtt vele 

harmóniában, mert ez az egyetlen helyes út, mely mindkét félnek kölcsönösen a 

legüdvözítőbb.50 

 

222...444...   TTTeeellleeepppüüülllééésssssszzzeeerrrkkkeeezzzeeettt 

 

 Kína egy erősen urbanizálódó ország, a szónak mindkét értelmében: meglévő városai 

rendületlenül nőnek tovább, azaz városodik51, illetve városiasodik is, hiszen egyre nagyobb, 

                                                 
50 Gary Gardner: A vallás szerepe a fenntartható világ építésében In: A világ helyzete 2003 # Föld Napja 
Alapítvány # Budapest # 2004 
51 A városok különböző célokra jelentős területeket foglalnak el pazarló módon, hiszen az ember által beépített 
területek (települések, utak) az ország felszínének 14%-t fedik le, ami például az Egyesült Államok értékének 
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korábban egyértelműen vidéki területein hódít teret a városi életforma, annak minden 

előnyével és hátrányával együtt. Az urbanizációnak (a népességnövekedéshez hasonlóan) 

négy szakaszát különböztetjük meg:52 a kezdetekkor a városnövekedés ösztönzője az ipar és 

elsősorban a gyarmatokkal folytatott kereskedelem volt. A kezdetleges ipari technológiákhoz 

nagy élőmunkaerőre volt szükség, a kereskedelem, szállítás, az ahhoz kapcsolódó 

szolgáltatások ugyancsak számos munkás közreműködését igényelték. 

Az első szakasz abszolút koncentrációja után viszonylagos dekoncentráció 

következik. Ezt magyarázza az intenzív fejlődési formák, a nem-termelő ipari szektorok és a 

nagyon szükségessé vált infrastruktúra-fejlesztések előtérbe kerülése. Így fejlődik ki a városi 

agglomeráció valamint a kisvárosi hálózat, de emellett a viszonylagosság azért is jellemző e 

szakaszra, mert a falusi térségekben a városodás folyamata tovább tart, noha ott is 

megjelennek a városiasodás jelei. Tehát népességük elvándorlása csökken, de nem szűnik 

meg, egyre több falu néptelenedik el végleg. 

 A harmadik szakaszban a dekoncentráció relatívból abszolútba hajlik át. A 

mezőgazdaság és az ipar szerepének csökkenésével párhuzamosan megnő a szolgáltató 

szektor jelentősége, emellett a falvak kedvező tulajdonságainak (emberközeliség, 

közbiztonság, környezetvédelem) újbóli felfedezésével egyre többen hagyták maguk mögött 

a nagyvárosok lélektelenségét, szennyét, hogy visszatérjenek a természet közeli élethez. 

Mindez elsősorban a fejlett nyugati társadalmakra volt természetesen jellemző, hiszen a 

szocialista országok központosított településfejlesztése, iparpolitikája, tervgazdaságú 

mezőgazdasága nem támogatta az ehhez hasonló folyamatokat.53 

 
c. ábra: Gazdasági szektorok és a városnövekedés szakaszai 

 A negyedik szakaszt az informatika urbanizációjának szokás nevezni, de tartalma még 

meglehetősen bizonytalan. Az egyértelműnek látszik, hogy a városodás tovább nő, de hogy 

koncentrációs, vagy dekoncentrációs hatások kerülnek-e túlsúlyba, az még a jövő kérdése. A 

                                                                                                                                                         
3,5-szerese. Mindezekért okolható a „termelővé” alakítandó városok átfogó megtervezésének hiányosságai is, 
mely kedvezőtlenül hatottak a szerkezetre, funkcionális megoszlásra és az alakzatra is. 
52 Enyedi György: A városnövekedés szakaszai # Akadémiai Kiadó # Budapest # 1988 
53 Az ábra forrása: Enyedi György: A városnövekedés szakaszai # Akadémiai Kiadó # Budapest # 1988 
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változás ténye azonban elvitathatatlannak tűnik, hiszen megfigyelhettük, hogy korábban is a 

termelőerők fejlődését követte a településszerkezet változása, így a legújabb technológiai 

kutatásoknak, a bio-, mikro- és géntechnológiának, a robotikának, a távközlés további 

fejlődésének, és egyéb csúcstechnológiai iparágak elterjedésének biztos hatása lesz 

lakóhelyünkre és -körülményeinkre. 

Természetesen a Föld egyes térségeiben időben eltérve, és különböző ideig hatva 

következnek be a fenti változások. Nagy általánosságban elmondható, hogy a fejlett nyugati 

társadalmakat utánozza a volt szocialista blokk, amit pedig a fejlődő harmadik világ követ. 

Tehát miközben Nyugat-Európa és Észak-Amerika a negyedik szakasz küszöbére érkezett, 

addig Kínában alig kezdtek el a második szakasz, a relatív dekoncentráció jelei 

megmutatkozni, többségében még mindig a nagyvárosokba özönlenek a vidékiek nagy 

tömegei, hiszen a mezőgazdaság fejlődésével párhuzamosan egyre kisebb élőmunkára van 

szükség a legfeljebb még 150-200 millió fővel gyarapodó, pár évtized múlva csökkenő számú 

népesség élelmiszerrel való ellátására. 

 

222...444...111...   NNNaaagggyyyvvvááárrrooosssoookkk 

 

A milliós városok száma az ezredfordulón hatvanhárom volt, ám közülük mindössze 

öt olyan van, amely 400 km-nél távolabb fekszik valamelyik tenger partjától.54 Két és fél 

millió főnél több lakossal jelenleg 15 (és 2 tajvani) metropolisz rendelkezik, de 

ezek közül is kiemelkedik a főváros, Peking (10.825.000 fő)55 

mellett a legnépesebb város és kikötő, a 12,5 

milliós Sanghaj, valamint a világ egyik 

legforgalmasabb kikötőjeként Hongkong 

(7.303 ezer fő), a fővárossal már-már 

egybeolvadt tengeri kapu, Tiencsin (5,85 

millió fő), illetve a Jangce középső folyásánál 

fekvő hatalmas vörös-medencebeli 

agglomeráció központja, a 7,5 milliós 

Chongqing. Ez az öt megapolisz bír egyenként több mint ötmillió 

                                                 
54 Urumcsi, Kína legnyugatibb milliósa város van a világon a legmesszebb, 2.500 kilométerre a világtengerektől. 
55 A térkép forrása: Cartographia Világatlasz # Cartographia # Budapest # 2004 

G. térkép: Kína 
nagyvárosai 
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lakossal, 1997 óta a legmagasabb, tartományi szinten kezelik mindegyiket. A hierarchiában 

utánuk a prefektúraszintű, majd megyei szintű városok következnek. 

Jelentős, 2,8-4,8 milliós népesség él még56 az észak-kelet kínai régió három 

tartományi székhelyén (Harbin, Changchun, Shenyang), a tengerpartok és vonzáskörzeteik 

nagyobb településein (Dalian, Qingdao, Nanjing, Guangzhou), valamint az ország középső 

vidékein, az óriásfolyamok partján (Xi’an, Chengdu, Wuhan), illetve az ókor egyik csodája, a 

mostanában újjáélesztendő, egykor legforgalmasabb belföldi viziút, a Nagy-csatorna 

mentén.57 

 
9. diagram 

                                                 
56 Tajvan szigetén két metropolisz népesebb 2,5 millió főnél: a székhely Tajpej (6,8 millió fővel a világranglistán 
a 39.), valamint ellenpólusként a déli végen Gaoxiong. 
57 A diagram forrása: Cartographia Világatlasz # Cartographia # Budapest # 2004 és Népszabadság 1998. május 
5. 
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A jövőbe tekintve megállapíthatjuk, hogy a városok növekedése természetesen nem 

lesz képes megállni még egyelőre, legalábbis az előrejelzések szerint. Eszerint tíz év múlva a 

világ legnépesebb városa a japán főváros, Tokió lesz több mint 28 millió fővel, tehát a 

csökkenő japán népesség és a hatalmas méret miatt egyedül az ő lakossága kezd fogyni az 

élmezőny megapoliszai közül. A második az indiai Bombay lesz 27 millió fővel, és felfér 

még a dobogóra Afrika legnépesebb és rendületlenül tovább növekvő országának gazdasági 

központja, Lagos is közel negyedszáz-millió lakossal. 

Általánosságban is megállapítható, amit a színezéssel is igyekeztem jobban 

érzékelhetővé tenni, hogy a fejlődő világ a 

népesség abszolút számában meglévő 

fölényét a későbbi, tovagyűrűző 

hatásoknak köszönhetően a városok 

tekintetében is érvényre juttatja. Európa 

már jelenleg is csupán Moszkvával (12.) és 

Londonnal (20.) képviselteti magát az első 

húszban, tíz év múlva pedig már csak a 

kontinens határán, azaz részben nem is 

Európában fekvő Isztambullal (20.) lesz 

jelen az élmezőny közelében. Amerika 

képviselőinek száma is a felére zsugorodik 

az első tízben, ráadásul míg most az első 

ötben három újvilági város foglal helyet, 

tíz év múlva egy sem. Kína két óriásvárosa 

azonban feljebb kerül, mégpedig 

jelentősen, hiszen Sanghaj a 17-ről a 4-re, Peking a 23-ról a 8. helyre lép előre, miközben 

lakosságuk nagyjából megduplázódik alig egy évtized alatt. 

A prognózisok tehát a zsúfoltság nagymértékű növekedését vetítik előre a 

világvárosokban, így érthető, hogy soha nem látott felhőkarcoló-építési láz tombol 

világszerte, mely egyfajta megoldást kínál erre a problémára. 

A táblázatból is látható,58 hogy nagy a kínai dominancia a legmagasabb épületek 

világranglistájának élmezőnyében.59 Követik azt a nyugati világban gyakran alkalmazott, 

                                                 
58 A táblázat forrása: Cartographia Világatlasz # Cartographia # Budapest # 2004 
59 A negyedik helyen állnának 421 méteres magasságukkal a 2001. szeptember 11-én összeomlott new yorki 
World Trade Center ikertornyai. A terrortámadás egy időre visszafogta a felhőkarcolók építése iránti lelkesedést, 

V. táblázat: A Világ legmagasabb felhőkarcolói (2004)
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ámde hosszú távon fenntarthatatlan eljárást, hogyha vízszintesen már nincs hely a további 

alacsonyabb építményeknek, illetve ha az utak nem bírják el a naponta ingázók millióit, 

akkor a harmadik dimenzióban, felfelé kell építkezni. Csupán hogy az építkezések méreteit 

illusztráljam, tervezés alatt áll az 574 méteres Partjelző-torony és a 840 méter magas 

Millenium-torony60, melyeket Hongkongban építenének fel, illetve például nem rég készült el 

egy hatalmas sörnyitóra emlékeztető külsővel a 460 méteres sanghaji Pénzügyi Világközpont 

felhőkarcolója is.61 

 
i. )kép 

 

222...444...222...   AAA   HHHuuukkkooouuu---rrreeennndddssszzzeeerrr   ééésss   aaa   bbbeeelllsssőőő   nnnééépppvvvááánnndddooorrrlllááásss 

 

1949-től meglehetősen ellentmondásos a helyzet a városok megítélése terén. A Mao 

vezette kommunisták elsősorban a vidéki parasztságra támaszkodva vívták ki győzelmüket, a 

tengerparti városok a Kuomintang bázisai voltak. Ráadásul a nagy kikötőkhöz az erőszakos 

gyarmatosítások emlékei is kötődnek, a vidékiek szemében a városiak nem termelnek, csak 

fogyasztanak. Mindezek ellenére vagy éppen ezért már a kezdetektől fogva a városközpontú 

tervezési stratégia mentén fejlesztették a gazdaságot. 1960 körül a városkörnyéki agrár-

népesség körzeteit is hozzácsatolták a városokhoz, ez a megadott adatokban nagy 

                                                                                                                                                         
de mindez csak átmenetinek bizonyult, azonban annyi hatása mindenképp volt, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt 
fektetnek a tervekben a lehető legteljesebb körű biztonságra. 
60 A képen is látható, hogy a japánok még magasabbra törnek: a tervek szerint csaknem százezer ember élhet 
majd az 1.128 méteres Bionikus-toronyban, mely magasságával több mint kétszeresen túlszárnyalja a jelenlegi 
csúcstartót, a torontói CN-tornyot, mely ráadásul nem is számít toronyháznak, hisz csak a tetején van egy korong 
alakú kilátóterasz. 
61 A kép forrása: Népszabadság Archívum (1995 - 1999) 
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hibaforrásként jelentkezik, ennek és későbbi adminisztratív változtatásoknak is nagyban 

köszönhető, hogy a közelmúlt évtizedeiben ilyen mértékben emelkedett a városi lakosság. 

 Jelenleg már Kínában él a legtöbb városlakó a világon, lakosságának 40%-a (520 

millió fő) minősül annak a kínai statisztikák szerint. Ötből három ember vidéken él, de az 

alábbi diagramból látható, hogy ha a tendencia folytatódik, akkor már csak egy szűk 

évtizedig lesznek többségben a vidékiek.62 

 
10. diagram 

A Mao-féle városfejlesztési elképzelésben a hatalmas helyi munkanélküliség 

jelentette a legnagyobb problémát. Már a Csing-dinasztia és a Köztársaság ( ) évei alatt is 

bírtak az emberek a szabad költözési joggal, így a kommunista hatalomátvétel után rögtön 

földosztással vették rá túlnyomó többségüket a vidékre költözésre63, csak az 

osztályellenségeket toloncolták ki erőszakkal. Később, az ötvenes évek első felében azonban 

fokozatosan korlátozták a szabad költözés jogát, adminisztráltak minden „mozgást”, 1955-

ben bevezették a háztartási nyilvántartó (kínaiul Hukou-) rendszert. Elindították a 

jegyrendszert, a városi lakosság ellátása volt az elsődleges, az élelmiszert termelő 

vidékieknek csak a maradék jutott. A mezőgazdaságba fektetett kis összegek hozzájárultak a 

vidék elmaradottságának tartósságához, az egész rendszer ellentmond a (szocialista) 

piacgazdasághoz szükséges hatékony munkaerő-felhasználásnak. A betelepülés 

                                                 
62 A diagram forrása: China Statistical Yearbook 2004 # China Statistics Press # Peking # 2004 
63 Az akkor uralkodó elmélet szerint korlátlan a vidék munkaerő-felszívó képessége. 
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megakadályozása a városokban a munkaerőpiaci verseny lanyhulásához, így minőségbeli 

romláshoz vezetett, aminek érzékelhető hatásai voltak a gazdasági teljesítményre is. 

Az utóbbi két évtized nem csupán szektorálisan, hanem földrajzilag is egyenlőtlen 

gazdasági fejlődése következtében a városi lakosság életszínvonala, életkörülményei 

lényegesen gyorsabban javulnak, mint a vidéki népességé. A városiak mindezen felül jelentős 

szociális ellátásban részesültek a nyugdíj, oktatás, egészségügy, otthonteremtés területein, a 

vidékieknek minderről maguknak kellett gondoskodni. A jövedelmi különbségek a duális 

társadalom két rétege között egyes számítások szerint elérték a két-háromszoros mértéket, 

mely a szubvencióknak hála ténylegesen akár a hatszoros különbséget is meghaladták.  

Mára a parasztság is heterogenizálódott, egyre többen válnak egyéni vállalkozóvá, 

vagy elmennek munkásnak a falusi kollektív vállalatokhoz, ezen felül is lazítottak a 

rendszeren, de természetesen hatása máig is érződik. Jelenleg az agrártechnikák terjedésének 

következtében a falusiak harmada feleslegessé vált a mezőgazdasági termelésben, ezáltal 

nagy részük nem jelenik meg fogyasztóként, ami fékezi a gazdaság gyarapodását. 

 Kína esetében is megkülönböztethetjük a mobilitás három szintjét.64 Vidéken szinte 

kötelező a mikromobilitás, hiszen a lányok általában az egyik szomszédos faluba mennek 

férjhez. A mezoszintű mobilitáskor a városba mennek dolgozni a vidékiek, de csak időszakos 

munkákra. Makroszint esetében tartósan költöznek más vidékekre az országon belül, vagy 

akár az országhatáron kívülre is, hiszen a „Kultúrkína” sokkal nagyobb, mint maga az ország, 

számos kontinensen élnek kisebb nagyobb számban kínaiak, létszámukat nagyjából 55 

millióra teszik, s ezzel a legnagyobb külföldi kisebbség a világon. Sőt, létszámánál jóval 

nagyobb gazdasági súllyal rendelkezik elsősorban a délkelet-ázsiai államokban: a 

legextrémebb eset Indonéziában fordul elő, ahol a lakosság 3%-t kitéve a gazdaság 70%-a 

felett „őrködnek” kínaiak.65 

Egyes becslések66 szerint a 100, de akár 150 millió vidéki áramlott elsősorban a négy 

tartományi rangú nagyvárosba az utóbbi évtizedekben, azonban előtte, 1957 és 1978 között a 

világon egyedülálló módon növekedett az agrárszektorban dolgozók aránya 83,5%-ról 

                                                 
64 Carsten, Herrmann-Pillath: Növekedés, mobilitás és társadalmi-gazdasági változás: A hagyományos kultúra 
szerepe Kína modernizációjában (50-75. oldal) In: Külgazdaság 1997. 6. szám 
65 Az adatok Jordán Gyulának a Budapesti Corvinus Egyetemen 2005. március 30-án tartott előadásán 
hangzottak el. 
66 A bizonytalanságot nem csupán a nagy méretek, hanem a hiányos adatok, a nem egyértelmű meghatározások 
(állandó vagy ideiglenes migráció, turisták és üzleti ügyben utazók kérdése) is okozzák. A körzethatár-
változások, illetve körzetátsorolások pedig úgy is képesek az adatokat befolyásolni, hogy az illető el sem 
mozdult lakhelyéről. 
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84,2%-ra, ez abszolút mértékben még rendkívülibb, közel 290 milliós növekedésnek felel 

meg. A városok növekedését átlagosan 80%-ban a betelepülők okozták a reformidőszak 

táján, mára legálissá vált az a korábban törvényellenes eljárás, miszerint a városvezetés 

pénzt kapott cserébe azért, hogy szemet hunyt a betelepülők felett. A nagyvárosoknak ugyanis 

szükségük van az illegális munkavállalókra – a munkatáborokban dolgoztatott nagyjából 20 

millió elitélt mellett –, a hatalmas méreteket öltött, korábban a felhőkarcolóknál és a 

későbbiekben a megaberuházásoknál is tárgyalt építési láz miatt, ehhez jönnek 

még a 2008-as Pekingi Nyári Olimpiai Játékok és a 2010-es Sanghaji 

Világkiállítás létesítményei, illetve többek között az autópálya-építések.67 

Ugyancsak szükség van rájuk a tömegközlekedés és a köztisztaság 

biztosításában, tavaszünnepekkor szinte ellepi az utcákat a szemét és megbénul a 

tömegközlekedés, hiszen ekkor a vidéki munkavállalók hazautaznak a családjukhoz kis 

falvaikba.68 Azonban nem képesek beolvadni a városi polgárok társadalmába sem, sajátos 

szokásaik, eltérő dialektusuk, szegényesebb megjelenésük miatt külön „kasztot” alkotnak, a 

helyiek többsége lenézi őket, haragszanak rájuk a zsúfoltság növekedése miatt, de elismerik, 

hogy nélkülük működésképtelenné válnának nagyvárosaik.69 

 
ii. )kép: A modern Sanghaj látképe a Jangce torkolatánál 

                                                 
67 Az elmúlt években nagyjából 25 ezer kilométer autópálya épült meg, de öt éven belül minden nagyobb várost 
bekapcsolnak a hálózatba a tervek szerint. 
68 Jordán Gyula: A város és a vidék közötti szakadék és a belső migráció Kínában (407-417. oldal) In: 
Statisztikai Szemle 1998. 4-5. szám 
69 A kép forrása: http://www.hanjoong.pe.kr {2005. április 21.} 
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333...   AAA   kkkííínnnaaaiii   gggaaazzzdddaaasssááágggrrróóólll 

 

atar fővárosában, Dohában 2001-ben tartották a Világkereskedelmi Szervezet 

(WTO) azon tanácskozását, ahol többek között döntöttek a 13 éve a belépésre 

várakozó Kína felvételéről a szervezetbe. Ez azt jelenti, hogy a világ legnépesebb országának 

meg kell nyitnia piacait a külföldi versenytársak és a nemzetközi kereskedelem előtt, ezáltal 

sebezhetővé válik, de ennek ellenére joggal bízik benne, hogy bírni fogja a versenyt. Kína 

vállalta, hogy ugyanúgy „bánik” más országok helyi vállalataival, mint a belföldi 

vállalataival. A korábban teljesen elzárt birodalom megnyitotta kapuit a globalizáció előtt, 

igyekszik elismertetni magát a világgal.70 

 A kínai gazdaság 1992-ben feljött az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok 

mögötti harmadik helyre71, a gazdasági nyitás óta eltelt negyedszázad alatt gazdasága bő 

négyszeresére duzzadt, átlagosan évi 9,4%-os növekedést produkált, mely ennyi ideig, ekkora 

méretben egyedülálló a világon. Az alábbi táblázat a világ legnagyobb, vásárlóerő-paritáson 

számított gazdaságaival rendelkező államait mutatja be.72 

GDP (PPP) Lakosság  
milliárd $ % ezer fő % 

GDP / fő 
($) 

HDI - 
index 

 Összesen 48.249,7 100 6.226.958 100 7.749 729 
1. Európai Unió 11.180,4 23,2 467.394 7,5 23.921 916 
2. Egyesült Államok 10.308,0 21,4 287.676 4,6 35.832 939 
3. Kína73 5.860,9 12,1 1.306.730 21,0 4.485 746 
4. Japán 3.425,1 7,1 127.066 2,0 26.955 938 
5. India 2.799,6 5,8 1.034.173 16,6 2.707 595 
6. Brazília 1.355,0 2,8 179.914 2,9 7.531 775 
7. Oroszország 1.185,6 2,5 145.266 2,3 8.162 795 
8. Kanada 924,7 1,9 31.902 0,5 28.985 943 
9. Mexikó 904,6 1,9 102.480 1,6 8.827 802 

10. Koreai Köztársaság 807,3 1,7 47.829 0,8 16.879 888 
 A Világ többi része 9.498,5 19,7 2.496.528 40,1 3.805 690 

VI. táblázat: A Föld tíz legnagyobb gazdasága (2002) 
                                                 
70 Ennek eddigi leglátványosabb lépése a 2008-as Nyári Olimpiai Játékok megrendezésének elnyerése volt, 
melyet a főváros, Peking óriási többséggel hódított el Párizs, Toronto, Isztambul és a japán Oszaka elől. 
71 Nem vásárlóerő-paritáson számítva még Japán is megelőzi. 
72 A táblázat forrása: http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/agggen; IMD World Competitiveness Yearbook 2004 # 
IMD International # Lausanne # 2004; http://hdr.undp.org/statistics/data/indic/indic_124_1_1.html {2005. 
február 28.} 
73 Tajvannal, Hongkonggal és Makaóval együtt értendő. 

