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Abstract 

The aim of the study is to provide an insight into the role of the People’s Republic of China in global 
politics. Due to the complexity of the task and lack of space, the study does not wish to focus on every 
aspect of Chinese foreign policy, but strives to provide a general and comprehensive view on it. 
Another aim is to give an insight into a universally ignored segment of the relations between China 
and the rest of the world. The study also presents the fundamental principles that influence modern 
Chinese foreign policy and China's main bilateral relations. The China-policies of the Central and 
East European countries which are the most essential ones for Hungary are highlighted. The study 
also expounds the specific situation created by the Chinese philosophical-religious system and how it 
affects the spread of Chinese migrant communities and China's international headway. 

 

Bevezetés 

Jelen tanulmány célja, hogy betekintést nyújtson a Kínai Népköztársaság globális 

politikában elfoglalt szerepébe. A feladat összetettségéből és a terjedelmi korlátokból adódóan 

a tanulmány nem kíván ráfókuszálni a kínai külpolitika egyetlen részterületre sem, hanem arra 

törekszik, hogy a lehetőség szerint általános és átfogó képet nyújtson a annak jelenéről. 

További célként jelenik meg, hogy betekintést engedjen Kína és a Világ 

kapcsolatrendszerének egy általánosan mellőzött szegmensére.  

Az első fejezetben bemutatásra kerülnek azok az alapvető elvek, amelyek befolyásolják, 

illetve irányítják a modern kínai külpolitikát, valamint Peking viszonyát a világpolitika főbb 

kérdéseihez. A második fejezet a Kínai Népköztársaság szempontjából meghatározó 

kapcsolatrendszerekre koncentrál, és államokra lebontva kívánja bemutatni Kína globális 

kulcsszerepét. Ebben a fejezetben kapott helyet Kína és az EU kapcsolatának rövid 

ismertetése is. Külön kiemelésre kerül a Magyarország szempontjából leglényegesebbnek 
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tekinthető kelet-közép-európai régió országainak Kína-politikája. A harmadik fejezet arra a 

sajátos helyzetet kívánja ismertetni, amelyet a Kínában kialakult bölcseleti filozófiai-vallási 

rendszer teremt a kínai migránsközösségek terjedése, illetve Kína nemzetközi térnyerése 

között. 

1. Peking a nemzetközi erőtérben 

„A nyitott kapuk politikájával vette kezdetét annak a politikai, gazdasági és lélektani 

feltételrendszernek kiépülése, amelynek következtében az anyaországtól távol élő kínaiak is 

aktív részt vállalhatnak a Kínai Népköztársaság gazdaságfejlesztési és modernizációs 

tevékenységben” 1 (Mészáros 2009.) 

A XXI. század elején a Kínai Népköztársaság már nem engedhette meg magának, hogy ne 

határozza meg egyértelműen a külpolitikai irányvonalának főbb hangsúlyait és hangnemét 

alkotó tényezőket. Mindezeket úgy fogalmazta meg, hogy szem előtt tartotta geostratégiai 

céljait. Ezek a következőkben foglalhatók össze: 

− Az országot a világgal szembeni demográfiai túlsúlya, továbbá területének kiemelkedő 

nagysága – a világ harmadik legnagyobb kiterjedésű ország – nagyhatalmi szerepre 

predesztinálja. 

− Az ország területi egyesítése – Hongkong és Makaó nemrégiben történt 

visszacsatolását követően a Tajvan szigetén található, „szakadár” Kínai Köztársaság 

mielőbbi reintegrálása, illetve a fennálló területi egység megőrzése, a tibeti, továbbá az 

ujgur elszakadási törekvések csírájában való elfojtása – elsődleges nemzeti célja a 

külpolitikának. 

− A globális nagyhatalmi pozíció megszerzése és az ezt szolgáló mélyreható gazdasági 

és katonai modernizáció nemzetközi feltételeinek megteremtése olyan módon, hogy az 

ne veszélyeztesse a jelenlegi politikai rendszer létét, valamint stabilitását. 

                                                 

1 Mészáros Klára (2001): A „Nagyobb Kína” mint a XXI. század meghatározó gazdasági és politikai ereje. 
Magyar tudomány. 2001/9. http://www.matud. iif.hu/01sze/meszaros.html (letöltve: 2011. május 12.) 
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A fent felsorolt három jelentős politikai iránymutatás mélyrehatóan formálta azt az 

összesen nyolc pontból álló külpolitikai iránymutatást, 2 amelyet Yang Jiechi külügyminiszter 

neve által fémjelezve, 2007-ben tártak a nyilvánosság elé: 

− A Kínai Népköztársaság akkor sem kíván diplomácia hegemóniára törni, ha 

nagyhatalommá válik;  

− Kína nem játszik nemzetközi politikai játszmákat, nem kíván beleavatkozni más 

országok belügyeibe és nem kívánja saját ideológiáját más államokra 

rákényszeríteni; 

− Peking minden államot egyenlő elbánásban részesít, tiszteletben tarja 

államiságukat, továbbá visszautasítja a zsarnokoskodást, és a probléma megoldások 

konzultációs elvét tartja az egyetlen lehetőségnek; 

− Kína a külpolitikába nem alkalmaz kettős mércét, minden ügyet a maga valójában 

értékel, egyben leszögezi, hogy egy állam nem tehet olyat más állammal, amit 

magának ne kívánna; 

− Az országok közötti kapcsolatoknak az ENSZ alapokmányán, valamint az irányadó 

nemzetközi jogi normákon kell alapulniuk; 

− Kína a nemzetközi vitáit békés úton kívánja rendezni, ezért haderejét nem kívánja a 

területi integritása biztosítására alkalmas képességeken felül bővíteni; 

− Kína ellenzi a terrorizmust és a tömegpusztító fegyverek további terjedését; 

− Kína tiszteletben tartja a civilizációk sokszínűségét és egymás közötti értékcseréjét. 

Kínát hatalmas területe, a növekedés fékezésre tett erőfeszítések ellenére is folyamatosan 

gyarapodó népessége, egyre jelentősebb – nukleáris és hagyományos képességekkel is 

rendelkező – katonai potenciálja, valamint a már-már veszélyes gyorsasággal növekvő 

gazdasága, nemcsak közvetlen környezetére és szűkebb régiójára, de a globális nemzetközi 

folyamatokra is mind nagyobb befolyás gyakorolásra ösztönzi.3 Elmondható, hogy ma már 

                                                 

2 http://www.washingtontimes.com/news/2007/mar/01/20070301-104826-2978r/ (letöltve: 2011. november 8.) 
3 A kínai gazdaság fejlődésének eredményeként az ország mára minden korábbinál nagyobb energia, valamint 

ásványi anyag éhségben szenved. Az ázsiai állam ipari potenciáljának növekedése az energiahordozók és az 
egyéb bányászati termékek világpiacának olyan mértékű átrendeződését hozta magával, amely mára a 
világpolitika mind nagyobb átrendeződését eredményezi. 
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nem is lehet figyelmen kívül hagyni a világ jelentős problémáinak kezelésénél, megoldásánál, 

bárhol, a Föld bármely eldugott pontján is merüljenek fel a konfliktusok.  

