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Tesztkérdések 

 

1) A Kínai Népköztársaság jelenleg nevezhető-e gazdasági nagyhatalomnak? 

a) Nem, mivel Kína jelenleg is fejlődő ország, ezért nem nevezhető gazdasági 

nagyhatalomnak. 

b) Igen, számos érv szól amellett, hogy Kína jelenleg gazdasági nagyhatalom. 

c) Kína utoljára az 1800-as évek első felében volt gazdasági nagyhatalom, jelenleg nem 

nevezhető annak. 

d) Szakértők számításai szerint Kína csak a 21. század második felében válik gazdasági 

nagyhatalommá, jelenleg nem az. 

2) Hogyan alakult az elmúlt évek során Kínában a lakosság átlagjövedelme? 

a) A lakosság átlagjövedelme az elmúlt évek során drasztikusan csökkent. 

b) A lakosság átlagjövedelme az elmúlt évek során gyakorlatilag nem változott.  

c) A lakosság átlagjövedelme az elmúlt évek során jelentős mértékben nőtt. 

d) A lakosság éves átlagjövedelmének alakulását nem méri a Kínai Statisztikai Hivatal, így 

ezzel kapcsolatban megbízható adat nem áll rendelkezésre. 

3) Hatással van-e Kína az energiahordozók világpiaci árának alakulására? 

a) Kína jelentős hatással van az energiahordozók világpiaci árának alakulására, mert 

a világ legnagyobb energiafelhasználója. 

b) Kína nincs hatással az energiahordozók világpiaci árának alakulására, mert energiaéllátását 

nem importból, hanem szinte kizárólag hazai forrásokból fedezi. 

c) Kína nincs hatással az energiahordozók világpiaci árának alakulására, mert 

energiaszükséglete egyelőre nagyon szerény mértékű. 

d) Kína nincs hatással az energiahordozók világpiaci árának alakulására, mert beszerzési 

forrásainak korlátozott száma ezt nem teszi lehetővé. 

  



4) Mi jellemezte az alábbiak közül a kínai gazdaságot 2008-ban a globális 

pénzügyi és gazdasági válság kirobbanásakor? 

a. A magas hozzáadott értéket teremtő termelés magas részaránya. 

b. A hazai fogyasztás és a szolgáltató szektor viszonylag nagymértékű hozzájárulása a 

gazdasági növekedéshez. 

c. 2008-ban a globális pénzügyi és gazdasági válság kirobbanásakor Kína az 

államcsőd állapotában volt.  

d. A hazai fogyasztás és a szolgáltató szektor viszonylag kismértékű 

hozzájárulása a gazdasági növekedéshez. 

5) Mi tartozik az alábbiak közül jelenleg a kínai gazdaságpolitika fő 

stratégiái közé? 

a. A gazdasági növekedési modell megváltoztatása, a gazdaság szerkezetének 

átalakítása. 

b. A hazai fogyasztás és a szolgáltatószektor visszafogása. 

c. A gazdasági növekedési modell és a gazdasági szerkezet változatlanul hagyása 

mellett a túlhevült gazdaság hűtése, a gazdasági növekedés lassítása.  

d. A tervgazdasági rendszerről a piacgazdasági rendszerre történő áttérés. 

6) Milyen pozíciót foglalt el Kína 2014-ben a világban a közvetlen külföldi 

tőkebefektetések (FDI) éves beáramlása tekintetében? 

a. Erre vonatkozóan nem léteznek megbízható adatok, statisztikák. 

b. A közvetlen külföldi tőkebefektetések (FDI) éves beáramlása tekintetében 

2014-ben Kína a világon az első helyen állt. 

c. A közvetlen külföldi tőkebefektetések (FDI) éves beáramlása tekintetében 2014-

ben Kína a világon a második helyen állt, közvetlenül az Amerikai Egyesült 

Államok mögött. 

d. A közvetlen külföldi tőkebefektetések (FDI) éves beáramlása tekintetében 2014-

ben Kína a világon a harmadik helyen állt, közvetlenül az Amerikai Egyesült 

Államok és Hong Kong mögött. 

7) Mi jellemezte 2014-ben a kínai külkereskedelmet? 

a. A külkereskedelem összvolumene a terveknek megfelelően alakult. 

b. A külkereskedelem összvolumene nem változott az előző évihez képest. 

c. Kína hatalmas külkereskedelmi passzívumot halmozott fel. 

d. A külkereskedelem összvolumene jelentősen elmaradt a tervezettől. 

  



8) Kell-e tartani jelenleg Kínában a fogyasztói árak nagymértékű 

emelkedésétől? 

a. Nem kell, jelenleg Kínában deflációs veszély van, megvan az esélye, hogy 

az árak nem csupán nem növekednek, hanem csökkenésnek indulnak. 

b. Kell, mert a közlekedés és a hírközlés területén jelentős mérékű drágulás 

tapasztalható.  

c. Kell, mert az Oroszországból érkező olaj ára jelentősen emelkedett. 

d. Kell, ezt jelzi a termelői árindex utóbbi hónapokban tapasztalt folyamatos 

emelkedése is. 

9) Jelent-e veszélyt a kínai gazdaságra a közszféra adósságállománya? 

a) Nem jelent veszélyt. Kínában sem a központi kormánynak, sem a helyi 

kormányzatoknak nincs számottevő adósságállománya. 

b) Komoly veszélyt jelent, mert a helyi kormányzatok adósságállománya 

viszonylag magas, és nehezen kontrollálható. 

c) Komoly veszélyt jelent, mert bár a helyi kormányzatok nincsenek eladósodva, a 

központi kormány jelentős adósságállománnyal rendelkezik. 

d) Nem jelent veszélyt, mert Kínában törvény írja elő, hogy sem a központi 

kormánynak, sem a helyi kormányzatoknak nem lehet adósságállománya. 

10) Jelent-e veszélyt a kínai gazdaságra az ingatlanárak jelenlegi szintje? 

a. Nem jelent veszélyt, éppen ezért a kínai gazdaságirányítás nem is törekszik az 

ingatlanárak visszafogására. 

b. Nem jelent veszélyt, mert Kínában az ingatlanárak még jelenleg is nagyon 

alacsonyak. 

c. Komoly veszélyt jelent, mert Kínában hatalmas ingatlanbuborék alakult ki. 

d. Komoly veszélyt jelent, hogy túl alacsonyak az ingatlanárak, mert az építőipar 

növekedése fenntarthatatlanná válhat. 

 