 K 
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Látható, hogy a kibővített Európai Unió74 az első, bár egy főre számítva az USA, 

Kanada és Japán is megelőzi. Kína a harmadik a két nagyot követően, de az ő gazdasága nő a 

legnagyobb ütemben (hiszen nagyon alacsony egy főre jutó értékkel bír hatalmas lakossága 

miatt), igyekszik kihasználni egyre globalizálódó világunk előnyeit.75 Így az elkövetkező 

évtizedek minden bizonnyal a felzárkózás jegyében fognak telni számára, azonban hátránya 

még meglehetősen jelentősnek mondható. Azonban ha feltételezzük, hogy az elkövetkező pár 

évtizedben is a közelmúlthoz hasonló ütemben növekszik a három állam gazdasága, akkor 

Kínának akár már csak 20-15, számukra kedvező esetben talán már csak egy évtizedre van 

szüksége, hogy utolérje a két nagyot. Az is kiolvasható, hogy a világ tíz legnagyobb 

gazdasága összesen a világgazdaság több mint 80%-t birtokolja, miközben a lakosság 60%-a 

él ott. De ennél nagyobb aránytalanságot is észrevehetünk, hiszen a triád (EU, USA, Japán) a 

világgazdaság több mint felét jelenti, de csupán minden hetedik ember (14,1%) otthona. 

Az utolsó oszlop, a Human Development Index, azaz Emberi Fejlődés-mutató, egy 

nem olyan régi kezdeményezés, mely igyekszik pontosabban érzékeltetni egy térség 

fejlettségét. Az egy főre jutó GDP és a gazdasági növekedés mellett a születéskor várható 

élettartamot és az analfebétizmus arányát is figyelembe veszi. Jelen esetben egyedül Kanada 

révén van különbség a sorrendet illetően a két mutató között, a HDI-számítás alapján 

fejlettebb az USA-nál is, míg az egy főre jutó GDP alapján nem. 

Egyéb fontos makroökonómiai mutatók tekintetében is jól áll Kína, hiszen az infláció 

1% körül mozog, és a munkanélküliség is alig haladja meg a 4%-t, igaz ez a 750 milliós 

munkaerő révén több mint 32 millió állás nélküli állampolgárt jelent. Az elsősorban a vidéki 

mezőgazdaságban munka nélkül maradt, és illegálisan a nagyvárosokba vándorolt emberek 

sokaságát76 azonban a statisztikák nem tudják figyelembe venni, tehát a helyzet azért sokban 

„kedvezőtlenebb” a számok által sugalltaknál. 

Egy cég által évente kiadott versenyképességi rangsorban77 a hatalmas gazdasági 

növekedés és az olcsó munkaerő ellenére Kína évek óta a középmezőnyben foglal helyet, 

Hongkong a hatodik, Tajvan a 12. A gazdasági teljesítmény mellett (ahol Kína az USA mögé 

                                                 
74 A kibővített Európai Unión most nem csupán a 25 tagállamra bővült Uniót értettem, hanem a jelenleg (még) 
nem tag nyugat-európai államokat, tehát Svájcot, Norvégiát, Izlandot illetve valamennyi miniállamot valamint 
Európa-körüli függő területet is beleszámítva kell az adatokat értelmezni, hiszen ezen államok gazdasága is 
legalább annyira szorosan kapcsolódik az EU-hoz, mint a hivatalos tagállamokéi. Egyébként a szűk értelemben 
vett EU25 is az USA-nál nagyobb, 10.773,7 milliárd dolláros bruttó hazai termékkel rendelkezik. 
75 A 3. Függelékben olvasható egy fejezet globális világunk regionális integrációiról, mely kissé átírva és 
jelentősen kibővítve megjelenés alatt áll. 
76 Erről egy korábbi fejezetben volt szó. 
77 IMD World Competitiveness Yearbook 2004 # IMD International # Lausanne # 2004 
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most először feljött a második helyre) ugyanis ugyanekkora súllyal vesznek figyelembe 

három további tényezőt: a kormányzati, illetve üzleti hatékonyságot78, valamint az 

infrastruktúra fejlettségét, és különösen az utóbbiakban bizony még elég tetemes az ország 

lemaradása, elsősorban az utóbbi leküzdéséért tesz látványos lépéseket. 

 Az ország legfőbb céljai közé tartozik a stabilitás megteremtésén és fenntartásán túl 

egy békés biztonságos környezet létrehozása, és a régión (Ázsia és Csendes-óceán) belüli 

szerepének erősítése. A multipoláris világrendet tartaná üdvözítőnek, melynek egyik 

pólusává kíván válni már a közeljövőben. 

 

333...111...   AAA   gggaaazzzdddaaasssááágggiii   nnnööövvveeekkkeeedddééésss   ééésss   oookkkaaaiii 

 

 A kínai gazdaságról hallva, mostanában annak hihetetlen növekedése jut mindenki 

eszébe. Más államoknál  (hogy ne menjünk olyan messze Kínától, például Japánnál) a 

gazdaság élénkítése okoz gondot, Kínában pedig a növekedés lassítása a feladat, hiszen ez a 

rendkívüli növekedés a gazdaság túlhevülésével járhat. A legnagyobb probléma az, hogy a 

gazdasági szektorok növekedésével, pláne a fogyasztási boommal az energiatermelés nem 

képes lépést tartani.79 

Rendszeres az energiahiány, a fejlett nyugati országokhoz képest nagyon túlsúlyos 

ipar állandó nyersanyaghiánnyal küzd, amit még mindig kénytelen a rossz hatásfokú, 

rendkívül környezetszennyező kőszén veszélyes bányászatával megoldani, de eközben egyre 

erőteljesebben függ az arab olajállamoktól is. Az alábbi diagramból is látszik, hogy a 

kilencvenes évek eleji, közel 15%-os gazdasági növekedést az ezredfordulóra sikerült 

majdnem a felére leszorítani, de az utóbbi években megint a 10%-t ostromolja. Az is 

kiolvasható, hogy ez a legújabb növekedési hullám egyértelműen az iparnak köszönhető, ami 

megakasztotta a 2000-ig tartó kedvezőbb tendenciát. Akkortájt ugyanis a 

„környezetbarátabb” szolgáltatói szektor nagyobb szerepet játszott a növekedésben, és a kis 

kördiagramon is látható, hogy a GDP-ből való részesedése is 4-5 éve érte el eddigi 

tetőpontját.80 

                                                 
78 Ezekben Hongkong a harmadik, illetve a második helyen áll. 
79 http://www.hhrf.org/rmsz/04jan/04010610.htm {2004. október 5.} 
80 A diagram forrása: China Statistical Yearbook 2004 # China Statistics Press # Peking # 2004 
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11. diagram 

 Mao Ce-Tung halála után bő két évvel, 1978 decemberében a kínai kormány81 

felébresztette a szunnyadó gazdasági óriást a 

gazdasági, piacorientált reform keretében: 

bátorította, támogatta a helyi vállalatokat, 

magánvállalkozásokat, liberalizálta a 

külkereskedelmet és a befektetői piacot, nyitott 

gazdasági övezeteket hozott létre 14 tengerparti 

városban, lazította az állami felügyeletet bizonyos 

termékek árai felett, sokat fektetett be az iparba és 

munkaereje oktatásába, képzésébe. Szinte minden 

szempontból látványosan működött a Teng Hsziao-ping által bevezetett stratégia: 1978 előtt a 

gazdasági növekedés kb. 6%/év volt, utána 9%/év átlagosan és sokkal kevésbé fájdalmas föl-

le ingadozásokkal, mint előtte. Az elmúlt 15 évben megnégyszereződött az egy főre jutó 

bevétel, a merészek szerint gazdasága 20 éven belül lehagyhatja az USA-ét is. Szerencsés 

külső körülmények is segítették fejlődését, hiszen a kistigrisek (Dél-Korea, Tajvan, 

Hongkong, Szingapúr) is 7-8%-os növekedést produkáltak ebben az időben, ennek 

összetételét igyekezett ő is lemásolni lehetőségeihez mérten. 

A hatalmas növekedés okainak felderítői meglepő eredményre jutottak:82 eltér a 

                                                 
81 A kép forrása: Officina Világévkönyv ’94/95 # Officina Nova # Dortmund # 1994 

iii. )kép: Teng Hsziao-ping, a reform atyja 
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hagyományos felfogástól, mert ugyan fontos volt a tőkeakkumuláció növekedése (új gyárak, 

gépek, technológiák, infrastruktúra, kommunikációs rendszerek), a fő ok mégis a munkások 

termelékenységének, hatékonyságának növekedése volt. A növekedés mérése nem egyértelmű, 

mert a nyugati országokétól eltérő rendszert használnak83, így részben az elemzőtől függ, 

hogy mit vesz figyelembe a számításoknál. 

1978 előtt a növekedés összetétele: tőkeformációk 65%, munkaerő 17%, 

termelékenység 18%, míg a nyitás utáni nagyobb növekedésben a termelékenység már 42%-t 

képvisel, a kilencvenes években pedig átlépte az 50%-t. 1953 és 1978 között a 

termelékenység 1,1%-kal nőtt évente, ’78 után 3,9%-kal (összehasonlításképpen az USA-ban 

ezidőtájt ez az érték 0,4%, a kistigriseknél 2%). A folyamat természetesen elsősorban azért 

üdvözítő, mert fenntarthatóbb növekedési pályára állítja a gazdaságot. A hatékonyság nőtt 

vidéken azáltal, hogy profitösztönzőket vetettek be a vidéki közös vállalatoknál84, illetve 

családi gazdaságoknál, kis magánvállalkozásoknál és a külföldi befektetőknél, kereskedőknél, 

valamint felszabadítottak sok állam által vezetett vállalatot is. Az állami tulajdonú vállalatok 

részesedése a ’78-as 56%-ról 40% alá csökkent, míg a közös vállalatok részesedése 50% fölé, 

a magánvállalkozásoké pedig szinte nulláról 10% fölé emelkedett. A profitösztönzőknek 

távolabbi pozitív hatásuk is volt, mivel a magán tőkepiacon a gyártulajdonosokat és a 

kistermelőket egyaránt a profitnövelésére sarkallta, hiszen többet tarthattak meg belőle, 

bevételükből egyre többet áldoztak az üzleti teljesítmény növelésére. 

A hatékonyság növelése elsősorban a mezőgazdaságon keresztül ment végbe, hisz ’78 

előtt a lakosság 80%-a dolgozott itt. Dekollektivizálást hajtottak végre, magasabb árakon 

adták el a terményeket, amik ezáltal hatékonyabbá, nyereségesebbé váltak - de ugyanakkor ez 

a mezőgazdaság kevesebb ember megélhetését tette lehetővé, a felesleg a városokba vándorolt 

és egy részük (jobb esetben) nagyobb hozzáadott-értékű kézműipari tevékenységbe kezdett. 

Később, a ’78 utáni reformokban nagyobb függetlenséget, mozgásteret és szabadságot 

garantáltak a vállalati vezetőknek, menedzsereknek a munkaerő-alkalmazásban, a nyereség 

felhasználásában, az árak meghatározásában. Ezen keresztül is nőtt a hatékonyság, ami olyan 

rugalmasságot adott az államnak, mint soha azt megelőzően, sőt a liberalizáció az exportot is 
                                                                                                                                                         
82 Zuliu Hu és Mohsin S. Khan: Why is China growing so fast? In: Economic Issues # International Monetary 
Fund # Washington D. C. # 1997 
83 A bruttó nemzeti terméket (GNP) a kínaiak csak 1978-tól tartják nyílván (a Kínai Állami Statisztikai Hivatal 
révén), előtte a bruttó szociális terméket vették figyelembe a tervezésnél. Ez sok olyan tényezőt nem vesz 
figyelembe, amit a GNP igen; de szerencsére egy másik mutatót (nemzeti bevétel) is közzétettek 1952 és 1993 
között, ami valahol az előző kettő között helyezkedik el, és ha ezt kiegészítették a megfelelő hiányzó elemekkel, 
alkalmassá vált a kínai gazdasági növekedés forrásainak elemzésére. 
84 Melyek jogilag a helyi kormányzatoké, de piaci szabályok alapján vezetik őket. 
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növelte. Az erőt, a tőkét az átalakításhoz a külföldi befektetők adták, melyek Kína földjére 

léphettek a "nyitott kapuk" politikájának köszönhetően és értelmében. A külföldi tőke (’78 

előtt kimutathatatlanul kevés, ’94-re elérte a 100 milliárd dollárt (18%)) bekapcsolta Kínát a 

nemzetközi kereskedelembe, fontos technológiai transzfereket eredményezett, a külföldi tőke 

elsősorban a 14, adókedvezményeket nyújtó ún. "nyitott gazdasági övezetbe" összpontosult. 

Árreform terén óvatosan haladt az ország, méltányos összeget garantált a parasztoknak és a 

fogyasztói javak termelőinek, de sokkal kevesebbet, mint más szektorokban, hiszen a nagy 

növekedés legnagyobb veszélye az infláció, mellyel már többször is meg kellett küzdeni a 

kormányzatnak az elmúlt évtizedekben. A kínai jüan már több éve az amerikai dollárhoz van 

kötve, így is biztosítva a kínai javak versenyelőnyét a külföldi piacokon. 

Összességében elmondható, hogy a kitörésre jó példát mutat a hasonló, nagy 

agrárnépességgel bíró országok számára anélkül, hogy jelentős gazdasági és társadalmi krízist 

okozna, bár kétségkívül nem tartható fenn örökké a belső migráció adminisztratív korlátozása, 

és a környezetvédelmi szempontoknak is nagyobb teret kell kapniuk a jövőben a fenntartható 

fejlődés érdekében. A kiegyensúlyozott gazdasági növekedésben pedig minden eddiginél 

nagyobb hangsúlyt kell kapnia a tudomány és technológia irányító szerepének, a kutatás-

fejlesztésnek, az innovációknak, stb.85 

 

333...222...   AAAzzz   eeennneeerrrgggiiiaaattteeerrrmmmeeelllééésss   hhhaaatttááásssaaa   aaa   ttteeerrrmmméééssszzzeeettteeesss   kkkööörrrnnnyyyeeezzzeeetttrrreee 

 

 Az alábbiakban az energiatermelésről lesz szó részletesebben. A régi hagyományokkal 

bíró szénbányászat és a Kínában még gyerekcipőben járó atomenergia békés célú 

felhasználása mellett az ország legnagyobb gazdasági beruházásairól, a Három Szurdok 

Gátról, illetve a Jangce-projektről is szó esik e fejezetben. 

 Világszinten a legnagyobb probléma az, hogy az energiahatékonyság javulása nem 

képes lépést tartani a világméretű fogyasztás állandó növekedésével, azaz a globális 

energiafelhasználás továbbra is növekszik. 1850 és 1970 között a Föld lakossága 

                                                 
85 http://hu.chinabroadcast.cn/1/2004/05/22/2@12056.htm {2004. október 5.} --- Ide illik az a hír is, miszerint 
2006-ban Kína három környezetvédelmi műholdat is fellő, hogy elősegítsék a környezet feltérképezését és a 
természeti katasztrófák előrejelzését. Reményeik szerint így előre jelezhetik a nagyobb környezeti változásokat 
és megállapíthatják a szükséges sürgősségi intézkedéseket. (Forrás: 
http://www.zoldmagazin.com/belso/hirek0308.html {2004. október 5.}) 



 42

megháromszorozódott, míg a felhasznált energia mennyisége tizenkétszer lett nagyobb.86 Az 

azóta eltelt harmad évszázad alatt a lakosság újabb 68%-kal növekedett, a felhasznált 

energiamennyiség pedig valamivel többel, 73%-kal nőtt.87 Ez a nagy javulás az 

energiaintenzitás csökkenésének köszönhető, de látható, hogy az egy főre jutó kibocsátás 

továbbra is növekszik.88 

 
12. diagram 

 

333...222...111...   FFFooosssssszzziiillliiisss   eeennneeerrrgggiiiaaahhhooorrrdddooozzzóóókkk 

 

 Kína a világ egyik, ásványkincsekben leggazdagabb térsége, szenekben, ércekben 

bőséges készletek állnak rendelkezésére. Az alábbi diagramban a legfontosabbak kerültek 

ábrázolásra a világtermelés százalékában. Látható, hogy szénhidrogénekből sajnos nincsenek 

a kőszénhez vagy a vasérchez hasonló mértékű készletei (melyekből világelső), jelentős 

behozatalra szorul elsősorban a Közel-Keletről. Pedig a nyolcvanas évek elején még 

exportálhatta is kitermelése 10%-t Japánba, azonban az ezredfordulón már 70 millió tonnás 

                                                 
86 Janet L. Sawin: Döntsünk jobban az energia felhasználásáról! In: A világ helyzete 2003 # Föld Napja 
Alapítvány # Budapest # 2004 
87 1970, az olajválság után az energiaintenzitás közel 30%-kal csökkent az ezredfordulóig. 
88 A diagram forrása: China Statistical Yearbook 2004 # China Statistics Press # Peking # 2004 --- Az 
energiatermelés és -felhasználás rugalmassági együtthatója az utóbbi években már tartósan és egyre 
jelentősebben nagyobb 1-nél, vagyis gyorsabban növekednek a bruttó hazai terméknél. 
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kőolaj-behozatalra kényszerült89, de 15 év múlva az import mértéke elérheti a 220 millió 

tonnát is. A mostani harmadik helyéről 20 év múlva az USA mögé ugrik Japánt megelőzve a 

legnagyobb olajfogyasztó országok listáján. Ha az egy főre jutó olajfogyasztásban utol akarná 

érni az Egyesült Államokat, akkor 12%-kal több olajra lenne szüksége, mint a jelenlegi teljes 

világtermelés. Mindezek ellenére rendelkezik néhány jelentős kőolajlelőhellyel (a legújabb 

számítások szerint elsősorban a tengeri talapzat rejthet számottevő, ám nehezen hozzáférhető 

készleteket), melyek egyelőre kétharmad részt fedezik szükségleteit, ugyanakkor bizonyított 

tartalékai a jelenlegi kitermelési ütemet figyelembe véve még két évtizedre sem elegendőek.90 

 Szénbányászata, -fogyasztása és -

tartalékai azonban világelsők, minden 

harmadik tonna szén itt kerül a felszínre, 

mellyel energiaigényének 70%-t képes 

fedezni.91 A fejezet elején közölt 

diagramból az is látható, hogy növekvő 

energiaigényét az 1990-es évek elejétől 

részben importból kell finanszíroznia, az 

ezredfordulón volt a termelés és a 

fogyasztás között a különbség a 

legnagyobb.  