Az új típusú pekingi törekvés első momentuma volt, amikor Kína – az állam történetében 

először – 2004 nyarán jelentős számú rendőri alakulatokat küldött az ENSZ békefenntartó 

akciójának keretében Haitiba. Az első nemzetközi katonai-, rendőri fellépést a későbbiekben 

számos követte és hamarosan a Kínai Népköztársaság békefenntartói mindennapos 

résztvevőivé váltak a világ válságövezeteiben szolgálatot teljesítő nemzetközi erőknek.4 

Peking általános világpolitikai törekvéseit jellemzi, hogy mindinkább globális hatalmi 

pozíciók betöltésére törekszik. Jelenleg azonban – bár tényleges gazdasági potenciálja 

indokolttá tenné –, politikai és elsősorban katonai lehetőségei egyelőre korlátozzák ennek 

érvényesülését. 

Napjainkban a Kínai Népköztársaság elsősorban az ázsiai- és a csendes-óceáni régióban 

rendelkezik kiemelkedő befolyással. Mindinkább elmondható azonban, hogy ebben a földrajzi 

övezetben az Egyesült Államokkal bipoláris hatalmi központot képeznek. A gazdasági, 

politikai, katonai érdekérvényesítési törekvései azonban már egyre inkább érintkeznek, 

esetenként ütköznek több nagyhatalom,5 és számos regionális, illetve középhatalom6 

érdekeivel.  

Kína befolyása Ázsián kívül is rohamosan növekszik. Kína, pusztán a gazdasági 

kapcsolatok fejlesztésével alapvető befolyásolási szerepre tett szert gyakorlatilag az összes 

kontinensen. Rendkívül érzékletesen példázza ezt a térnyerést az a változás, amely a Kínai 

Népköztársaság Afrika-politikájában ment végbe. Chris Alden, az Afrika-Ázsia kapcsolatok 

neves kutatója úgy fogalmaz, hogy „bár elsősorban a természeti erőforrások létfontosságúak 

a kínai gazdaság számára, az ázsiai nagyhatalom globális ambícióinak tudatában Afrika 

kiemelt stratégiai helyen szerepel. Kína lassacskán kulcstényezővé válik a fekete kontinensen 

és a legtöbb területen felváltja a korábbi nyugati hatalmakat.” (Alden 2010, 22. o.) 

A Kínai Népköztársaság nemzetközi politikájának átalakulására a másik jellegzetes példát 

a Latin-Amerikával megváltozott pekingi kapcsolatrendszer szolgáltatja. Ennek az 

                                                 

4 Jordán Gyula 2011-ben tanulmányt szentelt a Kínai Népköztársaság nemzetközi békefenntartással kapcsolatos 
politika történetének. 

5 USA, Oroszország, Japán, India. 
6 Pakisztán, Indonézia, Vietnam. 
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átalakulásnak szépen kidolgozott, példákkal illusztrált képét nyújtja Lehoczki Bernadett a 

Latin-Amerika és Kína: a kapcsolatok új rendszere című értekezésében. Lehoczki 

következtetései alátámasztják azt a feltételezést, hogy Kína mind tudatosabban nyit az ásványi 

kincsekben gazdag, azonban azok kitermelésére anyagi forrással nem rendelkező, harmadik-

világbeli szegény államok felé. 

Peking a korábbiaknál magabiztosabban vállalja fel a konfrontációt a nemzetközi 

konfliktusok kezelésének kérdésében az Amerikai Egyesült Államokkal, ugyanakkor Kína 

felemelkedésével párhuzamosan a két nagyhatalom egyszersmind mindinkább közös 

platformra is kerül. A New Yorkot ért 2001. szeptember 11-ei terrorakció nyomán kialakult új 

geopolitikai helyzetben, Peking bebizonyította, hogy az ENSZ keretei között kész 

együttműködni a nemzetközi terrorizmus elleni közös erőfeszítésekben. Nem hagyható 

azonban figyelmen kívül az a tény, hogy a terrorizmus elleni harc védőbástyaként szolgál 

Peking számára a szakadár – elsősorban ujgur – ellenzék elleni fellépés kérdésében.7 

A hivatalos kínai helyzetértékelés szerint a világ a multipoláris berendezkedés felé vette az 

útirányt. A kínai álláspont jelenleg az Amerikai Egyesült Államokat tekinti az egyetlen 

szuperhatalomnak. A nemzetközi politikai színtéren beállt változások a pekingi állásfoglalás 

szerint a nemzetközi erőegyensúly megbomlásaként értékelhető. Az Amerikai Egyesült 

Államok nyomasztó nemzetközi dominanciája ugyanakkor visszatetszést kelt az ázsiai állam 

vezetőiben, ezért üdvözlik a különböző pólusok megjelenését a világpolitikában. Ennek 

szellemében tekint Kína az Európai Unióra.8 

A fenti nézőponttal összhangban, Peking bizonyos fenntartásokkal kezeli a NATO 

bővítését, mivel azt az USA globális pozícióit erősítő tényezőként értékeli, amely a távoli 

jövőben akár veszélyeztetheti is Peking stratégiai érdekeit.9 

A kínai vezetés jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az ország minél több 

globális és regionális nemzetközi szervezetben súlyának megfelelő pozíciót kapjon. 

                                                 

7 Peking, Moszkvához hasonlóan felismerte a Nyugat terrorizmus ellen hirdetett hadjáratában rejlő politikai 
lehetőségeket. 

8 Nem szabad mindazonáltal figyelmen kívül hagyni a gazdaságpolitikai szempontokat sem. Kínának nem a 
nemzetközi szinten versenytárs Európa, hanem a fizetőképes felvevőpiacként, valamint modern technológiai 
forrásként működő Európára van szüksége. 