Azóta ugrásszerűen megnőtt a 

rohamtempóban növekvő gazdaság 

energiaéhsége92, mellyel megpróbál lépést tartani a termelés is, mind újabb és újabb 

szénbányák nyitásával, vízerőművek építésével, a meglévők csúcsra járatásával. Ez a 

hihetetlen tempó és nyomás azonban a biztonsági előírások gyakori figyelmen kívül 

hagyásával jár, így egyre sűrűbben hallunk egyre súlyosabb bányaszerencsétlenségekről.93 

1990 óta (előtte eltitkolták az ilyen eseteket) Kína négy legtöbb áldozatot követelő 

bányabalesetéből három az elmúlt fél évben történt, a legsúlyosabb alig három hónapja. 

                                                 
89 Ezzel a világranglistán hetedik az USA, Japán, a Koreai Köztársaság, Németország, Franciaország és 
Olaszországot követően. 
90 A diagram forrása: British Geological Survey 2004 # World Mineral Statistics # Nottingham # 2004 
91 A különféle forrásokból nyert energiát egy váltószámmal, az ún. kőszénegyenértékkel lehet 
összehasonlíthatóvá tenni. A kőszénegyenérték elektromos áram-termelés átkonvertálása szén-alapú energiává, 
hőérték alapján. 1 kWh = 0,122.9 kg kőszénegyenérték. 
92 Egy átlagos kínai még mindig csupán feleannyi energiát fogyaszt, mint a világátlag, és tizedannyit, mint egy 
észak-amerikai… 
93 Krajcár Gyula: Veszélyes bányák Kínában (19. oldal) In: Népszabadság 2005. február 17. 

13. diagram 
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Tavaly összesen bő hatezren, azaz átlagosan másfél óránként halt meg egy vájár 

bányaszerencsétlenségben, de ez a szörnyű adat is 8%-kal jobb a 2003-asnál. A kitermelt szén 

egységére vetítve nagyjából százszor annyian vesztik így életüket, mint az USA-ban. Egyre 

mélyebben találnak csak szenet, így gyakoribbak a veszélyes robbantások is. A térkép 

táblázatából94 is látszik, hogy természetesen nem az ilyen nagy katasztrófák a fő felelősök 

ezért elsősorban, hanem a kis magánbányák, melyek a munkabiztonsági, környezetvédelmi 

szabályozásokat is figyelmen kívül hagyják a nagyobb haszon reményében.95  

A szénbányászatnak a gyakori baleseteken és az energiává való átalakításának rossz 

hatásfokán (a világátlag 28%) és alacsony 

fűtőértékén (Kínában 5.000 kcal/kg) túl a 

környező levegő és vizek minőségére is 

rendkívül káros hatása van, nem csupán 

nagy kitermelési volumene, hanem 

világviszonylatban ugyancsak magas 

hamu- (27%) és kéntartalma (5%, 

végfelhasználáskor is 2% felett) miatt is. A 

rossz hatékonyság jele az is, hogy a 

világon az egyik legrosszabb a kínai 

fajlagos energiafelhasználási mutató. 

Főleg az északi területeken a háztartások a legolcsóbb és így a legszennyezőbb szenet égetik 

el, melynek füstje az alacsony kéményeken keresztül az utcán sétálók közé áramlik.96 A 

tüdőrák előfordulási gyakorisága a városokban 4-5-szöröse az országos átlagnak, bár ebben az 

adatban a dohányzás okozta hatás is szerepel.  

 

333...222...222...   AAAtttooommmeeennneeerrrgggiiiaaa 

 

A korábban már említett fosszilis energiahordozóknál tovább kitart97 és jóval kevesebb 

közvetlen veszélyt rejt (a nukleáris baleseteket leszámítva) az illetékesek szerint az 

                                                 
94 A térkép forrása: Krajczár Gyula: Veszélyes bányák Kínában (19. oldal) In: Népszabadság 2005. február 17. 
95 Egy későbbi fejezetben szó lesz erről bővebben. 
96 Jordán Gyula: A környezet és környezetvédelem egyes kérdései Kínában (80-93. oldal) In: Valóság 1993. 2. 
szám 
97 Számítások szerint az olajkitermelés még a jelenlegi fogyasztási szinten is 2020 előtt tetőzik. 

H. térkép: Kína legsúlyosabb bányaszerencsétlenségei 
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atomenergia-ipar fejlesztése Kína számára. Az atomerőmű nem környezetszennyező, mint a 

szén-, olaj-, és földgáztüzelésű erőművek (az utóbbi kettő energiahordozó esetében az 

importfüggés is stratégiai jelentőségű), valamint nem rombolja olyan láthatóan a természetes 

környezetet, mint a vízierőművek. Az ország békés célú atomenergia-felhasználása még 

másfél évtizedes múltra sem tekint vissza, az első atomerőművet 1991-ben helyezték üzembe 

Quinshanban. Azóta összesen kilenc működő nukleáris erőművel rendelkezik az ország itt, 

illetve Guangdongban és Lingaoban, melyek összesen 7.010 MW teljesítménnyel működnek, 

valamelyest hozzájárulva az energiaéhség csillapításához.98 

A további üzemek építéséért nagy harc folyik a 

külföldiek között, akik közül a franciák, oroszok, japánok és 

kanadaiak már rendelkeznek helyi tapasztalattal, hisz 

korábban már építettek Kínában atomerőművet. Viszont az 

Egyesült Államok sem akar lemaradni a nagy üzletről, 

hiszen a tervek szerint az elkövetkezendő 15 évben a 

bővítéseket leszámítva 27 új erőművet szeretnének átadni a 

jelenleg is építés alatt állókon kívül. Ezáltal a szektor 

kapacitása 36 GW-ra növekedne 2020-ra, bár még így is 

csupán Kína teljes energiaszükségletének 4%-át fedezné. A 

biztonság terén eddig komolyabb rendellenesség nem történt, 

a legsúlyosabb esetek sem haladták meg a kettes fokozatot a 

hétfokozatú nukleáris esemény skálán ( ). 

Azonban az újabb fejlesztések akadályát képezik az 1989-es Tienanmen téri 

diáklázadás brutális leverését követően életbe léptetett fegyverembargó és technikai 

szankciók. Kína azóta sokat tett az ügy érdekében, csatlakozott különféle szervezetekhez, 

melyek tiltják az atomtechnológia átadását harmadik félnek, együttműködik a Nemzetközi 

Atomenergia Ügynökséggel. Az USA-nak legalább ekkora érdeke fűződik a sikerhez, hiszen a 

reaktoronként nagyjából másfélmilliárd dolláros ügyletek révén jelentősen enyhíteni tudna a 

jelenleg meglehetősen nyomasztó méreteket öltött kínai kereskedelmi többleten is, mely a 

szuperhatalom egyik legnagyobb gazdasági gondja.99 

 

                                                 
98 A térkép forrása: Krajczár Gyula: A Tienanmen tértől hosszú az út Lingaóig (5. oldal) In: Népszabadság 2004. 
október 25. 
99 Krajczár Gyula: A Tienanmen tértől hosszú az út Lingaóig (5. oldal) In: Népszabadság 2004. október 25. 

I. térkép: Kína atomerőművei 
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333...222...333...   MMMaaammmuuutttvvvááállllllaaalllkkkooozzzááásssoookkk 

 

Az alábbi fejezetben a mai Kína két, vízzel kapcsolatos elképesztő vállalkozásával 

szeretném megismertetni a Tisztelt Olvasót, melyeket a vezetés elengedhetetlenül 

szükségesnek tart megvalósítani ahhoz, hogy Kína tényleg igazi világhatalommá válhasson. 

Közös sajátosságaik, hogy rengeteg pénzbe és emberanyagba kerülnek, melyek nem okoznak 

gondot az utóbbi időkben tapasztalható hatalmas gazdasági növekedésnek örvendő, és emberi 

munkaerőben sosem szűkölködő országnak. Ellenben sajnos ugyancsak közös tulajdonságuk, 

hogy szinte egyáltalán nem veszik figyelembe a környezetre gyakorolt várható hatásokat. 

Rövidlátó módon csak a látható előnyöket veszik észre, és figyelmen kívül hagyják a 

közvetlenül talán nehezebben észlelhető, vagy csekélynek minősített, de annál sokkal nagyobb 

hatásokkal járó környezetkárosításokat.100 

 

333...222...333...111...    AAA   HHHááárrrooommm   SSSzzzuuurrrdddoookkk   GGGáááttt 

 

 Kína rendelkezik a világon az egyik legnagyobb vízenergia-potenciállal, nagyobb101 

folyói a tibeti 

hegyekben és 

fennsíkokon 

erednek, 3-5 ezer 

méteres esésük 

révén jelentős 

energiát lehet 

belőlük kinyerni. 

 A Három Szurdok Gáttal egy 80 éves álom válik valóra a kínai vezetés102 számára, 

                                                 
100 Egyébként nem csupán Kínára jellemzőek mai szemmel a valóságtól kissé elszakadtnak tűnő, és a 
környezetvédelemmel szinte köszönő viszonyban sem lévő elképzelések az energiaproblémák és élelmezési 
gondok megoldásait illetően. Oroszországban ma is napirenden van egy terv, mely szerint a hatalmas Ob folyó 
vizének egy részét megfordítják, pontosabban Hanti-Manyszijszktól egy, a folyammal párhuzamos csatornában 
dél felé vezetik az egyre zsugorodó Aral-tó irányába egészen Iránig, hogy ebből a csatornából való öntözéssel is 
enyhíthessenek a Közép-Ázsiában uralkodó szárazságon. 
101 A térkép forrása: Officina Világévkönyv ’94/95 # Officina Nova # Dortmund # 1994 
102 A gáttal kapcsolatos fenntartásokat jól tükrözi, hogy abban a Kínában, ahol a parlamenti képviselők 
„bólogató-jánosként” mindig a vezetés elvárásainak megfelelően szavaznak, csupán 67%-os volt az igenek 
aránya a terv megvalósításáról szóló szavazáson. 

J. térkép 
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befejezése után a világ legnagyobb vízierőműve lesz 18,2 GW-os teljesítményével, és egyben 

megvédi a környező vidékek lakosait a folyó évente jelentkező áradásaitól. Hossza 

meghaladja az 560 km-t, szélessége közelíti az egy mérföldet (kb. 1,6 km), magassága pedig 

„súrolja” a 200 métert, egy új „nagy falat” építenek, csak most a vízen.  

Jelenleg nagyjából az építkezésre szánt idő felénél tartanak, 10 éve folyik a munka, és 

bár részben már működik, a teljes üzembe helyezésre 2014-ig várni kell, addigra a költségek 

várhatóan meghaladják a 24 milliárd dollárt. A környezet nagymértékű károsítása illetve a 

kitelepítések során az emberi jogok figyelmen kívül hagyása miatt, valamint a környezetvédő 

szervezetek nyomására többek között az USA kormánya és a Világbank sem támogatta a 

munkálatokat, bár mint az egyéb forrásokból103 kiderült, szerepelnek az építkezésben 

anyagilag résztvevő országok-szervezetek listáján vállalati szinten illetve áttételesen több 

nyugat-európai ország, Kanada, Japán, illetve Brazília társaságában.104 

Az építkezés során kialakítanak egy több mint 160 km2-es víztározót (a Balaton 

felszínének közel harmada) a hatalmas gát mögött, melynek feltöltése során 140 várost és 326 

falut árasztanak el végleg a Jangce vizével. A környezetkárosításnak sajnos az építkezés105 

befejezése után sem lesz vége, 

működése során a gát-erőmű bár 

kétségtelenül tisztábban állít majd 

elő energiát, nem szennyezi a 

levegőt, mint a fosszilis 

energiahordozókkal üzemelő 

erőművek, de visszafordíthatatlanul károsítja a növény- és állatvilágot elsősorban a 

vízhőmérséklet emelkedésén keresztül, egyes súlyosan veszélyeztetett fajok (legismertebbek a 

kínai tok, az édesvízi delfin és a jangcei aligátor) végső kihalásának lesz okozója. Már most 

jelentkeznek olyan problémák, melyekkel a tervezők sem számoltak, és igyekeznek 

lekicsinyíteni, vagy eltitkolni a média elől például azt, hogy a vártnál sokkal nagyobb az 

üledékképződés, ami lassítja a folyót, és a gát dacára továbbra is áradással veszélyezteti a 

közelben egyre növekvő nagyvárosokat. A nagyvárosok pedig egyre szennyezettebbek, hiszen 

a növekvő lakosság egyre több gépjárművet használ, egyre több szemetet és tisztítatlan 
                                                 
103 http://www.nextcity.com/probeinternational/ThreeGorges/who.html#us {2004. november 19.} 
104 Nemrég hallani lehetett arról, hogy leállították az építkezéseket az elégtelen környezeti hatásvizsgálatok 
miatt, ám sokkal valószínűbb, hogy csupán így akar „ráijeszteni” a központi kormányzat a helyi hatóságokra, 
melyek nem bánnak elég hatékonyan a kiosztott pénzzel. Tehát valószínű, hogy hamarosan folytatódik az 
építkezés, arra még sajnos várnunk kell, hogy a környezetvédelmet ne csupán ijesztgetésre használják fel 
Kínában… 
105 A képek forrása: http://www.irn.org/programs/threeg/ {2004. november 19.} 

iv. )kép: A Szoros az építkezés előtt, illetve egy elárasztásra ítélt 
falu romjai 
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szennyvizet enged a folyóba. A környék legnagyobb települése, Kína négy tartományi jogú 

városának egyike, Csungking vezetése örül, hogy a gátnak köszönhetően megszűnnek a 

zátonyok106, a tengerjáró hajók is elérik a city kikötőit, bár a folyót alig látják, ugyanis a 

várost a világ legszennyezettebbjeként tartják nyilván, és a lista további 19 helyezettje közül 

is csupán négy nem kínai!107  

A helyi ellenzők korábban csak a technikai problémákkal érveltek, de a mai Kínában 

már a környezetvédelemnek is nagyobb szerep jut. A gát megépítésének azonban a108 

környezetkárosításon túl is 

van árnyoldala, mint arról a 

Föld Barátai nevet viselő 

környezetvédelmi 

mozgalom hírt adott.109 30-

40 ezer hektár termőföld 

elvesztésén túl rengeteg 

különféle becslés látott 

napvilágot az építkezés 

következtében kitelepítettek 

számát illetően (kínai 

illetékesek 1,2 millió főről 

beszélnek), de 

legvalószínűbb értéknek a 2 milliós létszám tekinthető, melynek költsége teszi ki a beruházás 

teljes költségének harmadát.110 Természetesen ez a hatalmas embertömeget nem egyszerre 

költöztetik át vadonatúj városokba, lehetőleg minél közelebb eredeti lakhelyükhöz. A tározó 

feltöltése éveket vesz igénybe, így a költöztetés is folyamatosan zajlik, kezdve a legmélyebb 

területeken lakókkal, mivel az árasztás is ott kezdődött meg először. Sokan ugyanakkor nem 

                                                 
106 Ennek köszönhetően csökkennek a szállítási költségek, kedvezően hatna a haltenyésztésre és a környék 
vízellátására is, azonban a nagy vízfelület kedvez a járványterjesztőknek. A WTC lerombolása óta a 
terrorveszély is kiemelt fontosságú, belegondolni is szörnyű, hogy mivel járna, ha a gát összeomlása révén 
egyszerre zúdulna le az a hatalmas víztömeg, amit a gát megtart különösen az árvízveszélyes időszakokban. 
107 http://www.karpatinfo.org.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=13948 {2004. november 19.} 
108 A kép forrása: http://www.octapod.org/adam/mt/archives/cat_musings.html {2005. április 21.} 
109 
http://216.239.59.104/search?q=cache:H8bOK94M7QUJ:www.nepszabadsag.hu/Default.asp%3FDocCollID%3
D104589%26DocID%3D95553+%22H%C3%A1rom+Szurdok+G%C3%A1t%22&hl=hu&lr=lang_hu&inlang=
pl {2004. november 15.} 
110 A Népköztársaság fennállása óta épített bő 80.000 víztározó miatt nagyjából egy magyarországnyi, vagyis 10 
millió ember áttelepítésére került sor, amit még mostohább körülmények között és az érintettek érdekeinek még 
csekélyebb figyelembevételével „oldottak meg”. 

v. )kép: A Három Szurdok Gát látványterve 



 49

szándékoztak önként elhagyni szülőföldjüket, ahol egész életüket leélték, és sok-sok 

generációval ezelőtt telepedett le valamelyik felmenőjük.  Ezeket az embereket a karhatalom 

erőszakkal telepítette ki, számos lakost sokéves börtönbüntetésre ítéltek. A kompenzálásként 

átadott földek gyakran összehasonlíthatatlanul rosszabb minőségűek voltak, mint az 

elárasztásra ítélt területek, a kárpótlásként kifizetett összegek nagy részét pedig a korrupt 

bürokrácia tüntette el nyomtalanul, ráadásul a helyiek és az újonnan betelepítettek között is 

gyakran összetűzésekre kerül sor, hiszen ugyanannyi földterületen kell sokkal több embernek 

boldogulni. 

Néhány száz áttelepítendő családot kiválasztottak véletlenszerűen, lehetőséget adva 

nekik, hogy egész Kína egyik leggazdagabb régiójában, az urbanizált Sanghaj tartományban 

telepedjenek le, ezzel is demonstrálni kívánták az áttelepítési program sikerességét. Csakhogy 

a csupán mezőgazdasághoz értő, szegény parasztok érthetően nem boldogultak a drága 

nagyvárosban, ők is a városkörnyéki szegénynegyedek népességét gyarapították. A 

kitelepítettek több mint fele (a kínai adatok szerint az 1,2 millióból 700 ezer) városlakó volt 

eredetileg is, csakhogy a magas árak és a magas munkanélküliség miatt a közülük kiválasztott 

„szerencsések” túlnyomó többsége sem tudott korábbi életszínvonalán élni abból az 

összegből, amit kárpótlásként az államtól kaptak. Ez egyébként igaz a nem kiválasztottakra 

is… 

 

333...222...333...222...    AAA   JJJaaannngggccceee---ppprrrooojjjeeekkkttt 

 

A kínai „megaprojektek” másik kiváló példája a Három Szurdok Gát mellett a Jangce-

projekt. Két hatalmas problémát kívánnak megoldani egy csapásra. Kína két óriásfolyama 

ugyanonnan ered (a Pajarhan-hegység két oldalából), hosszúságra is hasonlóak, de 

vízhozamukat tekintve nagyon különböznek. Már a fentebb tárgyalt óriási gát-vízierőmű is azt 

a célt szolgálja majd elkészültét követően, hogy áramtermelés mellett megóvja kínai milliók 

életét a Jangce évenkénti hatalmas áradásától. Ez a futurisztikus terv azonban megoldást kínál 

az ezzel ellentétes problémára is. Északon ugyanis ugyanolyan évi rendszerességgel 

jelentkezik egy másik vízi természeti csapás, az aszály. A Sárga-folyó vízhozama időnként 

olyan csekély, hogy még a világtengereket sem éri el (ez az elmúlt évtizedben átlagosan 
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minden második évben fordult elő), mintegy időszakos folyóként viselkedik.111 A 

vízhiánynak az éghajlati viszonyokon túl a mérhetetlen vízfelhasználás az oka, hiszen a 

környező nagyvárosokat innen látják el ivóvízzel, Pekingben a talajvíz eléréséért pár évtized 

alatt 5 méter helyett 50 méternél is mélyebbre kell ásni. 

A terv lényege pofonegyszerű, már Mao is megmondta az 50-es években, hogy 

vigyünk vizet onnan, ahol sok van, oda, ahol kevés, így nem lesznek áradások délen, és nem 

lesz aszály sem északon, ahol ráadásul jóval több a művelésre alkalmas föld, mint délen. A 

környezeti hatások persze ebben az esetben sem kapnak túl nagy hangsúlyt. A tervek szerint 

az elkövetkezendő 50 évben mai áron számítva 59 milliárd dollár elköltésével megvalósulhat 

a nagy álom, három útvonalon, mesterséges csatornákban halad majd nagyjából a Nílus 

vízhozamának negyedével egyenlő mennyiségű víz észak felé.112 

A munkálatokat 2002 decemberében kezdték a legkeletibb szakaszon, Jihannál, itt 

ugyanis már 1.400 éve fennáll az ókor egyik ember alkotta remekműve, mely megérdemelné, 

hogy a Hét Csodával említsük egy lapon. A 605-ben építeni kezdett Nagy Csatornáról van113 

szó, melyen természetesen 

meglátszik az elmúlt közel másfél 

évezred nyoma, így először ki kell 

kotorni, majd továbbépíteni észak 

felé, és egy leágazást is terveznek 

a Csiaotung-félszigetre. 

Ugyancsak belekezdtek a 

középső szakaszba, mely a Jangce 

egyik mellékfolyójától, a Hantól 

indul. Ez a folyó torkollik Vuhannál, Kína egyik legnagyobb városánál a Jangcébe, a 

legutóbbi áradásánál itt volt a legkritikusabb a helyzet. Ha a meder elkészül, akkor a már 

meglévő víztározón be tudják állítani azt a vízszintet, aminek köszönhetően a víz magától 

                                                 
111 Nem volt ám ez mindig így, az 1938 előtti 2540 évben átlagosan minden harmadik év volt csak árvízmentes, 
és ugyancsak hordalékának köszönhető, hogy ez idő alatt 26-szor változtatta meg medrét, sokáig birtokolva 
ezáltal a „világ legveszélyesebb folyója” címet. (Forrás: Jordán Gyula: A környezet és környezetvédelem egyes 
kérdései Kínában (80-93. oldal) In: Valóság 1993. 2. szám) 
112 Hasonló volumenű projekteket terveznek más államok is, például India északi folyamjaiból vizet kíván 
vezetni a szárazabb déli területekre hatalmas csatornákon keresztül. Az USA hasonló terveket szeretne 
megvalósítani a kanadai folyók és a délnyugati sivatagjai vonatkozásában; Spanyolország az Ebro és a déli 
száraz területeit illetően; valamint tervek születtek az afrikai Csád-tó újraélesztésére a Kongó vize egy részének 
elvezetéséből… Valamint összehasonlíthatatlanul kisebb, de hazai példa a Balaton feltöltése egy, a Rábával 
összekötést teremtő csatornán keresztül. 
113 A térkép forrása: Krajczár Gyula: A Jangce-projekt (6. oldal) In: Népszabadság 2003. január 3. 

K. térkép: A Jangce-projekt 
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folyna észak felé, 168 folyót keresztezve útja során. Viszont mivel Peking és környéke 

vízellátását részben ebből a csatornából tervezik megoldani, ezért egy alagutat szándékoznak 

építeni a Sárga-folyó alatt, hogy a Jangce vize tovább folyhasson a főváros irányába. Az ötlet 

onnan származhatott, hogy a Sárga-folyó a világ leghordalékosabb folyama lévén, a torkolat 

előtti 900 km-es szakaszon évente 10 cm-rel emeli meg saját medrét, ami így néhol akár 10 

méterrel is magasabban van a környező területeknél. 

A nyugati szakasz a legrövidebb, de a legmerészebb is egyben. A még nem 

jóváhagyott tervek szerint 4.000 méteres magasságban átfúrják az akadályt képező hegyeket, 

hogy utat teremtsenek a víz számára, melynek nagy részét - mint a Jangce fő forrását - a 

környező gleccserek olvadó vizéből kívánják összegyűjteni. Ezt a szakaszt azonban 2010 előtt 

nem kezdik el építeni, bár nem kizárt az sem, hiszen korábban 2020-at jelöltek meg kezdési 

időpontként, mindenesetre legalább 40 évet szánnak a munka kivitelezésére… 

A környezeti hatásokról még nem készült tanulmány, az illetékesek azzal nyugtatják a 

közvéleményt, hogy csupán a Jangce vízhozamának 5%-át tervezik elvezetni, és „csupán” 

egymillió ember áttelepítéséről van szó, melynek első üteméhez 2005. április közepén már 

hozzá is kezdtek. Cserébe megszűnnének az évenkénti katasztrófák, nem hordalékosodna el a 

folyó, és elfogadható szinten marad a mederbe feljutó tengervíz mennyisége is. Azonban azt 

nem veszik figyelembe, hogy a Jangce vízhozama is évek óta csökkenő tendenciát mutat, 

ráadásul hozamának 80%-a április és október között vonul le. Ha csekély vízhozam esetén is 

hasonló mennyiségben történne a vízkivétel, akkor már közvetlenül fenyegeti Sanghajban és 

környékén a tengervíz behatolása következtében fellépő vízhiány az agrár, ipari és a 

kommunális vízfelhasználást.114 

A környezetvédők szerint – és szerintem is – ez az egyik legkevésbé hatékony módja a 

vízellátási gondok megoldásának. Egyrészt a szállított víz nagyjából fele még a szállítási út 

során elpárolog és elszivárog, másrészt összehasonlíthatatlanul kisebb anyagi ráfordítással 

meg lehetne oldani a meglévő hálózat korszerűsítését. Hogy csupán egy példát említsek, 

számítások szerint egy átlagos családi ház 30%-ot spórolhatna a vízen, ha megszüntetné a 

csapok csöpögését… Azonban megítélésem szerint sok egyéb környezeti tényezőt nem vettek 

számításba, hiszen felborul az érintett területek ökoszisztémája, egymástól biztos távolságban 

fekvő területek élővilága fog keveredni, nem beszélve a megbolygatott természetről, a 

                                                 
114 Krajczár Gyula: A Jangce-projekt In: Népszabadság 2003. január 3. és 
http://216.239.59.104/search?q=cache:tYII8bjF3zkJ:www.nol.hu/Default.asp%3FDocCollID%3D151641%26D
ocID%3D131149+%22H%C3%A1rom+Szurdok+G%C3%A1t%22&hl=hu&lr=lang_hu&inlang=pl {2004. 
november 15.} 



 52

rengeteg növény és állat elpusztulásáról az építkezés folyamán. Mindezek hatásai 

beláthatatlanok és részben visszafordíthatatlanok, azonban ebben az esetben is az új 

létesítmény áldásaival és átkaival nem a jelen döntéshozóinak, hanem az elkövetkezendő 

generációknak kell együtt élniük. 

 

333...333...   AAA   nnnööövvveeekkkvvvőőő   fffooogggyyyaaassszzztttááásss   hhhaaatttááásssaaa   aaa   ttteeerrrmmméééssszzzeeettteeesss   kkkööörrrnnnyyyeeezzzeeetttrrreee 

 

A másik hatalmas ázsiai birodalom, India egykori neves miniszterelnöke, Radzsiv 

Gandhi mondta egyszer az alábbi szavakat országával kapcsolatban, de ezek ugyanúgy 

érvényesek a mai Kína nagy részére is: „A tömeges szegénység kényszerítette arra a 

szegényeket, hogy tönkretegyék azt a környezetet, amelytől a puszta fennmaradásuk 

függött.”115 

 
d. ábra: Gazdasági fejlődés és környezetterhelés (a szerző munkája) 

A szegénységből való gyors felemelkedésre pedig az ipar, azon belül is elsősorban a 

nehézipar kínálja a leggyorsabb megoldást, ami önmagában is súlyosan környezetszennyező, 

ráadásul a fogyasztásnövekedés szintén nem hat jótékonyan a természet állapotára. Az 

energiaproblémák megoldására a világ kormányai még mindig előtérbe helyezik a termelés 

intenzitása csökkentésére tett kísérleteket. A fogyasztásnövekedés azonban elmossa a 

                                                 
115 Paul Kennedy: A XXI. század küszöbén (180. oldal) # Napvilág # Budapest # 1997 
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hatékonyságbeli javulást, így a fenntartható módszert a fogyasztás motivációiban kell keresni, 

nagy és hosszantartó változást csakis ezen az úton lehet találni. A motorizációról szóló 

összefoglalás előtt az alábbiakban egy példát mutatok be a fogyasztásnövekedés okozta 

környezetszennyezésre és ökológiai katasztrófára egy kis falu esetén keresztül. Nem nehéz 

rájönni, hogy nagyobb méretekben Kínában, sőt az egész világon is hasonlónak lehetünk majd 

szemtanúi, legfeljebb hosszabb idő alatt jutunk el oda, ha nem teszünk ellene semmit. 

 

333...333...111...   AAA   nnnaaarrreeennniii   pppéééllldddaaa 

 

Jó példa a fogyasztásnövekedés okozta természetkárosításra a Jangce felső folyásánál, 

idilli környezetben fekvő Naren városka esete.116 A vidék, Yunnan tartomány távol fekszik a 

kínai gazdasági központoktól, tengerparti területektől, így nem meglepő, hogy a környező 

településeket is szegény, mezőgazdaságból élő emberek lakják. Azonban Narent kiszakította 

valami ebből a közegből, és soha nem látott „fejlődést” hozott a kisváros számára. Ugyanis 

rendelkezik valamivel már időtlen idők óta, aminek igazi értékét azonban csak az utóbbi 

időben, az 1980-as években fedezték fel igazán. Ez az áldás (vagy átok) pedig nem más, mint 

egy ritka gombafaj, a macutake, melyért elsősorban a japán elit képes (nem csupán helyi 

mércével mérve is) vagyonokat fizetni. A havi néhány, maximum néhány tíz dolláros 

keresetek eltörpülnek a gombaszedésből származó hatalmas pénzek mellett, melyek akár 

elérhetik havi több ezer dollárt is. 

A hirtelen jött gazdagság azonban mohóvá tette az itteni lakosokat 

ugyancsak, mint ahogy a történelem folyamán ez már annyiszor 

megesett a Föld bármely táján élő, hasonló helyzetbe került 

emberekkel. Egyre nagyobb házakat építettek, mindig 

nagyobbat a szomszédénál, felszerelték mindenféle nyugati 

technológiai vívmánnyal, melyről korábban nem is hallottak, és 

amelyek persze nem elengedhetetlenül fontosak a teljes 

élethez. De ki ítélné el őket? Valószínűleg közülünk is a túlnyomó többség ekként cselekedne 

(én szeretem magam a kisebbség közé tartozónak vélni). 

Azonban a természet készletei végesek, szemben az ember végtelen mohóságával és 

                                                 
116 Jasper Becker: Kína – gyötrelmes fejlődés (18-45. oldal) In: National Geographic Magyarország 2004. 
március 

L. térkép: Naren 
(a szerző munkája) 
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telhetetlenségével. Az építkezésekhez és a fűtéshez a fát a környező tölgyfaerdőkből szerezték 

be, egész domboldalakat csupaszított le az azóta kétszeresére duzzadt település. Időnként 

árvíz és földcsuszamlás tör Narenre, melynek pusztító hatásaitól korábban nagyrészt 

megvédte az erdő, hisz a növények felszívták a vizet és megkötötték a talajt. Ez most 

hiányzik, és ezzel együtt szerencséjük okozóját, a gombát is egyre kisebb tételekben tudják 

eladni, nem csupán az árvizek és a fakivágások miatt, hanem azért is, mert nagyobb ütemben 

szedik ki a földből, mint ahogy az sokasodni, növekedni képes. 

Ismét láthatjuk a két időtáv közti különbségből adódó problémát. Az ember rövidtávon 

akar meggazdagodni, mellyel a természet nem képes lépést tartani, és így az egész 

fenntarthatatlanná válik. Csak idő kérdése, mikor lesz vége a jólétnek, és akkor a helyiek 

képtelenek lesznek a korábbi színvonalon élni, eladnak mindent, amire nem lesz igazán 

szükségük és visszatérnek a földhöz, melyet a természet kizsákmányolásából következően 

nem fognak tudni a korábbi szinten és hatékonysággal művelni. Akkor majd esténként, a 

szűkösebb vacsora mellett mesélhetnek az unokáiknak a hajdan volt jólétről, és átkozhatják 

magukat, hogy nem kíséreltek meg a természettel harmóniában együtt élni akkor, amikor még 

ők is, és a körülöttük élő természet is gazdag volt. 

De Naren még a ritkább, és szerencsésebb esetek közé tartozik, hisz számtalan, 

korábban agrárjellegű területen nyitnak bányákat az ország energiaéhségének csillapítására. 

Ott is az összehasonlíthatatlanul magasabb jövedelmekkel csábítják a földműveseket a föld 

alá szenet bányászni. A bánya szintén nem termel örökké, egyre nagyobb ütemben bocsátja ki 

kincseit, így egyre hamarabb merül ki. Utána pedig a helyreállításra nem fordítanak szinte 

semmit a legtöbb helyen, így a terület további, más célú hasznosítása sokszor lehetetlenné 

válik. Márpedig a helyieknek azt követően is meg kell élniük valamiből, különben ők is a 

nagyvárosokba áramló milliók tömegét fogják gyarapítani. Sőt a bánya maga is szennyezi a 

természet minden szféráját, ráadásul a bányászok is megbetegednek a káros anyagokkal teli 

levegő miatt. Leggyakoribb betegség a tüdőbaj, a finom porszemcsék lerakódnak a tüdőben, 

így a szervezet nem jut elegendő oxigénhez, ami pár éven belül az ember halálához vezet. 

 

333...333...222...   AAA   mmmoootttooorrriiizzzáááccciiióóórrróóólll 

 

A gépjárművek és a hozzá kapcsolódó iparágak a legszennyezőbbek közé tartoznak a 

világon, gondoljunk csak a kipufogógázokra, a kőolajbányászatra és -finomításra, vagy az 
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acéliparra. Ma a közlekedésre jut a világ energiafelhasználásának egyharmada, az 

olajfogyasztásnak pedig a 95%-a. Azonban az autók energiafelhasználása 50-63%-kal is több 

lehet, mint üzemanyag-fogyasztása egész élettartama során. Emellett a közlekedés a 

leggyorsabban növekvő energiafelhasználási mód is a világon, alig másfél évszázada a 

mobilitás csak addig terjedhetett, ameddig egy ember vagy állat gyalog el tudott jutni, bár ez 

még ma is igaz Földünk minden harmadik lakójára.117 

 Jelenleg Kínában 1.000 emberre nagyjából 21 gépjármű jut. Ne tévesszenek meg az 

adatok, ez óriási számot, közel 30 millió gépkocsit jelent, hatszor annyit, mint 15 éve. Az 

országnak azonban már most is gondokat jelent a motorizáció földcsuszamlásszerű 

előretörése, a nagyvárosokban tapasztalható óriási dugókkal csak úgy tud megbirkózni, hogy 

újabb és újabb pályákat, körgyűrűket (Peking körül most készült el a hatodik és további 

hármat terveznek) és sugárutakat építenek, ez azonban tovább generálja a növekedést és kevés 

parkolóhely lévén az autók az út szélén parkolnak, ezzel is tovább lassítva a forgalmat. A 

nyugati világ nagyvárosai már túljutottak ezen az időszakon, forgalomtervezéssel, 

városfejlesztéssel igyekeztek úrrá lenni a helyzeten, de Kína ezen még nem esett át, és a 

rohamos növekedés miatt esetleg nem lesz módja megnyugtatóan kezelni a problémát.118 

Az elkövetkezendő 15 évben a várakozások szerint meghétszereződik a gépkocsik 

száma, de még akkor is arányosan a világátlag csupán felére jutnak el, negyedannyi autó lesz 

az utakon, mint Nyugat-Európában, és hatodannyi, mint az Egyesült Államokban. Ha az 

amerikai értékre jutna el egyszer Kína, az 1,25 milliárd gépkocsit jelentene, összehasonlításul 

jelenleg a világ útjain összesen 830 millió gépjármű fut, ebből a személygépkocsik száma 

tavaly lépte át a 600 milliós „álomhatárt”. 

Ugyanakkor a gyors növekedésnek köszönhetően a kínai a világ legfiatalabb 

autóparkja, épp ezért nem okozott különösebb gondot a szigorúnak mondott, európai 

levegőminőségi szabványok bevezetése, ráadásul kitiltották a kamionokat is a 

nagyvárosokból. Nem csupán az autók, hanem az először autót vásárlók is itt a legfiatalabbak 

a Földön, 35 év és ők teszik ki a kínai autóvásárlások 73%-át, nem meglepő, hogy vezetési 

rutin híján a halálos közlekedési balesetek számában is Kína a világelső.119 

Sokat hallunk arról, hogy az olcsó munkaerő miatt a nagy autógyártók ide telepítik a 

gyáraikat, miközben Nyugat-Európában állandóak a leépítések. Tehát a motorizáció a kínai 
                                                 
117 Janet L. Sawin: Döntsünk jobban az energia felhasználásáról! In: A világ helyzete 2003 # Föld Napja 
Alapítvány # Budapest # 2004 
118 Krajcár Gyula: Ha autója lenne minden kínainak… (5. oldal) In: Népszabadság 2004. szeptember 27. 
119 http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&id=2660 {2004. október 5.} 
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gazdaságnak is egy motorja, bár az is igaz, hogy az olcsó munkaerő kis vásárlóerőt is jelent, 

tehát amikorra a luxus- és drágább autók piaca telítődik, elsősorban a kis-, legfeljebb a 

középkategóriás kocsik piacán lesz mód további eladásokra. 2009-re a számítások szerint a 

jelenlegi évi 60 milliós gyártókapacitás 73 milliósra duzzad, és az új autók hetede Kínában 

kerül eladásra, ami egy évtized alatt 400%-os növekedést jelentene.120 

A tervek és a valóság azonban akár jelentősen is eltérhet egymástól, hiszen már eddig 

is többször módosításra kerültek, és a dráguló nyersanyagok miatt további visszafogásra 

kényszerülhetnek a gyártók. A hiány miatt a világelső Kínában is a tavalyi 23%-os növekedés 

után idén csak 10%-ra számítanak az acéliparban. Az elmúlt másfél évben háromnegyedével 

drágult az acél, így a legnagyobb kínai acélgyártó öt év alatt megduplázni tervezi termelését, 

melyhez újabb kohókat kell építenie, ezzel is tovább ártva a már eddig is agyonsanyargatott 

természetes környezetnek.121 

Azonban e téren is látni kedvező jeleket, valószínűleg Kína lesz a jövőben a 

környezetbarát technológiák első számú megrendelője, nem akarja ugyanazokat a hibákat 

elkövetni, mint a „fejlett” nyugat. Tavaly például Sanghajban rendezte a Michelin a témába 

vágó kiállítását, ahol bemutatták a legújabb fejlesztéseket. Bár természetesen történtek újabb 

előrelépések, de sajnos igazi áttörésnek itt sem lehettünk tanúi. Az elektromos és hidrogén 

hajtású autókba kerülő energiát ugyanúgy környezetszennyező erőművekben termelik meg, a 

napenergia ilyen célú gazdaságos hasznosítása pedig még mindig nagyon távol áll a 

realitásoktól.122 

Azonban örüljünk annak, amit már ma vagy a közeljövőben elér Kína, hiszen például 

a sanghaji taxik túlnyomó többsége városi gázzal működik, Ami óriási előrelépés a 100 

kilométerenként 17-20 litert fogyasztó hazai gyártású Peking és Sanghaj márkájú 

gépjárművekhez képest, melyeknél már nyolcvanas évekbeli gyártásuk idején is több tízszer 

kisebb károsanyag-kibocsátású autók léteztek. A pekingi olimpiára 18 ezer „tiszta” 

(elektromos hajtású) járművet állítanak hadrendbe, a tömegközlekedést teljesen ilyen módon 

kívánják megoldani. A két évvel későbbi, 2010-es sanghaji Világkiállításra pedig többek 

között öt hidrogéntöltő állomást is megépítenek, így is elősegítve a hibrid hajtású járművek 

elterjedését.123 

                                                 
120 Boros Jenő: 1,2 milliárdra nő az autóállomány (1. oldal) In: Népszabadság – Kerékvilág 2004. november 24. 
121 Boros Jenő: Európa előzni készül (1. oldal) In: Népszabadság – Kerékvilág 2005. március 16. 
122 Ötvös Zoltán: Zöldtaxit vezetni Sanghajban (1. oldal) In: Népszabadság – Kerékvilág 2004. október 27. 
123 http://www.zoldmagazin.com/belso/hirek0204.html {2004. október 5.} 
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444...   KKKííínnnaaa   ééésss   aaa   kkkööörrrnnnyyyeeezzzeeetttvvvééédddeeellleeemmm 

 

műveltebb kínaiak büszkén emlegetik, ha a környezetvédelemről van szó, hogy 

első környezetvédelmi törvényük több mint 2.000 évvel ezelőttről, a Csin-

dinasztia idejéből származik. Egy korabeli sírból ugyanis olyan bambusznádra írt szöveget 

találtak, mely szabályozni igyekezett a fakivágást és fiatal állatok elejtését/elfogását. 

Természetesen sajnos tudjuk, hogy Kína manapság finoman szólva nem igazán jeleskedik e 

téren. 