9 Jelenleg Kína folyamatosan bővíti a befolyási övezetét, amely az eurázsiai kontinensen nyugati irányba már a 
Kaukázus és az Öböl-térség vidékéig terjed. Ezáltal pedig egybe tolódik Oroszország, és első sorban az 
Amerikai Egyesült Államok befolyási övezetével. 
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Törekvésében jelentősen segíti az ENSZ BT tagsága. Az ENSZ sürgető reformját Peking a 

fejlődő országok szerepének növelésével kívánja megvalósítani, de ellenzi az ENSZ BT 

állandó tagok jogosítványainak szűkítését, valamint a BT bővítését.10 Peking a nemzetközi 

viszonylatban kiemelt feladatának tekinti Tajvan elszigeteltségének fenntartását.11 Az ország 

távlati céljai között szerepel a világ gazdaságilag legfejlettebb államait összefogó Nyolcak 

Csoportjába 12 történő felvétel elérése. A pekingi kormányzat számára azonban a „fejlődő 

ország” státuszából adódó jelentős gazdasági előnyök megtartása is haszonnal járhat, ezért a 

kínai illetékesek elzárkóznak a G8-as tagság igényének hangsúlyozásától. Jelentős lépéseket 

tesznek ugyanakkor a Kínai Népköztársaság tekintélyének növelésére a fejlődő világ országai 

között. 

A pekingi kormányzati körökben egyre nagyobb fontosságot tulajdonítanak annak, hogy a 

világgazdaság intézményrendszerében is, súlyához méltó szerephez jusson a Kínai 

Népköztársaság. 2001 decemberében a WTO13 szervezetéhez történt csatlakozás e tekintetben 

nagy fontossággal bírt. A 21. század elején tett első jelentős lépés nagymértékben hozzájárult 

a század első évtizedében elért, világviszonylatban is kiemelkedő kínai gazdasági sikerekhez. 

Hasonlóan nagy szerephez jut az ázsiai állam fejlődésében és nemzetközi lehetőségeinek 

szélesítésében a G2014 tagság.  

Kína nagy hangsúlyt helyez a közvetlen környezetében, vagyis az ázsiai-csendes-óceáni 

térségben kialakult, fokozatosan intézményesülő együttműködési csoportosulásoknak. Nem 

csak támogatja, de aktív résztvevője és alakító szereplője az Ázsiai és Csendes-óceáni 

Gazdasági Együttműködésnek,15 amelyen keresztül jelentős befolyást gyakorol a térség 

államainak gazdasági és politikai folyamataira. 

                                                 

10 A BT bővítését elsősorban a tagságra pályázó, úgynevezett G4 országok – Brazília, India, Japán és 
Németország – szorgalmazzák. 

11 Peking tartja magát a több évtizedes stratégiájához, és diplomáciai kapcsolatot csak azokkal az államokkal 
ápol, amelyek a kínai nép kizárólagos képviselőjének ismerik el. Taipei diplomáciai elismerését az ország 
belügyeiben való beavatkozásként értékeli, és azonnali kapcsolat megszakítással „honorálja.” Tajvan 
függetlenségét mindössze huszonhárom állam ismeri el. 

12 G8: Amerikai Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, Japán, Kanada, Németország, 
Olaszország, Oroszország. 

13 A World Trade Organization (WTO, Világkereskedelmi Szervezet). 
14 A húsz legnagyobb gazdasággal rendelkező országot csoportosító világszervezet. 
15 Az Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) egy gazdasági társulás, amelynek célja, hogy elősegítse az 

ázsiai, valamint a csendes-óceáni térség kereskedelmét, valamint fejlessze a tagállamok gazdasági 
együttműködését. Külön figyelmet érdemel Tajvan részvétele az APEC szervezetében. Tajpej csak 
korlátozottan vehet részt államiságának el nem ismertsége miatt. 
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A Kína Népköztársaság roppant természeti erőforrásokkal rendelkezik,16 azonban ezek 

közül több, a jelentős kitermelés ellenére is kevésnek bizonyul.17 Az ipar ellátásának 

biztosítása érdekében ma is érvényben van, Deng Hsziaoping18 külpolitikai koncepciója, 

amely a nagyhatalmi – főként katonai – szerepvállalást és érdekérvényesítést egyelőre 

alárendeli a világ vezető hatalmaival való együttműködésnek. 

A kínai biztonságpolitika és a katonai doktrína jelenleg még a védelmi jelleget 

hangsúlyozza. Peking létszámban és technikában egyaránt növekvő katonai ereje azonban 

számos nyugati és keleti elemzőben aggodalmat kelt. Az utóbbi tizenöt év során jelentős 

fejlődésen ment át Kína stratégiai rakétatechnológiája, nukleáris csapásmérő eszközei, 

légiereje, továbbá haditengerészete.19 A Kínai Népköztársaság 1999-ben, egy akkor 

kifejlesztett nagy hatótávolságú, több, külön célra irányítható robbanófejjel felszerelt 

rakétatechnológia sikeres próbája után jelentette be, hogy rendelkezik a neutronfegyver 

technológiájával. A kínai rakétatechnológia fejlődésében a nagy technikai áttörést az 

jelentette, amikor 2004-ben saját fejlesztésű hordozó-rakéta és űrhajó segítségével Peking 

embert juttatott az űrbe. A gyorsütemű kínai fejlesztések arra késztették a vezető 

nagyhatalmakat, hogy szorosabb kapcsolatépítésre törekedjenek Pekinggel. Ennek egyik 

további fontos motiváló tényezője, hogy Kína nemzetközi rendszerbe integrálásával csökken 

annak esélye, hogy az ázsiai állam esetlegesen agresszorként lép fel. 

Pekingnek ugyanakkor érdekében áll, hogy ne bonyolódjon jelentősebb konfrontációba, 

valamint fegyverkezési versenybe a világ vezető nagyhatalmaival, főként az Amerikai 

Egyesült Államokkal.20 Peking, éppen ezért egyre növekvő készséget mutat a 

fegyverzetkorlátozás és leszerelés kérdéseiben való együttműködésre. Kína csatlakozott az 

atomsorompó szerződéshez, a nukleáris kísérletek betiltásáról kötött megállapodáshoz, 

                                                 

16 Kína fő ásványkincsei: feketeszén, vasérc, molibdén, wolfram, mangán, kőolaj, földgáz, higany, ón, vanádium, 
uránérc, ritka földfémek. Külön kiemelendő, hogy a Kínai Népköztársaság jelenleg a világ ritka földfém 
kitermelésének 97%-át tartja ellenőrzése alatt. A high-tech termékek, valamint a modern fegyverzetek gyártási 
technológiájában nélkülözhetetlen ásványi kincsek, elsősorban a ritkaföldfémek bányászatáról a legtöbb ország 
lemondott, mivel Peking korábban rendkívül olcsón látta el velük az egész világpiacot. Azonban ez a trend az 
utóbbi években megváltozott, ami alapjaiban változtathatja meg a tendenciákat. 

17 Kína például annak ellenére, hogy 2005-ben, az első számú kínai olajipari vállalat, a Sinopec bejelentette, 
hogy a tarim medencében hatalmas kőolaj és földgáz lelőhelyet tártak fel, mégis jelentős kőolaj behozatalra 
szorul. 