Hogy globális képet kapjunk, lássuk a következő térképet, mely Földünk legnagyobb 

környezetszennyezéseit ábrázolja. Jól látható, hogy Kína kiemelt helyet foglal el e téren is, 

hiszen a bemutatott szennyezéstípusok közül mind megtalálható az országban: keleti felén 

világméretekben is rendkívül szennyezett a levegője, elsavanyodásra hajlamos a talaja, 

gyakori a savas esők előfordulása.124 

 
M. térkép: Földünk súlyosan szennyezett térségei 

Az atomkísérleteknek köszönhetően jelentős a radioaktívan szennyezett területek 

mérete az északnyugati térségekben, erősen és állandóan szennyezettek part menti tengervizei 

                                                 
124 A térkép forrása: Cartographia Világatlasz # Cartographia # Budapest # 2001 
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és legnagyobb folyói. Hajnan szigete mellett még egy nagyobb tengeri szemétlerakóhellyel is 

„büszkélkedhet”, sőt hogy a kép még teljesebb legyen, a Japán és Kína kikötőibe exportált 

olaj sem hat „jótékonyan” a környező vizek élővilágára, egyes számítások szerint a part menti 

halászterületek egyharmada már veszendőbe ment. A lakosság több mint fele fertőzött vizet 

használ, a nagyvárosok kétharmadában súlyos az ivóvízhiány, csupán a szennyvizek 10%-t 

kezelik, azt is többnyire mechanikusan. 

 Egyes számítások szerint az ország teljes évi GDP-je tudná csak fedezni az 

ugyanannyi idő alatt okozott környezeti károk helyreállítási költségét.125 Az alábbi táblázat- 

és diagram-együttes ország szinten igyekszik képet adni a környezetvédelmi beruházások 

mértékéről és típusairól.126 

 
14. diagram: Szennyezés-elhárítási beruházások (2003) 

 A bal felső kördiagramról leolvasható, hogy a szennyezések elhárítására szánt minden 

öt jüanból 2-2 a víz, illetve a levegő mérgezésének megelőző, de sajnos inkább utólagos 

elhárítására szolgál, a maradék 1 jüan jut a hulladék, zaj és egyéb szennyeződésekre. A jobb 

felső ábrán láthatjuk mindezt nagyrégiók szerinti felosztásban. A különbségeknek 

                                                 
125 http://index.hu/cikk5/kina/ {2005. április 23.} 
126 A diagram forrása: China Statistical Yearbook 2004 # China Statistics Press # Peking # 2004 
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természetesen regionális sajátosságok az okai. Központi Kínában elsősorban a két nagyváros, 

Peking és Tiencsin kapja a legtöbb pénzt, így elsősorban a közlekedés okozta légszennyezés 

elleni harcra jut a legtöbb anyagi hozzájárulás, hiszen a sűrű lakosságot ez érinti a leginkább, 

és ez a probléma a legkevésbé kezelhető. Viszont mondjuk Délnyugat-Kínában a 

vízvédelemre több pénz jut, hiszen például a nagy folyamok forrásai és a Jangce jelentős 

szakasza, valamint a legnagyobb nehézipari város, Chongqing is itt fekszik. A táblázat a 

2003-ban befejezett projektek megoszlását mutatja. A számokból az tűnhet ki, hogy nagyjából 

egyenlő fontossággal kezelik a környezetvédelmet országszerte, és különbség csupán a 

korábban tárgyalt, természeti erőforrások terén van. Azonban a régiók szintjén hasonló 

arányok sajnos nem jelentenek hasonló összegeket, ezt ábrázolja a bal alsó térképvázlat. Ez 

alapján jól megállapítható, hogy egy főre számítva az országos átlagnál több forrás szinte 

kivétel nélkül csak a tengerparti tartományokban jut a környezetvédelemre. A központi 

kormányzat nyilván nem véletlenül részesíti előnyben a legfejlettebb területeket, hiszen a 

külföldi tőke elsődleges célterületeiről van szó… 

A Jangce 1998-as áradásakor közel 4.000 ember halála és milliók hajléktalanná válása 

kellett ahhoz, hogy a központi kormányzat ráébredjen, hogy nem lehet tovább folytatni a 

természet felelőtlen kizsákmányolását és leigázását. Ebben az évben érte el először a 

környezetvédelemre fordított összeg nagysága az ország GDP-jének 1%-t, intézkedéseket 

hoztak a további természetes erdőirtások megakadályozására, új erdők telepítésére és kiterjedt 

programot indítottak szántóföldek visszaalakítására eredeti formájukba, erdőkké, legelőkké, 

tavakká, mocsarakká.127 

Az erdők kimerítésének csak egyik oka az építkezési boom okozta nyersanyaghiány 

enyhítésére kivágott fák száma. Az állami erdőgazdaságok hatékonysága rendkívül alacsony, 

gyakoriak az erdőtüzek és még ennél is nagyobb területen pusztítanak a kártevők. A 

tarvágások fokozzák a talajerózió mellett az elsivatagosodást is, aminek a későbbiekben 

tárgyalt klimatikus hatásokon kívül közvetlen szerepe is van például a főváros levegőjének 

minőségére. Pekinget ugyanis 1.400-1.800 méter magas, kopárra vágott hegyek lánca öleli 

körbe a szárazföldön észak és nyugat felől (ahogy az a dolgozat elején lévő domborzati 

térképen is látható), melynek talaját finom homok formájában az állandóan keletre fújó szél 

(később lásd még Shanxi erőműveire ajándékozott japán füstgázmosókat) a megapoliszba 

juttatja. Pedig egy jövőre negyedszázados parlamenti határozat értelmében minden 

                                                 
127 Jasper Becker: Kína – gyötrelmes fejlődés (18-45. oldal) In: National Geographic Magyarország 2004. 
március 
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munkaképes polgárnak kötelessége évente 3-5 facserjét elültetni, a Föld másik tüdeje lehetne 

Kína a brazil őserdők mellett, ha mindenki betartaná e törvényt… Az erdők ökológiai haszna 

sokkal nagyobb, mint a fakivágás gazdasági haszna, csakhogy az utóbbi hamarabb 

jelentkezik, és sehol a világon nem tudtak még úrrá lenni ezen a feloldhatatlan ellentéten.128 

 

444...111...   KKKiiisssvvvááárrrooosssiii   ééésss   vvviiidddééékkkiii   vvvááállllllaaalllaaatttoookkk   kkkööörrrnnnyyyeeezzzeeetttssszzzeeennnnnnyyyeeezzzééésssééérrrőőőlll 

 

 A kisvárosi és vidéki (ipari) vállalatok (Township and Village (Industrial) Enterprises 

– TV(I)E) olyan közös tulajdonú vagy magáncégek, melyek nagy része helyben működik, de 

vannak más régióban, sőt külföldön ugyancsak tevékenykedők is.129 

Az 1978-as reformtól vált lehetővé, hogy a kormányzatok, és a települések lakosai a 

befolyt jövedelmükkel maguk gazdálkodjanak. Így a mezőgazdasági szektor relatív felesleges 

munkaereje átvándorolt az iparba és a tercier szektorba, ez is szerepet játszott abban, hogy az 

egy főre jutó GDP megnégyszereződött a vidéki térségekben 1980 és 1995 között. A TVE-k 

gyorsan nőnek, 1980-as évek óta a szennyezés a vidéki térségekbe is eljut döntően nekik 

köszönhetően. Sok van belőlük és kicsik, ezért a kormánynak nehéz kikényszeríttetni velük a 

környezetvédelmi intézkedéseket. A „lelkiismeretes” cégek sem tudják sokszor betartani a 

törvényt, hiszen szenvednek a pénzügyi források hiányától, amiből a szennyezést 

csökkenthetnék. Ezt nyilvános hitelekkel lehetne orvosolni, amihez központi kormányzati 

segítségre van szükségük, még távolabbról nemzetközi együttműködés is szükségeltetik a 

környezeti menedzsment terén. 

Sok múlik a helyi önkormányzatokon is: ki kell kényszeríteniük a szennyezési 

adórendszer fenntartását, de ugyanakkor nyilvános hitelekkel könnyebben elérhetővé kell 

tenniük a környezeti intézkedések foganatosítását, valamint környezeti oktatással és 

tréningekkel is elősegíthetik a környezettudatosság elterjesztését. 

A TVE-knek vezető szerepük van Kína gyors gazdasági növekedésben és a vidéki 

területek fejlesztésében, az ipari TVE-k 70%-kal részesednek a TVE-k összértékéből (1998), 

az ipari TVE-ken belül nagy részt képviselnek és ezáltal a szennyezés nagy részének is okozói 
                                                 
128 Jordán Gyula: A környezet és környezetvédelem egyes kérdései Kínában (80-93. oldal) In: Valóság 1993. 2. 
szám 
129 Kazuki Taketoshi: Environmental Pollution and Policies in China's Township and Village Industrial 
Enterprises In: Discussion Papers on Development Policy # Zentrum für Entwicklungsforschung - Center for 
Development Research Universität Bonn # Bonn # 2001 
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a szénbányák. A TVIE-k összkibocsátása 1995-ben elérte az ország összkibocsátásának 56%-t 

(1985: 19%), növekvő részesedésük a szennyezés-kibocsátásban számtalan problémát okoz 

vidéken, és nemzeti üggyé nőtte ki magát (nagyjából felerészben felelősek a kínai 

környezetszennyezésért). 

A 18 legszennyezőbb iparág: papír (szalma a nyersanyaga már évezredek óta), festék, 

fém, kemikália, cserzés, keményítés, sörfőzés, cukor, koksz, kén, fémcsiszolás, higany, arany, 

szénmosás, szénsűrítés, cement, kerámia és tégla, mint legfőbb SO2-kibocsátó. Közös 

tulajdonságuk, hogy mindenhol megtalálhatóak az országban TVIE-ként, vidéken van a 

nyersanyag (szinte minden faluban), valamint a feldolgozási fokuk nem magas. 

Ahogy korábban is említettem, a TVIE-k pénzügyi és technológiai képességeik 

messze az állami vállalatok mögött maradnak főleg kis méretük folytán, hiszen nincs pénzük 

a környezeti normák teljesítésére. Emellett természetesen az is szerepet játszik, hogy az állami 

vállalatok jobban függenek a kormányzattól, így sokkal engedelmesebbnek is kell lenniük a 

központ felé. A környezetszennyezés terén nem várható változás, amíg a gyakorlatban sem 

lesz változás, hiszen a központ csak korlátozottan tud részt venni a helyi gazdaságban. 

Habár a kutatásokat nagyban hátráltatja az adatok hiánya, de a TVIE-k 

finanszírozásában gyökeres változást igazán csak az oktatás, intézményi reformok, és 

technológiai fejlesztések (inkább hatékonyabb technológiák átvétele, de a csővégi 

technológiák is „jobbak a semminél”) hozhatnának, melyek csökkentenék a TVIE-k 

problémáit az intézkedések teljesítését illetően. A magasabb egy háztartásra jutó tőkével 

rendelkező régiókban (illetve a tőkeintenzív vállalatok körében) az állami intézkedés is 

hatékonyabb. 

Nagyon súlyos probléma, hogy a környezetvédelmi irodák politikája nem független a 

helyi gazdasági érdekektől, ugyanis a helyi önkormányzatok a bevételeik döntő részét a 

TVIE-ktől szedik be. A környezetvédelmi hivatalok így nem tudják érvényesíteni a szigorúbb 

előírások betartatását a helyi gazdasági érdekektől függetlenül, mivel ezek az irodák is a helyi 

költségvetésből kapják a működésükhöz szükséges pénzeket. Míg az elmaradott régiókban 

gyakoribb a közös tulajdonlású vállalati forma, addig a fejlett régiókban, ahol a legtöbb TVIE 

magántulajdonú, a környezetvédelmi politika szigorúbb lehet. 

A lakosság részéről természetesen a képzettség és elégedettség is sokat számít, ami 

befolyásolni tudja a környezetvédelmi politika kikényszeríthetőségét, de a pénz az úr, hiszen 

szemben a magántulajdonúakkal, a közösségi tulajdonú vállalatoknál nem fognak a 
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környezetszennyezése miatt panaszkodni, bármilyen súlyos is a helyzet, mivel onnan kapják 

csekélyke fizetésüket. 

Összességében az is megállapítható, hogy a magánosítás egyrészt pozitív hatással van 

a környezetvédelmi politika kikényszeríthetőségére, de ugyanakkor a nagyobb termelés révén 

növeli a szennyezés-kibocsátást is, így az összegzett hatás erősen kétséges, inkább negatív a 

környezetvédelem szempontjából. 

 

444...222...   FFFőőő   kkkööörrrnnnyyyeeezzzeeetttvvvééédddeeelllmmmiii   pppooollliiitttiiikkkaaaiii   iiirrrááánnnyyyzzzaaatttoookkk   KKKííínnnááábbbaaannn 

 

A kínai környezetpolitikában alapvetően három, egymástól jól elkülöníthető rendszer 

használatos: 

• Környezeti adó rendszere (1979: 1. környezetvédelmi törvény óta): Lényege a 

határértékek meghatározása, és a túllépés arányában kell fizetni, öt tényező esetében kerül 

kiszámításra: gáz, szennyvíz, szilárd hulladék, zaj és radioaktív hulladék. Például standard 

feletti adózás módszere szennyvíznél: Lij = L0j + R1j × Pij (ha Pij < Tj), ahol R1j (< R2j) a B-

osztályú szennyezésarányos bírság-rész, L0j a fix rész130, vagy Lij = R2j × Pij (ha Pij > Tj, ahol 

R2j az A-osztályú szennyezésarányos bírság-rész, nincs fix rész, valamint Tj a kritikus faktor. 

Így az Lij összbírságot kiszámítják minden (víz)szennyező anyag tekintetében, és a 

legmagasabb összeget kell megfizetni. 

A beszedett bírságokból alapot képeznek a környezetvédelmi hivatalok, amiből 

adomány és alacsony kamatozású hitel formájában támogatják a környezetvédelmi 

projekteket (a bírság 80%-áig, a maradékból a hivatalok saját projektjeiket finanszírozzák). 

Azonban ezt a kis, magántulajdonú cégek alig fizetik, pedig arányosan jóval többet 

szennyeznek, mint az állami tulajdonú vállalatok. Ennek fő oka, hogy a nagy számuk miatt 

képtelenség mindet feltérképezni, ellenőrizni, felügyelni, nincs rá se pénz, se szakember 

elegendő. 

• A 3 szinkronizáló (1989 óta): Az új ipari vállalatoknak össze kell hangolniuk a 

Tervezését, a Működését és a Felépítését, vagy a meglévő vállalatnak növekedés és/vagy 

                                                 
130 Kibocsátási faktor (Pij) = i-edik szektor teljes szennyvize (Wi) × {[j vállalat szennyezés koncentrációja az i-
edik szektorban (Cij) – standard koncentráció (Csi)] / Cij} 
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termelési folyamat változtatása esetén a fenti három témában össze kell hangolni a megfelelő 

szennyezés-csökkentő lehetőségekkel. Új vállalat-alapítás előtt a helyi környezetvédelmi 

hivatalnak környezeti hatástanulmányt kell készítenie. A hatóság jóváhagyása nélkül (aminek 

a tanulmány elfogadása a feltétele) a vállalat nem kaphat sem hitelt, sem anyagi ellátmányt. 

Ennek a módszernek tekintélyes hatása van a szennyezés-csökkentésre, részben ez serkentett 

befektetéseket új vállalatok részéről a szennyvíztisztító-szolgáltatásba, 95%-uknál 

kikényszeríthető, 90%-uknál elfogadja a tanulmányt a hivatal, de itt is fő probléma, hogy nem 

tudják figyelni a magánvállalkozásokat nagy számuk és kis méretük folytán. 

• Bezárás-politika: A legegyszerűbb módszer a kórosan szennyező vállalatoknál a 

bezárás. Nem tesznek eleget az intézkedéseknek, mivel nincs szükségük a környezetvédelmi 

alapok támogatásaira sem, ezért esetükben úgy csökkentik a szennyező-anyagok kibocsátását, 

hogy beszüntetik működésüket. 1996-ban 15 szektorban záratták be az összes üzemet 

véglegesen, köztük az évi 5.000 tonnánál kevesebbet termelő papírgyárakat, évi 30.000 

tehénbőrrel egyenértékű anyagnál kevesebbet felhasználó cserzőműhelyeket, évi 500 tonnánál 

kevesebbet kibocsátó festékgyárakat, stb; így pár hónap alatt 60.000, ebbe a körbe tartozó 

üzem húzta le végleg a rolót. Kis költségének köszönheti igazán ez a módszer a 

népszerűségét, de igazán csak a fentiekkel együtt hatékony. Azért is kedvelt, mert ebben a 

helyi hatóságok is jobban érdekeltek, hiszen a felsőbb szintek felé mutatják, hogy tesznek a 

környezetvédelemért, de így kevesebb adóbevételtől esnek csak el, ami még fontosabb 

szempont. 1996 óta a Kínai Mezőgazdasági Bank a "15 kicsi" körébe tartozó cégeknek nem 

ad hitelt, ehelyett a technológiafejlesztést és -átvételt támogatja vidéken. Egy a rákövetkező 

évben kiadott törvény előírja az ésszerű erőforrás-felhasználást és környezetvédelmet a városi 

és vidéki kisvállalatoknak.131 

Úgy tűnik tehát, hogy a központi kormányzat elkötelezett a környezetvédelem iránt, 

azonban a helyi sajátosságok, érdekellentétek sajnos egyelőre túlzottan hátráltatják az igazán 

látványos előrelépést e téren. Mindezzel azonban némileg ellentmond a környezeti 

hatástanulmányok rendszere.132 Sok országban lehetőséget adnak a lakosságnak nézeteik 

kifejtésére, illetve informálják őket a környezetvédelemmel kapcsolatos új döntésekről, 

eljárásokról. Kínában ennek helyi megfelelője a Xinfang Office, azonban ő nincs 

felhatalmazva intézkedésekre, a beruházásokról szóló döntés gyakran még a hatásvizsgálat 
                                                 
131 Kazuki Taketoshi: Environmental Pollution and Policies in China's Township and Village Industrial 
Enterprises In: Discussion Papers on Development Policy # Zentrum für Entwicklungsforschung - Center for 
Development Research Universität Bonn # Bonn # 2001 
132 Jordán Gyula: A környezet és környezetvédelem egyes kérdései Kínában (80-93. oldal) In: Valóság 1993. 2. 
szám 
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eredménye előtt megszületik, ráadásul az általa javasolt alternatívák megvizsgálására sem 

kötelezheti a beruházót. 

 

444...333...   AAA   kkklllííímmmaaavvvááállltttooozzzááásssrrróóólll 

 

 2005. február 16-án életbe lépett a Nemzetközi Környezetvédelmi (vagy ismertebb 

nevén a Kiotói) Jegyzőkönyv. Ez a nehezen megszületett133 esemény kétségkívül örömteli, 

azonban ettől még sajnos Földünk környezeti állapota tovább romlik, és a most vállalt 

korlátozásoknál (ami mindent beleszámítva világszinten csupán 2%-os CO2-kibocsátás 

csökkenésről szól) sokkalta többre lenne szükség a folyamat megállításához és 

visszafordításához.134 

 Egyes tudósok már új földtörténeti korról, az antropocénről beszélnek, hiszen az 

emberi tevékenység hatása és a természeti erők hatása már összemérhető, az ember olyan 

mértékű fajkihalási eseményt indított el, melyhez eddig csupán öt volt mérhető, a legutolsó135 

65 millió éve, a dinoszauruszok kihalásával ért véget. Mások 

egy tíz éven belül beköszönő jégkorszak rémével 

fenyegetnek, megint mások ezzel ellentétben globális 

felmelegedéssel, százmilliók elvándorlásával valamint sarki 

jégtakarók elolvadásából adódó árvizek és milliós városok 

víz alá kerülésének rémképével ijesztgetnek136, egyszóval 

nagy a bizonytalanság, és nincs teljes egyetértés környezetünk jövőjét illetően, de a lehűlésnél 

valószínűbb a globális felmelegedés forgatókönyve. A tény mindenestre az, hogy egyelőre 

csupán olyan kis eltérésekről van szó a Föld átlaghőmérsékletét illetően (15 °C-os átlag 

mellett 0,5-0,7 °C-os növekedés), melyre a földtörténet során számos példa akadt, és a 

hosszabb távon ellentétes irányú folyamatok kiegyenlítést hoztak. Ugyanakkor az is igaz, és 

emiatt az aggodalom érthető, hogy az emberi tevékenység által kibocsátott szén-dioxid (az 

ipari forradalom óta a növekedés nagyjából 35%) nagyban felelős a legújabb felmelegedési 
                                                 
133 Az egyezmény, sajátosságai folytán csak akkor léphetett életbe, amikor (az USA híján) Oroszország is 
ratifikálta. Minden valószínűség szerint azért vártak eddig, hogy minél jobb áron tudják eladni felesleges CO2-
kvótáikat a rászoruló államoknak. 
134 Ötvös Zoltán: Tíz év, és átbillenhet a földi klíma! (2. oldal) In: Népszabadság 2005. február 15. 
135 A térkép forrása: H. M.: Drasztikus melegedést jósol a klímaprogram (1. és 16. oldal) In: Népszabadság 2005. 
január 29. 
136 Az már most tény, hogy egymilliárd ember él árvízveszélyes területen, és ez a szám ötven éven belül 
megduplázódhat. 