18 Deng Hsziaoping (1904-1997), a huszadik század egyik legjelentősebb kínai politikusa volt.  
19 Mára az ország repülőgép hordozóval is rendelkezik. 
20 A kínai nemzeti hagyományokkal nem egyeznek a nagyszabású katonai hódító törekvések. 
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részese a vegyi és biológiai fegyverek betiltásáról szóló egyezménynek, valamint a non-

proliferáció egyéb kérdéseiben is konstruktív magatartást tanúsít.  

Éles kínai reagálásra és ellenállásra találnak azonban mindazon, elsősorban az Amerikai 

Egyesült Államok által fontolgatott fegyverzetfejlesztési tervek, amelyek hatásaként Kína 

stratégiai nukleáris ereje kifejezetten leértékelődne, illetve az ország – válaszcsapás 

lehetősége nélküli – fenyegetettsége növekedhetne. Peking ez első ilyen tényezőként értékelte 

az ABM szerződés 2002-es, egyoldalú washingtoni felmondását, de ekként kezelik Kínában a 

rakétaelhárító rendszerek új generációjának kifejlesztését is. 

Kína nemzetközi viszonyrendszerének kritikus pontja az emberi jogok ügye. Peking az 

emberi jogok kérdését belügynek tekinti, és csak a nemzetközi szerződésekben tételesen 

vállalt kötelezettségek teljesítését tartja az egyes államokon, így saját magán is számon 

kérhetőnek. A kormányzat hajlandó ugyan elismerni az univerzális emberi jogi normák létét, 

de azok érvényesülését az egyes államok fejlettségi szintjétől, az államok meglévő 

civilizációs hagyományaitól, valamint jelenlegi konkrét társadalmi és gazdasági helyzetétől 

teszi függővé. Ennek szellemében Kína elutasítja, hogy a súlyos emberi jogsértések miatt 

bármely külső erő beavatkozzon az egyes államok belügyeibe. A pekingi álláspont 

ismeretében az emberi jogokkal összefüggő kérdéseket, a nemzetközi politikai élet szereplői 

igyekeznek kerülni kínai tárgyalásaik során.21 

A Kínai Népköztársaság nemzetközi kapcsolatainak további lényeges alakító tényezője, az 

egyes államok „öt méreg” 22 általi szennyezettsége. Az „öt méreg” csoportjában 

meghatározottak elleni küzdelem a kínai hivatalos szervek számára központilag 

meghatározott alapvető feladat. A kínai állam illetékes intézményei és a titkosszolgálatok 

folyamatos monitorozás alatt tartják a partnerországok viszonyulását az „öt méreg” elvben 

foglaltakhoz, és ennek megfelelően alakítják az adott állammal kapcsolatos külpolitikai 

stratégiát. 

  

                                                 

21 Egyes emberi jogi szervezetek, szerte a világban tiltakozó akciókat szerveznek a kínai delegációk érkezésekor. 
Azonban – mivel a kínai diplomácia minden esetben erélyesen felhívja a figyelmet, hogy a tiltakozók 
megjelenése negatívan befolyásolhatja a megbeszélések sikerét – a helyi rendfenntartó erők mindent 
megtesznek az aktivisták megfékezésére, illetve nem elhanyagolható a kínai titkosszolgálatok bomlasztó 
tevékenysége sem. 

22 Az „öt méreg”: demokratikus csoportok, Tajvan függetlensége, ujgur kérdés, Falung Gong, Tibet kérdése. 
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2. A Kínai Népköztársaság meghatározó kétoldalú kapcsolatrendszerei 

A Kínai Népköztársaság külpolitikai stratégiájának alakításában a szövetségi 

rendszerekben való részvételnél jelenleg nagyobb szerepet kapnak a bilaterális kapcsolatok. 

Mind szembetűnőbb azonban, az a pekingi fejlesztési törekvés, amely arra irányul, hogy a 

kínai érdekek mentén szerveződő szövetségi csoportok szerepe növekedjen a világpolitika – 

elsősorban Ázsia – színterén. 

Kína bilaterális kapcsolatai között kiemelkedő szerep jut a nagyhatalmakkal folytatott 

minél szorosabb és kiegyensúlyozottabb együttműködésnek. Nem szabad ugyanakkor 

figyelmen kívül hagyni az egyes, nem nagyhatalmi státusszal rendelkező államokkal 

kialakított nexust sem. Kína, az 1970-es évek végétől egyre nyitottabb a bilaterális 

kapcsolatépítés felé. Az egyes országokkal kötött kétoldalú szerződések sokrétű mozgási 

lehetőséget biztosítanak az ázsiai államnak, azonban a kapcsolatépítést számos esetben 

határviták nehezítik. 

Amerikai Egyesült Államok 

A Kínai Népköztársaság külkapcsolati rendszerében elsődleges, kiemelkedő fontossággal 

bír az Amerikai Egyesült Államokhoz fűződő viszonya. Peking és Washington gazdasági és 

kereskedelmi kapcsolatai tendenciózus növekedést mutatnak. Az USA azonban jelentős, 

folyamatosan növekvő passzívumot kénytelen elkönyvelni a két ország kereskedelme 

kapcsán. Mindezzel párhuzamosan az Egyesült Államokban, az amerikai gazdaság érdekeit 

féltve, mind több gazdasági szakértő fejezi ki ellenérzését a növekvő kínai aktívummal 

szemben. Kína gazdasági erejét meggyőzően példázza az a tény is, hogy az Egyesült 

Államokba irányuló termékeinek túlnyomó részét a magas hozzáadott értékű termékek teszik 

ki. 

Kínát az USA, illetve a nemzetközi piac számára felértékeli gyors gazdasági fejlődése, 

katonai potenciáljának és politikai befolyásának növekedése. Az amerikai politika a kínai 

nagyhatalmi törekvések korlátozása és a gyorsabb belső változások érdekében igyekszik 

folyamatos politikai nyomás alatt tartani Pekinget, de gazdasági és globális politikai érdekei, 

valamint a kínai stabilitás folyamatos és problémanélküli megőrzésében való érdekeltsége 

miatt kerüli a nyílt konfrontációt. Az Amerikai Egyesült Államok Kína-politikája az utóbbi 
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évtizedben a kapcsolattartás, illetve a feltartóztatás között ingadozott, a kapcsolattartás 

irányvonalára helyezve néminemű túlsúlyt. 

Japán 

Japán, a feszült történelmi előzmények ellenére23 is az Egyesült Államok mögött Kína 

második legjelentősebb gazdasági partnere. Kínai és japán részről egyaránt jelentkezik 

bizonyos szándék a kétoldalú kapcsolatok javítására, valamint „különleges” jellegűvé tételére, 

amivel meg kívánják erősíteni a világgazdaság távol-keleti erőcentrumát, egyben mindkét 

ország nemzetközi politikai pozícióján javítani szándékoznak.24 

Japánban aggodalom érezhető az Amerikai Egyesült Államok és Kína közötti kapcsolatok 

fejlődése miatt. A szigetország elemzői attól tartanak, hogy az erősödő Kína, Washington 

számára fontosságban megelőzheti Japánt. Kínát ugyanakkor aggasztja Japán 

újrafelfegyverzése, és egyre növekvő nemzetközi biztonságpolitikai szerepvállalása.  