N. térkép: Globális felmelegedés
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folyamatért, és a korábbiakban láttuk, hogy ebben a közeljövőben nem várható számottevő 

kedvező változás, akár a 11 °C-t is elérheti 100 éven belül. A melegedésből komoly gazdasági 

károk is származhatnak, például Ázsiában a rizstermelés 15%-kal eshet vissza minden 

Celsius-foknyi hőmérsékletemelkedéssel (bár ennek az ellenkezőjéről is olvashatunk). 

Pénzben kifejezve a károk mértékét már most is nagyjából évi 150 milliárd dollárra becsülik, 

ami akár öt éven belül megduplázódhat. Kínában például egyes előrejelzések szerint a 

lakosság negyede ivóvíz nélkül maradhat a gleccserek eltűnésének következtében,137 bár ez az 

adat szerintem ugyancsak erősen megkérdőjelezhető. 

A jegyzőkönyv aláírása és életbelépése közti hosszú várakozásnak és a csekély 

vállalásoknak mindemellett etikai okai is voltak. Az USA elsősorban igazságtalansággal 

indokolta távolmaradását,138 ugyanis a fejlődő országoknak nem kell szén-dioxid 

kibocsátásukban korlátozást vállalniuk, pedig kisebb hatékonysággal használják fel az 

energiát139 és a jövőben egyre növekvő népességük révén még inkább ők lesznek a felelősök. 

Erre a fejlődők az egy főre jutó kibocsátásuk alacsony szintje mellett a több évtizedes 

lemaradásukat hozták fel mentségükként, melynek okai a kizsákmányoló gyarmatosításokig 

vezethetőek vissza, amiért viszont a fejlett világ a felelős.140 

Ország CO2-kibocsátás (%) CO2-kibocsátás/fő (tonna) CO2-kibocsátás/GDP (tonna/$) 
Összesen 100 1 1 

Egyesült Államok 24 5,4  1,1 
Kína 14 0,7 1,2 

Oroszország 6 2,7 2,4 
Japán 5 2,5 0,7 
India 5 0,3 0,9 

Németország 4 2,8 0,9 
A Világ többi része 42 0,8 0,9 

VII. táblázat: A Föld vezető CO2-kibocsátó államai (2002) 

A fenti listán Kína még csak a második, de 20-30 éven belül minden bizonnyal az élre 

ugrik és a legtöbb szén-dioxidot kibocsátó állammá válik. Azonban az ugyancsak veszélyes 

SO2-ból évi 17 millió tonnás kibocsátással már most is világelső, elsősorban a korábban már 

bemutatott magas kéntartalmú szénkészletek elégetése révén. S bár a második USA „csupán” 

                                                 
137 Drasztikus melegedést jósol a klímaprogram In: Népszabadság 2005. január 29. 
138 Rajta kívül elsősorban közel-keleti és afrikai országok maradtak távol az egyezménytől. 
139 A táblázatból látható, hogy ha a bruttó hazai terméket továbbra is vásárlóerő-paritáson számoljuk (mely Kína 
esetében nagyjából négyszerese a „hagyományosan számított” GDP-nek), akkor a két legnagyobb fejlődő 
ország, Kína és India semmivel sincs lemaradva a fejlett világ mögött. 
140 A táblázat forrása: Barabás Ambrus: Globális változások és kihalás az antropocénben (1190-1192. oldal) In: 
Élet és Tudomány 2004/38; http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/agggen; 
http://hdr.undp.org/statistics/data/indic/indic_124_1_1.html {2005. február 28.} 
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10 millió tonnát juttat a környezetbe, Kínának már az is komoly eredmény, hogy a ’95-ös 

rekord 21 millió tonnáról jelentős csökkenést sikerült elérnie: például a széntermelés negyedét 

adó Shanxi tartomány erőműveinek Japán adott füstgázmosókat, hiszen a 

környezetszennyezés globális probléma, nem ismer határokat, az uralkodó szélirány a 

szigetország felé viszi a rossz levegőt, és olcsóbb a forrásnál kezelni a problémát.141 

Fokozott hatékonyság A fosszilis tüzelőanyagok kisebb 
széntartalmú vagy szénmentes 
tüzelőanyagokkal való helyettesítése 

A szén-dioxid mennyiségének 
csökkentése 

A végső felhasználás és 
átalakítás hatékonysága 

Víz-, 
geotermikus, szél- 
és napenergia 

Földgáz és 
biomassza 

Füstgáz-
eltávolítás és -
elhelyezés 

Biomasszával való 
elnyeletés 

A 2005-ig terjedő időszak 
1. A már ismert energia-
felhasználási 
technológiák gyorsított 
alkalmazása 

1. Olcsó víz-, 
geotermikus és 
szélerőművek 
üzembe állítása 

1. Áttérés földgázra 
és a tiszta 
széntechnológiák 
fokozott 
alkalmazása 
2. Biogáz 
felhasználása 

1. Kutatás – 
fejlesztés 

1. Az erdőirtás 
beszüntetése 
2. A CO2-körforgás 
megértése 
3. Erdők 
újratelepítése és új 
erdők telepítése 

A 2005-től 2030-ig terjedő időszak 
2. Második generációs 
technológiák: 
- teljesítményelektronika 
- új anyagok 
- mesterséges 
  intelligencia 
- helyi energiahálózatok 
- nagy teljesítményű 
  hőszivattyúk 
- új ipari folyamatok 

2. Víz-, 
geotermikus és 
szélenergia széles 
körű 
felhasználása 
3. Fejlett, 
napenergiát 
felhasználó fűtési 
és hűtési 
rendszerek 
4. Fotoelektromos 
villamosenergia-
termelés 

3. CO2-hatékony 
energiarendszerek 
és ciklusok 
4. Földgáz és 
biomassza 
felhasználása 
5. Biomassza alapú 
tüzelőanyagok 

2. CO2 
kimosása a 
füstgázokból 
3. CO2-
elválasztás 
(kriogén 
tárolás, 
elhelyezés) 
4. Geológiai és 
tengeri tárolás 
5. CO2 
eltávolítása H2 
termeléssel 

4. Fajok 
kiválasztása, 
genetikai szűrése és 
tervezése, 
életciklus-
szabályozás 

A 2030 utáni időszak 
3. Harmadik generációs 
technológiák: 
- magas hőmérsékletű 
   szupravezetők 
- kémiai energiatárolás 
- tüzelőanyag-elemek 

5. Szél- és 
napenergia-
rendszerek 
összekapcsolása 
6. Nagy hatásfokú 
naperőművek 
7. Hidrogén mint 
közbenső 
energiahordozó 

6. Fejlett 
üzemanyag-
felhasználás (nem 
CO2 végtermékkel) 
7. Hidrogén mint 
közbenső 
energiahordozó 
8. Nem 
hagyományos 
földgázforrások 

6. Integrált 
füstgázmosás 
(CO2, NO2 és 
egyebek) és 
elhelyezés 

5. Az 
üvegházgázok 
légköri 
kölcsönhatásainak 
vegyi ellenőrzése 
6. Mesterséges 
fotoszintézis 

VIII. táblázat: Technológiai lehetőségek az üvegházgázok elleni harcban 

A fenti, 10 éve készült táblázatban összefoglalt eszközök megoldásokat kínálnak a 

problémára. Látható, hogy a már jelenleg elérhető lehetőségeket sem vesszük megfelelő 

                                                 
141 A táblázat forrása: Gáspár Imre: Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a települések 
energiaellátásában (4. oldal) In: Környezetvédelmi füzetek 1995/11 # Országos Műszaki Információs Központ és 
Könyvtár # Budapest # 1995 
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mértékig igénybe, hiszen szó sincs a kőolajról a kevésbé szennyező földgázra való teljes 

áttérésről vagy az erdőirtás beszüntetéséről. Így a jövőre felvázolt lehetőségek teljesülésére is 

minden valószínűség szerint többet kell várnunk a tervezettnél.  

Természetesen ezek a technológiák, eljárások drágábbak a jelenleg elterjedteknél, de 

mint már korábban is hangsúlyoztam, el kell felejteni a rövid távú és profitorientált142 

gondolkodást, másképp nem jutunk előrébb. A probléma pedig nem odázható el a 

végtelenségig a környezet állapota és a fosszilis 

energiahordozók véges készletei miatt sem… 

A központi környezetvédelmi utasításokat a helyi 

önkormányzatok ugyanakkor nehézkesen hajtják végre, 

hiszen a gazdasági terveket is teljesíteniük kell, és a kettő 

gyakran szemben áll egymással. Ugyanakkor a környezetvédelem egyre fontosabb a 

mindennapi ember számára is, ahogy egyre tehetősebbek lesznek hála a gazdasági 

növekedésnek, úgy számít egyre többet, hogy a természetes környezet is egészséges legyen. 

Ha pedig ez nem teljesül, akkor hajlamosabbak a polgári engedetlenségekre, a 

szervezkedésekre, amit a kommunista kormányzat nagyon nem néz jó szemmel, hiszen a 

szomszédban, a Szovjetunióban is alulról indult meg az a folyamat, ami végül a birodalom 

felbomlásához vezetett. 

 

444...333...111...   AAA   mmmeeezzzőőőgggaaazzzdddaaasssááággg   ééésss   aaa   kkklllííímmmaaavvvááállltttooozzzááásss 

 

 A lassuló ütemben bár, de még mindig növekvő lakosság, és különösen az egy főre 

jutó fogyasztás növekedése ellenére nagy szó, hogy a kínai mezőgazdaság alapvetően még 

mindig önellátó, amely természetesen nagyban köszönhető rendkívül jó adottságainak. 

Azonban az elmúlt évtizedben és azóta is a városok terjeszkedésével évente körülbelül öt 

milliárd tonna termőtalajréteg ment veszendőbe és nagyjából 1,1 millió hektár termőföld 

semmisül meg. A termőföldek területének csökkenésével párhuzamosan nőttek a 

terméshozamok, hála az agrártechnológiák fejlődésének és elterjedésének, de továbbra sem 

egyértelmű, hogy hosszútávon is képes lesz-e a technológia pótolni a termőföldveszteséget.143 

A változást jelzi az is, hogy exportra szánt rizstermelése (rizs- és búzatermesztése világelső) 

                                                 
142 A kép forrása: http://tamaki-fenvp.uni-duisburg.de/china {2005. április 23.} 
143 Paul Kennedy: A XXI. század küszöbén # Napvilág # Budapest # 1997 

vi. )kép: Hulladékkezelés… 
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fokozatosan csökken, a forrásokat jövedelmezőbb, ipari és szolgáltató szektorokba helyezi a 

kormányzat. 

 A mezőgazdaság és annak teljesítménye természetesen nagyban függ az uralkodó 

éghajlattól, melyben lassú, de jelentős változások zajlanak napjainkban is. A legnagyobb144 

veszélyt a szélsőértékek változása 

jelenti, ugyanis nehéz előre jelezni 

(főleg csapadéknál), és nagy hatással 

van a termés minőségére és 

mennyiségére. Általános folyamat az éghajlati övek észak felé tolódása, ami a magasabb 

szélességeken melegedéssel jár. Ez akár jót is jelenthet, hiszen csökken a mezőgazdaság 

kockázata, de így nő a területek iránti igény, ami fakivágásokkal jár, tehát a boreális erdő 

észak felé húzódik, egyre kevésbé lesz képes az erdő elnyelni az emberi tevékenység által 

kibocsátott szén-dioxidot. További hatásként jelentkezik a monszunesők észak felé tolódása, 

várhatóan nő a csapadék mennyisége és intenzitása egyaránt. Végül az egyik legfontosabb 

tényező a talajnedvesség csökkenése: a vízkörforgás intenzívebbé fog válni (nő a párolgás, 

légnedvesség, csapadék), ami a növények vízigényének növekedésével jár együtt különösen a 

száraz évszakban, mivel a nedvesebb évszakban amúgy is több a légnedvesség és a felhőzet is 

tompítja a kiszáradást.145 

A klímaváltozás a növénytermesztés tekintetében négy területen jelentkezik. A 

növények szempontjából befolyásoló tényezők közé tartozik a napsugárzás, a csapadék, a 

hőmérséklet és légköri szén-dioxid koncentrációja. Ez utóbbi kettő nagyban függ attól, hogy a 

növény milyen típusú a fotoszintézis mechanizmusa szempontjából (a legtöbb mezőgazdasági 

növény egynyári, de vannak évelők is, például a kávé, tea és gyümölcsök): a CAM-típusú 

kaktusz és ananász, illetve a C4-típusú kukorica, cukorrépa és takarmánynövények mellett 

Kínában elsősorban a C3-típusú növényeken van a hangsúly, hiszen a rizs, a szója és a búza is 

ide tartozik. 

A szén-dioxid koncentrációjának növekedése szempontjából a legkedvezőbbnek 

mondható a C3-növények helyzete, hiszen vizsgálatok során kimutatták, hogy produkciójuk 

30%-kal nő kétszeres szén-dioxid-koncentráció esetén, hiszen nő a széntartalmuk, de csökken 

a nitrogéntartalmuk. Valamint még megállapítható, hogy a több légköri szén-dioxid hatására a 

                                                 
144 A táblázat forrása: FAO Yearbook Production 2002 # Food and Agriculture Organisation of the United 
Nations # Róma # 2003 
145 A globális klímaváltozás és a mezőgazdaság - In: Kertész Ádám: A globális klímaváltozás természetföldrajza 
# Holnap # Budapest # 2001 

IX. táblázat: Kína termelése a főbb haszonnövényekből 
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növények gázcserenyílása leszűkül, melynek köszönhetően csökken a vízigényük, ami 

hatékonyabb vízfelhasználást tesz lehetővé. Azonban összességében megállapíthatjuk, hogy 

bár talán kedvezőbb a növényekre nézve a magas szén-dioxid-szint, de nincs egyelőre az 

emberiség birtokában elegendő tudás, hogy mindezt teljes biztonsággal kijelenthessük. 

A hőmérséklet növekedésének hatására a mezőgazdasági termelés lehetőségeinek 

határa észak felé tolódik, meghosszabbítja a vegetációs periódust. Az északi félteke146 

mezőgazdasági szempontból (is) 

fontosabb a délinél, hiszen több 

földterület áll rendelkezésre. Például 1 

°C-os hőmérsékletemelkedés 150-200 

km-es horizontális irányú észak felé 

tolódást eredményez, sőt vertikálisan is 

150-200 m-rel feljebb kúszik a 

mezőgazdasági termelés 

lehetőségeinek határa, bár eme 

számításokban a csapadék változása 

nincs figyelembe véve. Amennyiben 

az üvegházhatást okozó gázok 

emissziója évente 1,5%-kal nő, akkor az észak felé tolódás évente 15 km-t tesz ki 2030-ig, és 

24 km-t minden évben az utána következő 30 esztendőben. A talajnedvességgel kapcsolatban 

bizonytalanabb az előrejelzés, ugyanis a korábbi tényezőkhöz képest sokkal hiányosabb 

információk állnak rendelkezésünkre, különösen a szélsőértékek és a tér-/időbeli elosztás 

változása tekintetében. 

A termésre gyakorolt hatások közül a melegedés alapesetben a terméshozam 

növekedésével jár, de a nedvesség és a szélsőértékek hatása sokkal fontosabb a 

terméshozamot illetően, amit viszont nehéz előre jelezni (például egy kevés csapadékkal 

jellemezhető területen további csapadékcsökkenés esetén aszály lép fel, ami katasztrófát jelent 

a mezőgazdaság számára, persze ez függ a gyakoriságától és a tartósságától is). A hőstressz is 

jelentős tényező, különösen a trópusokon lehet aggasztó, de a melegedés a virágzóképességet 

is hátrányosan befolyásolhatja, hiszen a virágzás beindulásához alapvetően hideg időre van 

szükség. Nagyon jelentős tényezőt képviselnek a kártevők, hiszen a melegebb területeken 

korábban jelennek meg, ráadásul többen is lesznek, hisz a meleg a szaporodásuknak is 

                                                 
146 A térkép forrása: Probáld Ferenc: Regionális földrajz # Nemzeti Tankönyvkiadó # Budapest # 1996 

O. térkép: Kína növénytermesztése 
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kedvez, sőt nem csak növényekben okoznak károkat, hanem állatbetegségeket is terjesztenek. 

Külön kategóriát képvisel a tengerszint emelkedésének kérdése. Ez nem csupán a sarki 

és magashegységi jégtakarók elolvadásából következik, hanem a termális expanzió néven 

ismert folyamatból is, mely szerint a víz a hőmérséklete emelkedésével tágul. Egyes 

számítások szerint az elmúlt 100 évben a világtengerek szintje 18 cm-t emelkedett a két 

folyamat eredményeképpen. A folyamat hatása nem csupán az alacsony területek elöntésében 

merül ki, hanem a part menti, jó minőségű földek a tengervíz sójának köszönhetően 

elszikesednek. A számítások azt mutatják, hogy 2030-ig 20±10 cm-t emelkedhet a vízszint, 

2050-ig 30±15 cm-t, míg a következő századfordulóig 27-66 cm-t is elérhet a vízszint 

növekedése. Egy tízfokozatú érzékenységi skálát is felállítottak aszerint, hogy a tengerpart 

mentén fekvő országok, mennyire veszélyeztettek ebből a szempontból: eszerint Banglades 

kapta a maximális osztályzatot, hiszen például 1,5 m-es vízszintemelkedés az ország 

területének 15%-t öntené el, ahol nagyjából 40-50 millió ember él. Kína is előkelő helyen 

szerepel a listán is, hiszen 8-as értékét csupán Egyiptom és Thaiföld előzi még meg, az 

érintett lakosság mérete szempontjából pedig természetesen sokkal veszélyeztetettebb 

térségről van szó. 

Végkövetkeztetésként megállapíthatjuk, hogy nagyon jelentős bizonytalansággal 

állítható csupán a globális felmelegedés pozitív hatással lesz a mezőgazdaságra és azon belül 

a növénytermesztésre. Az egyik oldalról alkalmazkodási folyamat lesz megfigyelhető a 

művelésmód és technológia változtatása, valamint a földhasználat változtatása tekintetében, 

azaz adott terület más növények termesztésére lesz alkalmas, illetve adott növény más 

területeken lesz termeszthető. Viszont a másik oldalról egyes számítások szerint a jelenlegi 

gabonatermő vidékeken jobban fog csökkenni a termelés, mint amennyivel a magasabb 

szélességeken nőni, tehát összességében kevesebb gabonát leszünk képesek termeszteni. Kína 

esetében azonban a hatás akár még kedvezőbb is lehet, hiszen a rizs kétszeri-háromszori 

aratásának147 északi határa még északabbra tolódhat, bár már most is alaposan kiszipolyozza a 

mezőgazdaság az itteni földeket. A rizstermesztés további elterjedése, többszöri aratása 

azonban termesztési sajátosságai folytán további szén-dioxid kibocsátással jár (hasonlóan a 

szarvasmarha-tenyésztéshez), mely a korábban tárgyaltak alapján kérdéses, hogy milyen 

hatással van a növénytermesztésre rövid-, illetve hosszútávon. 
                                                 
147 Korábban próbálkoztak azzal, hogy másodszorra-harmadszorra rizs helyett más gabonát vetettek ugyanarra a 
földre, azonban hosszabb távon ez a módszer nem adott többletterményt, ugyanis a korábban a rizs miatt 
eláztatott talaj nem levegőzött megfelelően a gabona számára. Az általános műtrágyáztatás túlzott alkalmazása 
pedig a vizek szennyezése mellett tönkreteszi a termőtalajt is (sok benne a nitrogén, és kevés a foszfor, kálium), 
a kínai mezőgazdaság meglepő módon például kétszer annyira függ a modern tápanyagoktól, mint az amerikai. 
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UUUtttóóóssszzzóóó   

 

gy, szakdolgozatom szűkebb értelemben vett végén talán érdemes még egyszer 

elővenni az Előszóban egyszer már bemutatott ábrát, melyet most már 

kiegészítettem a munkámban kisebb-nagyobb mértékben tárgyalt, a három tényező közti 

kapcsolat helye és iránya szerint csoportosított legfontosabb jellemzőkkel is. Munkámban 

igyekeztem minél több, az ábrában felsorolt jellemzőt bemutatni, a köztük lévő kapcsolatokat 

elemezni. Ez egy nagyon összetett probléma, nem lehetett teljes körűen kitárgyalni már csak a 

terjedelmi korlátok miatt sem. Ezért is alkalmaztam az átlagosnál több képi eszközt148, hiszen 

az összefüggések ezeken keresztül jobban megérthetőek, és ez a megoldás takarékosabb a 

hellyel is. 

 
e. ábra: A fenntartható fejlődés elemeire ható tényezők (a szerző munkája) 

A három fő tényező Kína legújabb kori története esetében jól összeköthető három 

évszámmal. 1965 óta növekszik Kína lakossága csökkenő ütemben, 1978-ban tért át az ország 

az új gazdaságpolitikára, melynek az utóbbi időben tapasztalt rohamos gazdasági növekedés 

köszönhető. A környezetvédelem hangsúlyosabban azonban csak 20 évvel később, a Jangce 
                                                 
148 Az ezután következő függelékekben és a kislexikonban találhatóakkal együtt 5 ábrát, 6 képet, 13 táblázatot, 
17 térképet és 21 diagramot szerepeltettem szakdolgozatomban. 