Oroszország 

Kína, igazodva az általános világnézethez, Oroszországot tekinti a volt szovjet nagyhatalmi 

szerep örökösének. Fokozatosan rajzolódik ki az a tendencia, hogy a kínai-orosz viszonyban a 

nemzeti és nagyhatalmi érdekközösségek kerülnek előtérbe. Kínai részről az orosz 

nagyhatalmi törekvések egyes elemeinek támogatásával is gyengíteni kívánják az Amerikai 

Egyesült Államok nemzetközi dominanciáját. A két állam stratégiai együttműködéséről 1996-

ban született megegyezés, és a kapcsolatok ettől kezdve folyamatosan javulnak. Peking és 

Moszkva között megélénkült a katonai- és haditechnikai együttműködés is.  

Poszt-szovjet országok 

A Szovjetunió összeomlása után Kína figyelme fokozatosan a függetlenedő volt szovjet 

köztársaságok felé fordult. Erőteljes kapcsolatfejlesztés indult el a közép-ázsiai államokkal, 

                                                 

23 Az évszázadokra visszanyúló kínai-japán ellenállás a 19. századi egyenlőtlen szerződések megaláztatását 
követően a két állam viszonya a 20. századi japán hódítások eredményeként éleződött ki a végletekig. Kína 
japán megszállásának legfelkavaróbb momentuma a nankingi mészárlás volt. A japán megszállók 1937. 
december 13-án kezdték meg hat hetes vérengzésüket, amelynek során 200-300 ezer kínait mészároltak le. 

24 A kapcsolatok további fejlesztési lehetőségeinek példája, hogy 2012 márciusában a Kínai Népköztársaság, 
Japán, valamint Dél-Korea illetékes miniszterei megállapodtak egy beruházás fejlesztési szerződés aláírásáról, 
valamint a három ország szabadkereskedelmi egyezményéről szóló tárgyalások megkezdéséről. forrás: 
http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/osszefognak_az_azsiai_oriasok.514278.html 
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amelyekkel folyamatosnak mondható a legfelsőbb szintű politikai kapcsolattartás. 1996-ban 

létrejött a közép-ázsiai térség biztonságát előmozdítani hivatott „sanghaji ötök” csoportja,25 

amelyhez 2001-ben csatlakozott Üzbegisztán is. Az üzbég csatlakozást követően a 

csoportosulás a Shanghai Cooperation Organisation nevet vette fel.26 A hat tagállamon 

túlmenően négy megfigyelői jogosultságú,27 valamint két együttműködő partnerrel 

rendelkezik a szövetség.28 

A kínai politika fokozatosan fordította a figyelmét Ukrajna és a többi európai területen 

található, volt szovjet köztársaság irányába. Élénkült Kína és a Független Államok 

Közösségének29 kereskedelmi és gazdasági együttműködése is. 

India 

Az 1990-es évtizedtől kezdődően kézzel fogható javulás következett be a kínai-indiai 

kapcsolatokban. A javulásban kiemelkedő szerepet játszott az is, hogy a globális USA-

dominancia ellensúlyozásában mind a két feltörekvő állam érdekazonosságot vélt felfedezni.  

Delhi ugyanakkor változatlanul legfontosabb ázsiai riválisát látja Kínában, és a 

konszolidálódó kétoldalú kapcsolatok ellenére tart a Kínai Népköztársaság növekvő gazdasági 

és politikai befolyásától, valamint az erősödő katonai potenciáljától. A Pakisztánnal fennálló 

pattanásig feszült indiai viszonyt leszámítva, a fentiek is jelentős motiváló tényezőként 

hatottak az indiai atomhatalmi törekvések nyílt megfogalmazásában. India Kína-politikáját 

nem kis mértékben befolyásolja az is, hogy Kína és Pakisztán viszonya évtizedek óta 

szívélyesnek tekinthető. 

A kínai külpolitika úgy lavírozik a térségben, hogy egyik állammal tartott kapcsolatát se 

veszélyeztesse.30 Kína elítélte India, valamint Pakisztán nukleáris fegyverkísérleteit, és a világ 

                                                 

25 Kazahsztán, Kína, Kirgizisztán, Oroszország, Tadzsikisztán.  
26 A Shanghai Cooperation Organisation (Shanghaji Együttműködés Szervezete, SCO) a szeparatizmussal és a 

terrorizmussal szembeni közös fellépés mellett a gazdasági együttműködés előmozdítását tűzte ki célul. 
27 Irán, India, Mongólia, Pakisztán. 
28 Fehéroroszország, Sri Lanka. 
29 A Független Államok Közösségének (FÁK) tagállamai: Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Kazahsztán, 

Kirgizisztán, Moldova, Oroszország, Örményország, Tádzsikisztán, Üzbegisztán.  
30 Kína és Iszlámábád kapcsolata a kínai érdekek mentén zajlik. Pakisztán egyszersmind kijáratot biztosít Peking 

számára az Indiai-óceán, valamint az Arab-öböl felé, másrészt, egy viszonylag erős fékező erőként hathat a 
Kínával szembenálló Indiára. 
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többi atomhatalmával együtt szorgalmazza, hogy mindkét állam mondjon le a nukleáris 

státuszról. 

Dél-, és Észak-Korea 

Kína és Dél-Korea 1992 augusztusában vette fel a diplomáciai kapcsolatokat, majd ezt 

követően hamarosan aláírták a két állam partnerségi dokumentumát. A két ország között 

dinamikusan növekszik a kereskedelmi- és tőkeforgalom, továbbá mind szélesebb körű az 

általános együttműködés. Ezzel párhuzamosan mérséklődött az Észak-Koreának nyújtott kínai 

politikai támogatás, bár gazdasági tekintetben továbbra is a Kínai Népköztársaság Phenjan 

legfontosabb partnere. Kína érdekelt a Koreai-félsziget helyzetének stabilizálásában, ezért 

támogatja a két Korea közötti tárgyalásokat. A színfalak mögött nyomást gyakorol Észak-

Koreára a realistább, rugalmasabb külpolitika és a gazdasági reformok érdekében. Gazdasági 

és politikai érdekeinek azonban nem felel meg egy erős, és egységes koreai állam létrejötte. 

Kína nemzetközi súlyát jelentősen emelik az észak-koreai atomválság rendezésében kifejtett 

erőfeszítései.31 

Arab-államok, Izrael 

Kína hagyományosan jó kapcsolatokat ápol az arab államok többségével. Az utóbbi 

években pedig diplomáciai offenzívát indított, hogy befolyását növelje. Erre szüksége is van, 

miután biztosítania kell mindinkább növekvő olaj, valamint egyéb nyersanyag igényét. Az 

arab világban betöltött meghatározó szerepre az Egyesült Államok globális pozíciónak 

további meggyengítése érdekében is szüksége van. 

Peking Izraellel az 1990-es évtized közepén létesített hivatalos kapcsolatot. Annak 

ellenére, hogy a Kínai Népköztársaság szorgalmazza a közel-keleti válság békés, tárgyalásos 

rendezését, továbbá hangsúlyozza a palesztinok követeléseinek jogosságát, mégis 

folyamatosan fejlődő, jól prosperáló viszonyt ápol a zsidó állammal.  

  

                                                 

31 Peking nem csak aktív résztvevője, de alakítója is volt az Egyesült Államok, Japán, Kína, Oroszország, és a 
két Korea között zajló hatoldalú atomtárgyalásoknak. Kína gyakorlatilag az egyetlen nemzetközi tényezőnek 
tekinthető, amely képes befolyást gyakorolni a phenjani eseményekre. 
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Tajvan 

A Kínai Népköztársaság és Tajvan kemény pozícióharcot folytat a nemzetközi színtéren. 

Tajvan – gazdasági lehetőségeit felhasználva – törekszik nemzetközi mozgásterének 

bővítésére. A szigetország politikai, pénzügyi-gazdasági offenzívát folytat a szélesebb körű 

diplomáciai elismerés megszerzése érdekében. A legszegényebb fejlődő országok időnként 

hajlandónak mutatkoznak – tajvani pénzügyi segítségért cserébe – diplomáciai kapcsolatokat 

létesíteni a szigettel. 

1971-ben a Kínai Népköztársaság került a Kínai Köztársaság helyére az ENSZ-ben és 

szakosított szervezeteiben, azóta Tajpej más, nem-államközi szervezetekben is csak egy kínai 

tartományként, „Tajvan-Kína” néven képviseltetheti magát. A tajpeji vezetés igyekszik 

fellépni annak érdekében, hogy visszakerülhessen az ENSZ-be és más nemzetközi 

szervezetekbe. Ezek a kísérletek a Kínai Népköztársaság ellenállása miatt eddig nem vezettek 

eredményre. Peking az „egy Kína”elv mentén számos variációban tudja elképzelni viszonyát 

a tajvan szigetén elhelyezkedő államalakulattal.32 

Kína és az Európai Unió 

Európa és Kína kapcsolatai folyamatosan bővülő tendenciát mutatnak. Az export és az 

import értéke emelkedő. A Kínai Népköztársaság az Európai Uniónak stratégiai partnere. 

Brüsszel alapvető érdeke, hogy Pekinget folyamatosan ösztönözze a politikai, a gazdasági és a 

monetáris feladatok – nemzetközi súlyának megfelelő – globális és felelős felvállalására. A 

nagyhatalmi viszonyok közül ugyanakkor a kínai-EU kapcsolatokban érződik leginkább 

Peking megnövekedett nagyhatalmi öntudata, amelynek kezelésére az EU vezetői egyelőre 

nem találtak megoldást. Az Unió illetékes intézményei egyértelműen kijelentették, hogy 

Európa célja a kínai reformfolyamatok, a demokratizálódás, továbbá a piacgazdaság 

kiépülésének elősegítése. Kína jelenleg az EU második legnagyobb kereskedelmi partnere,33 

ugyanakkor a bilaterális kapcsolatokra nagyon jellemző adat, hogy az ázsiai országhoz 

köthető az Unió legmagasabb kétoldalú deficitje.  

                                                 

32 Peking egyértelmű állásfoglalása szerint csak egy Kína létezhet, azonban a kommunista vezetés többféle 
verzióban el tudja képzelni az ország újraegyesítését. 

33 Az Európai Unió elsőszámú partnere továbbra is az Amerikai Egyesült Államok, azonban a Kínával 
bonyolított kereskedelem évről évre bővül. Nem tűnik elhamarkodottnak a kijelentés, hogy hamarosan 
Pekinghez lesz köthető az Unió elsőszámú kereskedelmi viszonyrendszere. 
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A világgazdasági válság ellenére az uniós kivitel, valamint az uniós behozatal is jelentősen 

növekedett. Az európai kivitel mértéke bizakodásra adhatna okot, azonban a kép közel sem 

ennyire pozitív, hiszen az unió behozatalának növekedése többszöröse a kivitelének. Érdemes 

megvizsgálni a kétoldalú kereskedelem termékszerkezetét is, amely – hasonlóan a fentebb 

már említett Amerikai Egyesült Államok-Kína relációhoz – rendkívül kiegyenlített és közel 

sem mutatja azt a képet, amelyet egy átlag ismeretekkel rendelkező európai feltételezne. Az 

európai kivitel főbb tételeit a gépek, a közlekedési eszközök, a feldolgozóipari termékek, 

valamint a vegyi anyagok adják. Az Európába importált termékek terén bámulatos a 

hasonlóság, hiszen főként gépekből és szállítóeszközökből, valamint egyéb iparcikkekből 

állnak. Jól kitűnik, hogy a magas hozzáadott értékű termékek dominálnak mindkét irányú 

kereskedelemben.34  

A mezőgazdasági termékek részesedése a teljes uniós exportból általánosságban 5% alatt 

marad. A Kínából behozott összes árumennyiségnek azonban még ennél is kevesebb 

százalékát alkotják az agráriumban közvetlenül előállított termékek. Nagyobb aggodalomra 

ad azonban okot a magasan feldolgozott ipari áruk, a gépek és berendezések terén produkált 

magas uniós kereskedelmi passzívum. Amely termékcsoportban azonban igazán elsöprő az 

Európába irányuló kínai kivitel az az iroda- és telekommunikációs eszközök területe. 

A kínai közvetlen befektetések35 aránya az elmúlt 10 évben drasztikus növekedést mutatott. 

Annak ellenére, hogy az ázsiai tőkekivitel folyamatosan emelkedett, az ázsiai tőke fő 

célpontja mégsem Európa lett. Ráadásul az évente Európába érkező kínai tőke túlnyomó része 

Oroszországba kerül, amely bár európai államnak minősül az elszámolások során, azonban a 

kínai befektetések elsősorban az ázsiai területekre összpontosítanak. Az Európai Unióba 

érkező kínai tőke nagy többségét Németországban fektetik be.  