Í 
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rekord áradásának „köszönhetően” került előtérbe, remélhetőleg igazán rádöbbentve a 

döntéshozókat is arra, hogy nem folytatható büntetlenül tovább ez a fenntarthatatlan 

növekedés és fejlődés. A jövőben sokkal nagyobb szerepet kell kapnia a 

környezetvédelemnek is a gazdasági életben és az állampolgárok életében egyaránt. 

Nem vállaltam túl nagy kockázatot az előszóban felállított hipotézisemmel: Kína 

hosszabb távon képtelen megbirkózni hatalmas, és még egy ideig tovább növekvő népessége 

egyre bővülő fogyasztási igényeivel, gazdasága pedig messze nem halad a fenntartható 

fejlődés irányába, a környezeti szempontok figyelembevétele pedig meglehetősen 

gyerekcipőben jár. Ez egy komplex rendszer, melyben minden mindennel összefügg, nem 

lehet a problémákat egymástól függetlenül kezelni.149 

Ezzel „némiképp” ellentmondanak Wen Jia-bao miniszterelnök alábbi szavai: „Kína 

az iparosításnak azt az útját követi, amelyet a gazdasági hatékonyság, az alacsony 

energiafogyasztás, a minimális környezetszennyezés jellemez, és amely jobban hasznosítja az 

emberi erőforrásokat. A jóléti társadalom felépítésének első fázisában egyszerre kell szem 

előtt tartani a város és a falu, az egyes körzetek, a társadalom és a gazdaság fejlődését, ami 

feltételezi az emberiség és a természet harmonikus fejlődését, és a belső fejlődés kapcsolatát a 

külföld felé nyitással. Ez a reform terén szerzett tapasztalatok összefoglalása. Kína továbbra is 

ragaszkodik ehhez a vezérlő elvhez.”150 

A fenti szónoklat nagyon hangzatos, néhol erősen túlzó ugyan, de lássuk a pozitív 

oldalát: a kormányzat elkötelezettségét a fenntartható fejlődés minél teljesebb körű 

megvalósítására151, illetve a komplex, körültekintő közelítésmód hangsúlyozását. Nagy a 

lakosság szerepe is abban, hogy az ország vezetése miként, mennyire elkötelezetten viszonyul 

a környezetvédelem kérdéséhez, csakis alulról építkezve lehet szerves, tartós és hatékony 

irányváltást megvalósítani. 

A végén a kör bezárásaként visszatérve az elejére, dolgozatom mottójához: 

Legolashoz és a többi tündéhez hasonlóan mi, emberek sem tudjuk, csak remélhetjük, hogy 

talán nem késtünk el véglegesen és visszafordíthatatlanul, így Gimli törpnek nem lesz igaza: 

lesz még módunk bebizonyítani, hogy nem csak lehettünk volna valakik, hanem leszünk is!

                                                 
149 A munkámban fellelhető fontosabb állításokat, kapcsolódási pontokat igyekeztem dőlt betűs kiemeléssel is 
hangsúlyozni. 
150 http://hu.chinabroadcast.cn/3/2003/10/31/2@2030.htm {2004. október 5.} 
151 A környezetvédelmi körökben közismert és a fenntartható fejlődés alapdokumentumának tekinthető „Közös 
jövőnk” ENSZ-jelentést megalkotó 20 fős (a négy nagy kontinensről 5-5 fő) bizottságnak is volt Ma Shijun 
révén kínai tagja (és Láng István révén magyar tagja is). (Forrás: Környezet és Fejlesztés Világbizottság: Közös 
Jövőnk # Mezőgazdasági Kiadó # Budapest # 1988) 
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KKKiiisssllleeexxxiiikkkooonnn
 

Csing-dinasztia és a Köztársaság   Az 1628-tól 1644-ig tartó parasztfelkelés döntötte meg 

az 1368 óta uralkodó Ming-dinasztiát. A parasztok ellen ők a mandzsuk segítségét kérték, 

akik viszont idővel az egész országot uralmuk alá hajtották, ezer év elteltével újra 

megteremtve az ország egységét. A Csing-dinasztia (1644 - 1911) évei alatt lendült fel a 

kereskedelem Európa (főleg Anglia) és Kína között, mely később az ópiumháborúhoz, majd 

többek között Hongkong kényszerű bérbeadásához vezetett. Így Kína modernizálni kezdte 

államát, ami demokratikus átalakulásba torkollott a Köztársaság 1911-es kikiáltásával. A 

következő évtizedekben szakadt lassan két részre az ország a kommunizmus elterjedésével, 

ami előbb a japán megszálláshoz, majd az 1949-ig tartó polgárháborúhoz vezetett.152 

Malthusianizmus   Thomas Robert Malthus (1766 - 1843) anglikán lelkész és közgazdász 

elmélete a népességnövekedés és a gazdasági fejlődés közötti összefüggésekről. Malthus 

tétele szerint a Föld eltartóképessége korlátokat szab a népességnövekedés számára, mivel a 

népesség mértani (2, 4, 8, 16, ...), az eltartásukra szolgáló megtermelt élelmiszermennyiség 

viszont számtani haladvány (2, 3, 4, 5, ...) szerint nő. Mindez egy idő után túlnépesedéshez, 

illetve éhínségekhez, járványokhoz vezet, így a népesség száma ismét a „megfelelő” szintre 

csökken. Modern követői szélsőségesen félremagyarázták Malthus tételét. Szerintük a 

népesség gyors gyarapodása veszélyezteti a világ gazdasági egyensúlyát, szükségszerűvé teszi 

a háborúkat és (természeti) katasztrófákat, egyes népek uralmát más népek felett.153 

Nukleáris esemény skála   : Működési vagy üzemviteli rendellenességek, amelyek nem 

járnak kockázattal, de a biztonsági intézkedések hiányosságát 

jelzik. Ez adódhat berendezéshibából, emberi tévedésből, vagy 

eljárásrendi hiányosságból. (Ezek különböznek a „skála alatti” 

helyzetektől, amikor az üzemviteli korlátokat és feltételeket nem 

sértik meg, és amelyeket a vonatkozó eljárás szerint megfelelően 

kezeltek.); : Műszaki üzemzavarok, amelyek ugyan 

közvetlenül vagy azonnal nem befolyásolták az erőmű 

biztonságát, de az intézkedések újraértékeléséhez vezethetnek.154 

                                                 
152 Polonyi Péter: Kína # Panoráma # Budapest # 1986 
153 Kovács Zoltán: Társadalomföldrajzi kislexikon # Műszaki Könyvkiadó # Budapest # 2001 
154 A szöveg és a diagram forrása: http://www.atomeromu.hu/biztonsag/INESskala.htm {2005. április 21.} 

15. diagram 
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111...   FFFüüüggggggeeelllééékkk:::   AAA   VVViiilllááággg   nnnééépppeeessseeedddééésssiii   hhheeelllyyyzzzeeettteee 

  

z emberiség történetének hajnalán, az őskőkor a szakadatlan vándorlások kora, 

amelynek eredményeként az emberi faj első képviselői megjelentek minden 

kontinensen.155 Mivel a gazdálkodás módja a gyűjtögetés mellett a vadászat és a halászat 

volt, csak elszórt, gyér népesség megélhetését biztosította, ami csupán rendkívül lassú156 

szaporodást tett lehetővé. 

Mintegy 10.000 évvel ezelőtt 

fedezte fel az ember a termelés 

lehetőségét, ezt tekintjük a 

mezőgazdasági forradalom, és 

az újkőkor kezdetének. Az 

élelmiszer-termelés részben 

függetlenítette az embert a 

természettől, szükségtelenné 

tette az állandó vándorlásokat, a 

hosszú egy helyben tartózkodás lehetővé tette a lassú népszaporodást. A különböző éghajlati 

zónák változó termelési feltételeket nyújtottak, így különböző ütemben fejlődtek az egyes157 

népcsoportok méretei és képességei is, melyek 

hatásai még mindig érzékelhetőek. 

A második ugrásszerű változást a 

XVIII. század közepétől kezdve kibontakozó 

ipari forradalom hozta magával: jelentősen 

javult az élelmiszerellátás; a születések 

számának emelkedése, illetve a halálozások 

számának gyorsuló csökkenése során hirtelen felszökött a természetes szaporodás mértéke; 

ugrásszerűen fejlődött az orvostudomány, terjedt a közegészségügyi ellátás, csökkent a 

                                                 
155 Dr. Bernek Ágnes – Dr. Sárfalvi Béla: Általános társadalomföldrajz a középiskolák számára # Nemzeti 
Tankönyvkiadó # Budapest # 1998 
156 A táblázat forrása: Dr. Bernek Ágnes és Dr. Sárfalvi Béla: Általános társadalomföldrajz # Nemzeti 
Tankönyvkiadó # Budapest # 1998 
157 A diagram forrása: Dr. Sárfalvi Béla: Földrajz I. # Nemzeti Tankönyvkiadó # Budapest # 1994 

 A

X. táblázat: A Föld népességének megkétszereződési szakaszai 

16. diagram: Népesedési ciklus 
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gyermekhalandóság; az urbanizáció nyomán javultak az életfeltételek, a közlekedés és a 

közoktatás színvonala. Az ipari forradalom a XX. század közepéig magával rántotta a fejlődő 

országokat is, ők teljesítették ki a népességrobbanást. 

 

NNNééépppeeessseeedddééésssiii   ttteeennndddeeennnccciiiááákkk   aaa   VVViiilllááágggbbbaaannn 

 

Eme függelék két irányba rugaszkodik el Kína jelen népességföldrajzától. Egyrészt 

időben a múltba és jövőbe, másrészt térben az egész Földre terjed ki a vizsgálódás.158 

Ország neve / lakossága (millió fő)  
1950-ben 2000-ben 2050-ben 

1. Kína 563 Kína 1.269 India 1.601 
2. India 370 India 1.003 Kína 1.424 
3. Egyesült Államok 152 Egyesült Államok 282 Egyesült Államok 420 
4. Oroszország 102 Indonézia 224 Nigéria 357 

5. Japán 84 Brazília 176 Indonézia 336 
6. Indonézia 83 Oroszország 147 Pakisztán 295 
7. Németország 68 Pakisztán 146 Banglades 280 
8. Brazília 53 Banglades 130 Brazília 228 
9. Egyesült Királyság 50 Japán 127 Kongói Dem. K. 181 
10. Olaszország 47 Nigéria 114 Mexikó 148 

11. Banglades 46 Mexikó 100 Fülöp-szigetek 148 
12. Franciaország 42 Németország 82 Etiópia 145 
13. Pakisztán 39 Fülöp-szigetek 80 Uganda 133 
14. Ukrajna 37 Vietnam 79 Egyiptom 127 
15. Nigéria 32 Egyiptom 70 Oroszország 111 
16. Mexikó 28 Törökország 66 Vietnam 108 

17. Spanyolország 28 Irán 66 Japán 100 
18. Vietnam 25 Etiópia 65 Irán 90 
19. Lengyelország 25 Thaiföld 62 Törökország 86 
20. Egyiptom 21 Egyesült Királyság 60 Szudán 84 

Föld összesen 2.555 Föld összesen 6.080 Föld összesen 9.190 
1-5. aránya 49,7% 1-5. aránya 48,6% 1-5. aránya 45,0% 

 

1-20. aránya 74,2% 1-20. aránya 71,5% 1-20. aránya 69,7% 
XI. táblázat: A Világ legnépesebb országai (1950, 2000, 2050) 

 A fenti táblázat a világ húsz legnépesebb országát159, és az össznépességből elfoglalt 

                                                 
158 A táblázat forrása: http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/agggen {2005. február 28.} 
159 Az 1950-es és 2050-es adatok az országok 2000-es területére vannak vetítve. 
Az európai országok kék, az ázsiaiak zöld, az amerikaiak piros, az afrikaiak fekete színnel vannak jelölve itt is, 
hasonlóan a dolgozat központi témakörének három fő fejezetében található egy-egy táblázathoz. 
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részüket mutatja 1950-ben és 2000-ben, valamint becsüli 2050-re. A Föld népessége erősen 

koncentrált, hiszen mindhárom időpontban az első öt helyezett össznépessége teszi a Föld 

összlakosságának közel felét, az első húsz helyezett pedig a 70-75%-át. Jól látható, hogy 

1950-ben alig több, mint 21 milliós népességgel fel lehetett kerülni a 20-as listára, 50 év 

múlva ennek közel háromszorosa, újabb fél évszázad múlva pedig a 100 évvel azelőtti érték 

négyszerese volt szükséges ehhez. 55 évvel ezelőtt mindössze négy ország lakossága volt 

kilenc számjegyű, ennek fele haladta meg a 200 milliót (sőt a harmadmilliárdot is), 5 évvel 

ezelőtt ezek a számok tíz és négy, míg 45 év múlva várhatóan 16 ország népessége lesz több 

100 milliónál, és szintén feleannyi lépi túl a 200 milliót. Ezek az adatok mind azt mutatják, 

hogy a népesség növekszik, noha a koncentráció valamelyest csökken. Ennél azonban 

érdekesebbek az egyes országok elmozdulásai, kontinenseinek részesedése. 

 A táblázatból az is látható, és korábban is említésre került, hogy a jövőben India 

lakossága több lesz, mint Kínáé, sőt 2050-re a különbség meghaladhatja a 175 millió főt. A 

nem kizárólag európai országok közül a legnagyobb visszaeső címet Japán érdemelte ki: az 5. 

helyről a 9.-re, majd a 17.-re esik vissza, miközben lakossága is csökken. Hasonlóan 

csökkenő népességgel vesz részt a listán Oroszország (ő az abszolút értelemben vett 

csúcstartó 36 milliós csökkenéssel), valamint Németország. A többi nagy európai ország 

lakossága csekély mértékben növekedett ugyan a XX. század második felében is, de a 

világnépességnél jóval kisebb ütemben, ezáltal leszorultak az élmezőnyből. 

Emellett a táblázatból az ugyancsak látszik, hogy a fejlettebb világ országainak 

népességnövekedése jóval alatta marad a fejlődő világ népességnövekedésének. 1950-ben 

még hét tisztán európai ország volt a 20-as listán, 2000-ben még éppen kettő, 45 év múlva 

már egy sem lesz. Ugyanakkor mintegy tükörképként egyre nagyobb lett Ázsia, majd lesz a 

jövőben különösen Afrika szerepe a világ népességében. 

Amerika képviselőinek száma sem változik, maradt három (az Amerikai Egyesült 

Államok, Brazília és Mexikó), de ők adják és várhatóan fél évszázad múlva is fogják adni az 

amerikai ikerkontinens teljes lakosságának kétharmadát. Az Egyesült Államok 

népességnövekedése a korábbi 50 év alatt 130 millió, 2050-ig várhatóan további 138 millió 

fő körül fog alakulni, ami egyre nagyobb részben a bevándorlásoknak tudható be, hiszen a 

természetes szaporulat ott is csökkenő tendenciát mutat, bár kétségkívül nem annyira, mint 

                                                                                                                                                         
A táblázat három olyan országot tartalmaz, melyek területe két kontinensre is kiterjed, ezek közül Törökországot 
Ázsiához, Egyiptomot Afrikához soroltam, mivel területüknek/lakosságuknak csak nagyon kis hányada esik 
Európára, illetve Ázsiára. Oroszország esetében nem ilyen egyértelmű, hiszen területének nagyobb hányada esik 
Ázsiára, de lakosságában Európa dominál. Emiatt jelöltem nevét kék, illetve zöld színnel egyaránt. 
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Európában, amiben az is szerepet játszik, hogy a latin-amerikai és afro-amerikai lakossága 

körében nagyobb hagyományokkal bír a többgyermekes család. 

Kínában a növekedés ez idő alatt 155 millió fő (pontosabban 2030-ig 192 millió, 

utána 20 év alatt 37 milliós csökkenés), viszont Indiában még ijesztőbb a helyzet: fél 

évszázad alatt a népesség előreláthatólag négyszer ennyivel, közel 600 millió fővel 

gyarapszik (a népsűrűség idővel túl is szárnyalja az 500 fő/km²-es értéket), ami havonta 

átlagosan egymilliós növekedést jelent évtizedeken keresztül.160 

Ugyanennyi idő alatt Nigéria lakossága megháromszorozódik, 242 milliós 

növekedéssel feljön a negyedik helyre, Pakisztánban és Bangladesben közel 150 millió fő a 

növekedés, utóbbi népsűrűsége túlhalad majd a 2.000 fő/km²-es értéken is. Ezek az országok 

mind Ázsiában vagy Afrikában terülnek el, ami újabb jele a fejlődő világ 

népességrobbanásának. 

 

MMMúúúlllttt   ééésss   jjjööövvvőőő……… 

 

A Föld népességének növekedési rátája 13,3 ‰ (ezen belül a fejlődő világban 

átlagosan 25 ‰, a fejlett világban átlagosan 12 ‰), azaz évente közel 80 millió fővel élünk 

többen e bolygón, ami naponta 220 ezer fős, másodpercenként átlagosan 2,5 fős 

növekedésnek felel meg. Az ENSZ becslései szerint 2050-re 8,909 milliárdan leszünk a 

Földön.161 

 

17. diagram 

 A diagramból kitűnik, hogy 1999. október 12-ig, azaz a hatodik milliárd eléréséig a 

népesség gyorsuló ütemben növekedett (a diagram meredeksége nőtt), ám azóta a növekedés 

                                                 
160 Az erre vonatkozó számításomról egy korábbi lábjegyzetben írtam, mely részletesebben a 2. Függelék első 
felében található. 
161 A diagram forrása: http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/agggen {2005. február 28.} 
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mértéke lassult. Az első milliárd eléréséhez több ezer évre volt szükség, a másodikhoz már 

csak 123 évre, a harmadikhoz 33 évre, a negyedikhez 14 évre, az ötödikhez 13 évre, a 

hatodikhoz 12 évre. Ettől kezdve az adatok csak várható értékek, de eszerint a hetedik 

milliárd eléréséhez már újabb 14 évre, a nyolcadikhoz 15 évre és a kilencedikhez 18 és a 

tizedikhez már 31 évre lesz szükség. A számítások végeredménye nagyon szerteágazó, de a 

legvalószínűbb esetben a világnépesség növekedése várhatóan 10,2-10,3 milliárd fő körül fog 

megállni nagyjából a következő századforduló, vagyis 2100 környékén. A közel 100 évre 

vonatkozó előrejelzés (különösen a XXI. század második felére), akkora bizonytalanságokat 

rejt, hogy ettől több 100 milliós és egy-két évtizedes eltérések is könnyen előfordulhatnak 

majd. 

 A Római Klub jelentése szerint bolygónk lakossága a XXII. századtól folyamatosan 

csökkenni fog, 2200-ra visszaesik az 1975-ös szintre, nagyjából négymilliárd főre. Ezután a 

csökkenés lefékeződik, fokozatosan hosszabbodó felezési szakaszokba megy át, a modell 

szerint tehát a népesség növekedése és csökkenése tükörképet alkot, vagyis ugyanolyan 

módon megy végbe.162 

 
18. diagram 

 Egyetlen generáció alatt (1927 - 1999) megháromszorozódott, négymilliárd fővel 

gyarapodott a Föld népessége, csupán a legutolsó években észlelhető némi mérséklődés. A 

növekedés gyorsasága 1900-ban évi 0,5%-os volt, az ötvenes években évi 1,5% fölé 

                                                 
162 A diagram forása: http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/agggen {2005. február 28.} 
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emelkedett, 1963-ban tetőzött évi 2,2%-kal. Abszolút értelemben a csúcs 1987-ben volt, 

amikor is egy év alatt közel 88 millió fővel lettünk többen bolygónkon, és értük el egyben az 

ötmilliárdos határt. Ez a gyarapodás példa nélküli az emberiség történelmében, és szinte 

teljesen bizonyos, hogy a jövőben sem fogunk ehhez foghatóval találkozni. 

Korábban a jólét, az életszínvonal emelkedése felgyorsította a népességnövekedést, 

mostanra a fejlődés bizonyos fokát elért társadalmakban jelentősen mérséklődött a 

természetes szaporulat (már a nagy népességű országokra is kiterjedt), sőt néhol (például 

Japánban, Oroszországban, de Magyarországon is) már fogyni kezd a lakosság. Másfél 

évtizednyi csökkenés után hat évig még enyhén emelkedni fog az egy évben születettek 

száma (relatívan viszont már a rekordév óta csökken a növekedési ütem), de utána az 

előrejelzések szerint meredeken csökken, 40-45 év múlva pedig már feleannyian sem fognak 

születni egy esztendőben, mint a 18 évvel ezelőtti rekordévben. 