Artner Annamária az általa készített elemzés során kiemeli, hogy Kína olyan szektorokba 

és területekre invesztál, amelyek vagy közvetlenül javítják az ázsiai állam gazdasági 

teljesítményét, vagy politikai hasznot jelenthetnek Pekingnek.36 Megállapítható, hogy az 

                                                 

34 Kijelenthetjük, hogy Kína már nem gyenge minőségű és alacsonyan feldolgozott árukkal, hanem a high-tech 
technológiába tartozó, valamint a legnagyobb hozzáadott értékkel rendelkező termék csoportú termékekkel van 
jelen nemcsak az európai, hanem a globális piacokon is. 

35 A kínai közvetlen tőkebefektetés 2002-ben 2,7 milliárd dollár volt, 2009-re ez az összeg 56,53 milliárd dollárra 
emelkedett. 

36 Artner Annamária (2009): Kína mint globális tőkeexportőr. In.: Inotai András – Johász Ottó (szerk.): A változó 
Kína IV. – Kína a nemzetközi gazdasági erőtérben. MTA Világgazdasági Kutatóintézet. Nudapest. 84-117. o. 



15 
 

� 1903 Budapest, Pf. 314.      � (06 1)265 6200 BM:69 000      Fax: (06 1)265 6209 BM:69 009      E-mail: tek@tek.gov.hu 

Európai Unió kiemelkedő gazdasági partnere a Kínai Népköztársaságnak, mégis minimális a 

részesedése a kínai tőkekihelyezésből. Ebben a helyzetben egyértelmű, hogy az egyes államok 

között éles verseny alakul ki a kínai befektetésekért, amely még fokozottabban jelentkezik a 

kelet-közép-európai régióban. 

Közép-Kelet-Európa 

Az Európai Unió keleti tagállamainak piacairól elmondhatjuk, hogy egyénként kis 

méretűek, egy a Kínai Népköztársaság méretű gazdasággal rendelkező ország számára 

jelentéktelenek. Az említett országokban ráadásul jelentős kitermelésre váró 

nyersanyagkészletek sem állnak rendelkezésre. A kelet-közép-európai régió államainak más 

lehetősége nem marad, mint hogy a technológiai fejlesztések, valamint a földrajzi 

elhelyezkedésük révén vonzóvá tegyék magukat az ázsiai országból érkező befektetők 

számára. A vonzóvá tétel viszont mindennél fontosabb, hiszen a kínai tőke működése 

semmiben sem különbözik a nyugati tőkétől, és ennek folytán ugyanazok a célok mozgatják:  

− a kínai vállalkozások számára is a leglényegesebb szempont a profit 

maximalizálása, valamint a minél nagyobb piaci részesedés megszerzése, amelyet 

azonban elsősorban a gazdag országok nagyméretű piacain tudnak realizálni; 

− mint minden beruházóra, így a Kínai Népköztársaságból érkezőkre is nagy 

motiváló erővel bírnak az adott állam belső gazdaságpolitikai ösztönzői, a 

befektetőknek nyújtott különböző kedvezmények mértéke és fajtái. 

Természetesen egy állam külpolitikai irányultsága minden esetben jelentős befolyással bír 

az adott ország befektetőinek cselekedeteiben, a célrégiók kijelölésében. Ez a politikai vezetés 

általi orientáció különösen igaz az olyan államokra, amelyeknél az állami szektor szerepe 

olyan jelentős, mint a Kínai Népköztársaságban. Vagyis, ez nem jelent mást, minthogy a tőke 

oda megy, ahová a politikai irányítás akarja, hogy menjen. Peking elsődleges célpontja az 

utóbbi időben – a hagyományosan kiemelten preferált ázsiai befektetéseken túlmenően – 

Latin-Amerika, valamint az afrikai kontinens volt. Mind a két befektetési régió fontosságát a 

területek nyersanyagokban való gazdagsága adja. Afrika ásványkincsekben bővelkedő földje, 

elsősorban az olaj miatt kiemelt fontossággal bír a Kínai Népköztársaság gazdaságpolitikai 

irányvonalának kialakítása során. Kína folyamatos versenyben áll az afrikai kontinens újra 

gyarmatosításában a nyugati államokkal, elsősorban az Egyesült Államokkal. A latin-amerikai 
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régió hatalmas felvevőpiacán túlmenően a világon egyedülálló fakitermelési volumene révén 

került a kínai befektetések fókuszába.  

Abban az esetben, azonban, ha igaz, hogy a kelet-közép-európai régió nem az ideális 

befektetési pont a kínai tőke számára, akkor vajon mi lehet az, amely mégis vonzza, illetve 

ami vonzóvá teheti az ázsiaiak előtt. Az egyik ilyen, nagyon fontos tényező lehet a Peking 

irányába mutatott politikai attitűd. 

John Fox és Francois Godement 2009-ben végzett felmérésük során az Európai Unió 

tagállamainak Kínával folytatott gazdasági kapcsolatait az ázsiai ország politikai rendszerével 

összefüggésben megfogalmazott kormányzati kritikával összefüggésben elemezték. Ennek 

alapján a kelet-közép-európai országok Pekinggel folytatott kapcsolatairól az alábbi, Artner 

Annamária által is megerősített 37 következtetések vonhatók le: 

− Lengyelország Pekinggel szemben alkalmazott kereskedelmi és beruházási 

politikája protekcionista, azonban általános politikai és főként emberi jogi, valamint 

demokratikus értékrendszerek kapcsán megfogalmazott álláspontja kritikus. 

Lengyelország speciális helyzetet tölthet be a Kínával folytatott kereskedelem 

területén, amennyiben sikerül kihasználnia, hogy piaca jóval nagyobb lehetőséget 

biztosít a Kínából érkező kereskedők és befektetők számára, mint amit régiós 

versenytársai magukénak mondhatnak. Ugyanakkor az infrastrukturális 

elmaradottságok sok esetben hátráltatják az együttműködést. Nem kedvez a kínai-

lengyel kapcsolatoknak az sem, hogy Lengyelország szeretne az Európai Unió 

vezető államai közé tartozni, és hatalmi ambíciói miatt sokszor átgondolatlanul 

fogalmaz meg kritikai véleményt más, általa nem demokratának tekintett 

kormányzatokkal szemben. 

− Csehország még Lengyelországnál is kritikusabb a kínai politikával szemben, 

ugyanakkor gazdaságpolitika terén jóval liberálisabb, mint Varsó. A cseh 

külpolitika hagyományosan nem folytat kína-orientált politikát. A két állam 

kiegyensúlyozott kapcsolatokat ápol, azonban nem foglalnak el kiemelkedő 

szerepet egymás kapcsolatrendszerében. A gazdasági együttműködés során 

                                                 

37 Artner Annamária (2009): A kínai működő tőke kivitel és Kelet-Európa. Közgazdasági Szemle, LVI: évfolyam 
2009. november.1041-1056. o. 
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elsősorban „mikro (vállalati) szinten” 38 detektálhatók az eredmények, ez alól csak a 

Skoda autógyár jelent kivételt. 