Fontos megjegyezni, hogy bár a várható értékek a legvalószínűbb jövőt mutatják e 

téren, de jelentős eltérések adódhatnak a világ teljes népessége szempontjából az eltérő 

termékenységi ráták miatt.163 

 Alacsony Közepes Magas Szinten tartó Állandó 
2025 7,6 8,5 9,4 7,1 11 
2050 7,8 10 12,5 7,7 21,2 
2075 7,1 10,8 15,7 7,9 46,3 
2100 6 11,2 19,2 8,1 109,4 

XII. táblázat: A világnépesség növekedési forgatókönyvei 

 A táblázatból is látszik, hogy a rátában meglévő viszonylag kis különbségek az idő 

során hogyan kumulálódnak, és akár több milliárdos eltérést is jelenthetnek a távoli jövőben 

az össznépesség szempontjából. 

 A népességnövekedéssel párhuzamosan módosul a világnépesség földrészek szerinti 

elhelyezkedése is. A következő diagram azt ábrázolja, hogy az össznépesség hogyan oszlott 

meg, illetve fog várhatóan megoszlani az egyes kontinensek között. Földünk minden ezer 

újszülöttje közül körülbelül 600 Ázsiában látja meg a napvilágot, 200 Afrikában, 150 

amerikai (ebből nagyjából 115 latin-amerikai és 35 angol-amerikai), 45 európai és 5 Óceánia 

szülöttje. 

 A világnépesség növekedése gyakorlatilag teljes egészében (az utóbbi 15 év során 
                                                 
163 A táblázat forrása: Myers, Norman és Simon, Julian L.: Mi a helyes válasz, ha a Föld jövője a tét? # Typotex 
# Budapest # 2004 --- Az oszlopcímek jelentése: Alacsony (1,8 gyermek/asszony 2025-re; 1,7 2100-ra), Közepes 
(2,3 gyermek/asszony 2025-re; 2,1 2100-ra), Magas (2,8 gyermek/asszony 2025-re; 2,5 2100-ra), Szinten tartó 
(2,1 gyermek/asszony 1990-től), Állandó (4,3 gyermek/asszony 1990-től). 
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átlagosan 85%-ban, jelenleg 95%-ban) a fejlődő világnak, elsősorban Ázsiának és Afrikának 

„köszönhető”, hiszen a fejlett világ népessége szinte stagnál. Ezzel szemben a fejlett világ 

rendelkezik az ipari termelés és a kereskedelem döntő hányadával, az emberek itt 

összehasonlíthatatlanul kedvezőbb helyzetben vannak, mint a fejlődő világban, ami 

természetesen újabb konfliktusokat eredményezhet mai bizonytalan világunkban, melynek 

végső kimenetele beláthatatlan.164 

 
19. diagram 

 Európa részesedése 1900-tól 2000-ig 23%-ról 12%-ra süllyedt, ezzel szemben Ázsia 

56%-ról majdnem 61%-ra, Latin-Amerika 4,5%-ról 8,5% fölé, Afrika 8,2%-ról 13%-ra 

növelte részesedését. Pozitív jelként az is megfigyelhető az adatokból, hogy a népesség 

növekedése most már kivétel nélkül minden kontinensen lassuló ütemű, bár elsősorban 

Afrika értéke még mindig nagyon magas. Afrika után 30 évvel Latin-Amerika lakossága is 

megelőzi Európáét, melynek népessége 1-2 éve kezdett fogyni és 50 év alatt 100 millióval 

csökken. 

 Zárszó gyanánt talán megemlíthető, hogy tisztán biológiai alapon, a hasonló emlősök 

egyedszámait figyelembe véve, de a széndioxid-termelés, energiafelhasználás, biomassza-

fogyasztás és a földrajzi elterjedtség által okozott hatásokat sem figyelmen kívül hagyva, 

tudósok szerint mintegy ezerszer többen élünk bolygónkon, mint ami fenntartható lenne. Ez 

fajunk elképesztő sikerességével, alkalmazkodóképességével, és a gazdasági növekedés 

elsődlegességébe vetett hittel magyarázható, azonban a folyamat kétséget kizáróan nem 

„ideális” a fenntarthatóság szempontjából.165 

                                                 
164 A diagram forrása: http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/agggen {2005. február 28.} 
165 http://www.sg.hu/cikk.php?cid=30079 {2004. október 5.} 

Évi növekedési ütem (1995-2000 => 2000-2005)
Afrika: 2,49% => 2,28% 
Közép- és Dél-Amerika: 1,59% => 1,35% 
Óceánia: 1,48% => 1,30% 
Ázsia: 1,40% => 1,22% 
Észak-Amerika: 1,18% => 0,95% 
Európa: 0,02% => -0,01% 
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222...   FFFüüüggggggeeelllééékkk:::   SSSzzzááámmmííítttááásssoookkk 

 

Az alábbiakban a diplomamunkámban megemlített három számításomat mutatom be. 

Az első India lakosságának maximumát kísérli meg előre jelezni. 1950 és 2005 között 

tényleges adatok álltak166 

rendelkezésemre (barna vonal), 2005 és 

2050 között elméleti előrejelzések (piros 

vonal). A mellékelt ábrán látható, hogy 

gyakorlatilag tökéletesen (99,99%-os 

pontossággal) sikerült egy harmadfokú 

polinomot ráillesztenem a meglévő adatsorra, melyen keresztül megállapítottam, hogy ezek 

alapján India 2060 körül éri el saját, és egyben minden idők legnagyobb ország-népességét 

1,62 milliárd fő körüli értéken. 

 A másik két számítás módszere teljesen egyforma, csak az adatsorok különböznek. 

Mindkettőnél két-két jellemző kapcsolatának szorosságát számítottam ki a determinációs 

együttható segítségével, melynek képlete itt [(piros)2 / (zöld × kék)], ami Kína bemutatott 

adatsorai esetében a természetes növekedés és a kis létszámú családok aránya között 64,98%, 

míg a gazdasági fejlettség és a várható élettartam között 79,66%. 

    
XIII. táblázat: Determinációs együtthatók számítási táblái (a szerző munkája) 

                                                 
166 A diagram forrása: http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/agggen {2005. február 28.} és a szerző számításai 

20. diagram: India számított népességmaximuma 
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333...   FFFüüüggggggeeelllééékkk:::   FFFöööllldddüüünnnkkk   nnnaaagggyyy   rrreeegggiiiooonnnááállliiisss   iiinnnttteeegggrrráááccciiióóóiii 
 

 Személyes meggyőződésem, hogy a fentebb Kínán keresztül tárgyalt, de az egész 

világot érintő, globális problémák, úgymint a túlnépesedés, kimerülő erőforrások, 

környezetszennyezés/klímaváltozás megoldására a világ országainak egységesebb 

összefogására van szükség, ennek pedig egyik legfőbb akadálya a nagyon nehézkes, 

körülményes globális szintű döntéshozatali mechanizmus. Az alábbi írás egy terv ennek a 

problémának a kezelhetőbbé tételére a regionális integrációk tükrén keresztül. 

Ez a függelék a hasonló címet viselő, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz 

Tanszékének gondozásában a Modern Gazdaság Földrajza című tankönyvben hamarosan 

megjelenő, általam írt fejezet rövidített összefoglalása (az integrációk közül csak a Kínához 

kapcsolódót mutatom be).167 

 
P. térkép: Regionális integrációk 

Habár munkám erősen jövőbe tekintő, sok feltételezéssel él, de a felosztási rendszerem 

igyekszik követni a már létező nemzetközi szervezetek struktúráját. Földünket tizennégy 

integrációs társulásra sikerült osztanom, melyek tagországaik számában, méretükben, 

népességükben, gazdasági erejükben természetesen jelentősen különböznek egymástól. Ezen 

szervezeteket néhol jelentős időkülönbséggel alapították, az integrálódás különböző fokán 

állnak, van köztük már közös fizetőeszközzel rendelkező (EU) éppúgy, mint hivatalosan nem 

is létező (EAEC) társulás. Azonban jelenleg bolygónk nem minden országa tagja is egyben 
                                                 
167 A térkép forrása: Cartographia Világatlasz # Cartographia # Budapest # 2001 és a szerző munkája --- A 
pontok az ezredfordulón félmillió főnél népesebb városok helyét mutatják. 
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valamelyik integrációnak, így mintegy a jövőbe nézve, „kibővítettem” a szervezeteket, és 

tagjaik sorába emeltem eme egyelőre „magányos” államokat is, hiszen meggyőződésem, hogy 

ez a legvalószínűbb jövőjük és esélyük, mert magukban már nem állhatják meg a helyüket.168 

 

KKKeeellleeettt---ÁÁÁzzzsssiiiaaaiii   GGGaaazzzdddaaasssááágggiii   EEEgggyyyüüüttttttmmműűűkkkööödddééésss 

 

Kelet-Ázsia az egyetlen olyan térség, melyről nem sikerült fellelnem létező átfogóbb 

integrációs szövetséget, így az itt fekvő kevés számú, de annál nagyobb szerepet játszó 

államokat egy általam kreált csoportosulásba, a Kelet-Ázsiai Gazdasági Együttműködésbe 

(EAEC - East Asian Economic Cooperation) soroltam.169 

 A Kelet-Ázsiai Gazdasági Együttműködés170 tehát az egyetlen olyan társulás, mely 

valójában nem is létezik, pedig felosztásom alapján itt él a legtöbb ember, és gazdasági erejük 

is nagyjából megegyezik az Észak-Atlanti-óceán két partján fekvő közösségekével. Annak, 

hogy ebben a térségben miért nem alakult ki legalább valamilyen jelképes társulás, ami azért 

egy lapon említhető a többiekkel, sok oka lehet. Biztos szerepet játszik benne a múlt, a 

viharos időszakok, a háborúk és a jelenlegi feszült viszony is Japán és Kína között. Viszont 

erre a legjobb ellenpélda Európa, ahol még gyakrabban és még súlyosabb konfliktusok voltak 

a történelemben, mégis megelőztek minden más térséget 

az integráció mélységét illetően. Szerepet játszhatott a 

(fél)gyarmati múlt is, nem volt igény, illetve lehetőség a 

helyi együttműködésre, hiszen a gyarmattartó-gyarmat 

viszony volt a meghatározó a múltban, nem voltak 

hagyományai a régió országai közti nagyobb volumenű 

kereskedelemnek. Ugyanakkor ez igaz az afrikai, latin-

amerikai térségekre is, ahol azért mégis vannak megemlíthető társulások, ráadásul különösen 

az afrikai államok többsége sokkal később rázta le magáról a gyarmati igát, mint Kelet-Ázsia. 

Szerintem a fenti két történelmi tény mellett még fontosabb egy harmadik. Az itt fekvő 
                                                 
168 Ennek mintegy fordítottjaként létezik pár olyan állam is, mely egyszerre két (szomszédos) nemzetközi 
integrációnak is tagja. Ebben az esetben ahhoz soroltam, amelyikhez való viszonyait erősebbnek ítéltem meg. 
169 Annyi alapja van az elnevezésnek, hogy az itteni államok (Észak-Korea és Mongólia kivételével) tagjai az 
Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködésnek (APEC – Asian-Pacific Economic Cooperation), így az 
EAEC-t eme szervezet mintegy kisebb alszervezeteként „hoztam létre”, és emeltem a többi nemzetközi 
integráció szintjére, ez magyarázza a hasonló névválasztást. 
170 Legnépesebb városa az e tekintetben is világelső Tokió, melynek vonzáskörzetében nagyjából 33,375 millió 
ember zsúfolódott össze. 

Q. térkép: Az EAEC államai 
(a szerző munkája) 
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birodalmak hatalmasak és magukba zárkózóak voltak nagyon hosszú időn keresztül, gondolok 

itt elsősorban Kínára, valamint Japánra. Megtanulták igényeiket „házon belül” kielégíteni, 

amíg mód volt erre. Később pedig a transzpacifikus kapcsolatok kerültek előtérbe, mindkét 

ország az amerikai piacot tekintette elsődlegesnek, csupán a legutóbbi időkben fordultak 

jobban egymás felé. Talán idővel ők is felismerik, hogy magukban már nem elég nagyok 

egyre globalizálódó világunkban, egyedül nehezebb felvenni a versenyt. 

 

AAA   VVViiilllááágggrrrééégggiiióóókkk   ööösssssszzzeeehhhaaasssooonnnlllííítttááásssaaa,,,   gggooonnndddooolllaaatttoookkk   aaa   „„„VVViiilllááágggpppaaarrrlllaaammmeeennntttrrrőőőlll””” 

 

 Az alábbi diagram a szövetségek közti erőviszonyokat ábrázolja.171 A vízszintes 

tengelyen a lakosság, a függőlegesen a terület szerepel. A „buborék” mérete pedig a bruttó 

hazai termék nagyságával arányos.172 

 
21. diagram 

                                                 
171 A diagramban a két közép-, illetve dél-amerikai szervezet összevonásra került. Rövidítések: NAFTA: Észak-
Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény, CARICOM-CAIS: Karib Közösség - Közép-Amerikai Integrációs 
Rendszer, MERCOSUR-AC: Dél-Amerikai Közös Piac - Andok Csoport, EU: Európai Unió, CIS: Független 
Államok Közössége, LAS: Arab Államok Ligája (Arab Liga), ECOWAS: Nyugat-Afrikai Országok Gazdasági 
Közössége, SADC: Dél-Afrikai Fejlesztési Közösség, SAARC: Dél-Ázsiai Regionális Együttműködési 
Szövetség, ASEAN: Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége, PIF: Csendes-óceáni Szigetek Fóruma. 
172 A diagram forrása: http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/agggen; Cartographia Világatlasz # Cartographia # 
Budapest # 2001; A Világ országai # Nyír-Karta Bt. # Nyíregyháza # 2004; 
http://hdr.undp.org/statistics/data/indic/indic_124_1_1.html {2005. február 28.} 
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Felszínét tekintve a Független Államok Közösségét követi a NAFTA, népességét 

nézve a Kelet-Ázsiai Gazdasági Együttműködés a listavezető. Nyomában van, majd 

nemsokára elé lép az indiai szubkontinens régiója, mely már most messze a legsűrűbben 

lakott térség. Az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény rendelkezik a legnagyobb 

vásárlóerő-paritáson számított bruttó hazai termékkel mind összesen (12.137,4 milliárd $), 

mind egy főre vetítve (28,8 ezer $/fő). Őt követi az Európai Unió (12.079,9 milliárd $) és az 

EAEC (10.310 milliárd $), egy főre vetítve pedig az EU (20,3 ezer $/fő) mellett a Csendes-

óceáni államok szervezete (21,3 ezer $/fő) emelkedik ki a mezőnyből közel háromszor akkora 

értékkel, mint az utánuk következő szövetségek, akik összesen (még egyelőre csupán) a 

világnépesség közel 5/6-át képviselve mind „szegényebbek” az átlagértéknél. Ez is jól mutatja 

a világban sajnos mindenütt meglévő hihetetlen egyenlőtlenségeket.  

A diagramban látható táblázatban a tizenkét szervezet erőviszonyait kíséreltem meg 

egy egyszerű mutatószámmal érzékeltetni. A demokratikus országok parlamentjeinek, 

országházainak analógiájára elképzeltem egy virtuális Világparlamentet, melyben a 

bemutatott szervezeteket, az ENSZ-hez173 hasonlóan diplomaták képviselnék. Az egyes 

„frakciók” méreteit természetesen az általuk képviselt integrációk ereje határozza meg. A 

felszín méretének nem szokás komoly jelentőséget tulajdonítani, egy ország erejét már régóta 

nem a földrajzi kiterjedtsége határozza meg, ezért a terület nálam csupán 5%-os súllyal 

szerepel a mutatóban. A népesség nagyságának már komolyabb hordereje van, nálam 20%-kal 

szerepel. Napjainkban sok hibája ellenére a legáltalánosabb értékmérő a bruttó hazai termék 

egy gazdaság erejének meghatározására, így nálam is övé a döntő, számszerűsítve 75%-os 

szerep. 

 Virtuális parlamentem az egyszerűség kedvéért kereken 100 fős, és igyekeztem az 

egyes tényezők súlyait jelentőségük figyelembevételével úgy meghatározni, hogy a három 

legnagyobb frakció - az EU, a NAFTA és az EAEC - egyenlő számmal képviseltethesse 

magát. Így szükség van a kompromisszumra köztük, hiszen még relatív többséggel sem 

rendelkezik egyik sem, sőt még közülük ketten összefogva sem érik el az abszolút többséget, 

                                                 
173 Jelenleg komoly probléma az ENSZ-ben, hogy a Biztonsági Tanács összetétele nem tükrözi híven a II. 
világháború vége óta megváltozott erőviszonyokat (most folyik a kérdés felülvizsgálata, melynek sikeressége a 
vétók miatt erősen kérdéses). Például a világ 3-5. legerősebb gazdasági hatalma (Japán, India, Németország) 
nem képviseltetheti magát állandó tagként. A népességben rejlő erőről nem is szólva, hisz a BT állandó tagjai 
csak első, harmadik, hetedik és 20-21. helyezettként vannak jelen, összesen kisebbséget, 30%-t képviselnek a 
Föld lakosságából (40%-t a GDP-ből). A világ országainak fentebbi, regionális felosztása kezelhető számú 
tárgyaló félre oszthatná Földünk lakosságát. Ezáltal többszörös áttétellel, de minden lakos képviselve lenne a 
legfelsőbb szinten, mégsem bénulna meg a Világparlament működése, hiszen 12 fél között nagyobb esély van 
kompromisszumos megoldást találni az egyes kérdésekben, mint bő 200 ország esetében, és igazságosabbnak is 
tűnik, mint a jelenlegi rendszer. 
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vagy mindhárman együtt a 2/3-os arányt, ami általában a parlamentáris demokráciákban a 

nagyobb horderejű döntések elfogadásának alsó határa. Tehát a nagyok rá vannak 

kényszerítve arra, hogy együttműködjenek a kisebb integrációs szervezetekkel, így a kisebbek 

érdekeinek világszintű érvényesülésére is több esély van. 

Az emberiség történelmét sokan, sokféleképpen kísérelték meg röviden 

megfogalmazni. Egyesek szerint előre haladunk, mások szerint hanyatlik az emberi 

társadalom. Volt, aki embercsoportok szakadatlan vándorlásként írta le, mások csak háborúkat 

és köztük lévő békés időszakokat láttak, amikor a történelemről beszéltek. Szerintem világunk 

történelme felfogható folyamatos és egyre nagyobb léptékű egyesülések sorozataként is. 

Kezdetben csupán ősközösségek éltek bolygónkon, legfeljebb pár tíz fős embercsoportok. Az 

ókorban már állandó településeken, város(állam)okban több ezren is laktak akár. A 

középkorban vált az ország az alapegységgé, melyet már több millió ember vallhatott tágabb 

otthonának. A nagyobb birodalmak széthullásával, az újkori gyarmatosítások, majd ezek 

legújabb kori függetlenné válásával a szuverén államok száma nagyban növekedett. Így 1945 

után egyre erősödött a nemzetek feletti regionális együttműködések intézményesítése iránti 

igény, melynek csírái az 1980-as, 90-es évekre Földünk minden szegletében megjelentek. 

Eme lineáris folyamatot, és a bemutatott szövetségek eredményeit-céljait elnézve joggal 

remélhetjük, hogy a trend nem fordul meg, hanem a többségében egyelőre kezdetleges 

regionális nemzetközi szervezetek tovább mélyülnek és bővülnek, azaz integrációjuk egyre 

több elméleti és nagyobb földrajzi területre terjed ki. 

Világunk egyre szűkül több értelemben is. Egyre többen élünk rajta, és különféle 

hálózatok egyre átfogóbb rendszere szövi át bolygónkat, melyben minden úti célt, információt 

sokkal rövidebb idő alatt érünk el, mint bármikor a történelem folyamán. Ebben a világban 

csakis együtt van esély a fejlődésre, a túlélésre. 

Idővel akár a fenti alig egy tucatnyi csoport is soknak bizonyulhat, a nagyobb 

hatékonyság érdekében az integrációk összeolvadása is bekövetkezhet. Erre a legnagyobb 

esély Latin-Amerikában, Afrikában és a Távol-Keleten lehet. Még később esetleg 

megvalósulhat egy, az egész világra kiterjedő, egyenként is több milliárd fővel bíró 

triumvirátus Amerika, Európa-Afrika és Ázsia-Óceánia megoszlásban. Onnan pedig már csak 

egy ugrás a valóban egységes érdekeket képviselő Világ megteremtése, mely által a végső cél, 

az egész Földre kiterjedő jólét és fenntartható fejlődés, egyenlőség és a világbéke eljövetele is 

valósággá válhat. 
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