− Szlovákia elfogadóbban viseltetik a Kína politikával szemben, ugyanakkor 

protekcionista gazdaságirányítást folytat. Szlovákia a Kínai Népköztársasággal 

folytatott gazdasági kapcsolatai során elsősorban Magyarországgal kerülhet 

versenyhelyzetbe, mivel a földrajzi elhelyezkedésük miatt mindkét ország stratégiai 

partnere lehet Kínának. 

− Románia megengedő a kínai politikával szemben, és szintén protekcionista a két 

állam gazdasági kapcsolatainak terén. Romániában a kínai nagyberuházók aránya 

minimális. A világgazdasági szempontból is kiemelkedő kínai vállalatok közül egy 

sem érdekelt az országban. A kisvállalkozások száma ugyan jelentős, azonban ezek 

jobbára a kis kínai boltok tulajdonosai által létrehozott befektetések. A régió 

országai közül az infrastrukturális elmaradottság legjobban Romániában hátráltatja 

a kínai beruházások megjelenését. 

− Magyarország Románia után a legelfogadóbb, ezen kívül liberális gazdaságpolitikát 

folytat Kínával. 

− Szlovénia és Bulgária a magyar állásponthoz nagyon közeli pozíciót foglal el, 

azonban ezek az országok földrajzi fekvésük miatt elesnek attól a lehetőségtől, 

hogy Kína, mint a „térség kapuja” tekintsen rájuk, és ezért komolyabb 

befektetéseket eszközölne irányukba. 

A kelet-közép-európai országok mind hasonló problémákkal küzdenek a Kínai 

Népköztársasággal folytatott kapcsolatok terén. A Kínai Népköztársaság monumentális 

exportképessége számára egyenként minimális – de együttesen sem túl jelentős – piaccal 

rendelkező államok külön-külön képtelenek kiaknázni a Kínával való együttműködésben rejlő 

lehetőségeket. A nagyobb volumenű beruházásra leginkább a logisztikai elosztó bázisok 

kapcsán nyílik lehetőség. A stratégiai szinten számottevő termelő ipari beruházás lehetőségei 

néhány esettől eltekintve alacsonyak. Kiemelt együttműködőkké válhatnak azonban a közepes 

méretű kínai vállalatok, amelyek számára vonzó lehetőséget jelenthet, hogy a térség 

                                                 

38 Novák Tamás – Túry Gábor (2009): Kína nemzetközi kapcsolatai. A Közép-Kelet-Európai országok Kína-
politikája. In: Inotai András – Juhász Ottó (szerk.): A változó Kína II. – Kína a nemzetközi erőtérben. 
Budapest. MTA Világgazdasági Kutatóintézet. 292-356. o. 
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államaiban – a nyugat európai nagy piacokon elért alacsonyabb részesedéshez képest – akár 

piacvezető pozícióra is szert tehetnek. 

A térség poszt kommunista államainak mindegyike kiegyensúlyozott, a konfliktusok 

elkerülésére törekvő, a gazdasági lehetőségek maximális kiaknázását szem előtt tartó 

álláspontot követ a pekingi kormányzattal folytatott kapcsolataiban. Problémásnak tekinthető 

azonban a demokrácia és az emberi jogok kérdése. A kelet-közép-európai fiatal demokráciák 

– egyfajta a nyugathoz tartozás külön kifejezéseként is – rendkívül aktívak a demokratikus 

értékek, valamint az emberi jogok védelmének terén, amely azonban a Kínával folytatott 

kapcsolataikat negatívan befolyásolhatná. Ezért általában kerülik, hogy a tárgyalások során a 

kérdéskör előtérbe kerüljön. Megjegyzendő, hogy a pekingi kormányzat általánosan bevett 

gyakorlata, hogy a konzultációk megkezdése előtt tisztázzák a háttérrel kapcsolatos 

elvárásaikat. Egy ilyen momentum lehet, hogy megköveteli a rezsim ellenes tüntetők 

távoltartását a delegációtól. Kifejezetten sértőnek találnak olyan apróságokat is, ha valahol 

feltűnik egy tibeti zászló, vagy ha figyelmen kívül hagyják a tárgyalás színhelyének 

berendezésénél a feng shui szabályait. Mára az európai, valamint a kelet-közép-európai 

államok tárgyalásokat előkészítő protokoll szakemberei – a rendvédelmi szervekkel 

egyetemben – kiemelt figyelmet fordítanak az ilyen, a nyugati szemnek fel sem tűnő, azonban 

a keletieknek rendkívül bántó események, momentumok kivédésére. 

A felmérések alapján az a következtetés vonható le, hogy Magyarország minden 

szempontból a legelőnyösebb befektetési lehetőséget biztosítja a távol-keleti országból érkező 

tőke számára. Ennek további kedvező alapot biztosíthat, hogy Kína és Magyarország 

hagyományosan jó kapcsolatot ápol egymással, amely a szocializmus évtizedei alatt alakult 

ki. 

Magyarország képes lehet a Kínával folytatott kapcsolatok terén a régióvezető szerep 

betöltésére. Ennek oka pedig nem más, minthogy a kelet-közép-európai térség többi 

államának kína-politikája vagy nem elég baráti hangnemű ahhoz, hogy vonzó célponttá váljon 

Peking számára, vagy súlyos infrastrukturális hiányosságokkal küzd. 

3. Kína nemzetközi szerepe a jövőben 

„Kína a globalizációt változatlanul elkerülhetetlen realitásnak tekinti, a regionális és 

globális együttműködés befolyásos szereplője kíván lenni.” (Juhász 2009. 24. o.) 
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A Kínai Népköztársaság nemzetközi pozíciószerző tevékenységével összefüggésben 

számos tanulmányt készítettek a téma szakértői, azonban mindegyik jelentős hiátustól 

szenved. A szakmai anyagok készítői gyakorlatilag egytől egyig mellőzik azt jelentős 

aspektust, amelyet a bölcseleti filozófiai-vallási rendszer39 gyakorol a kínai külpolitika 

alakulására, valamint az ázsiai ország nemzetközi pozícióteremtő képességére. A bölcseleti 

filozófiai-vallási irányzat azonban nem csak befolyásolja a kínai külpolitikát, de a sajátos 

lehetőségein keresztül alapjaiban képes meghatározni annak alakulását. A kínai történelem 

számos eseménye bizonyítja, hogy a konfuciánus alapon építkező, klasszikus politikai 

gondolkodás a nyugati elképzelésekkel ellentétes irányba képes terelni az ázsiai állam 

külpolitikai törekvéseit. A 20. század utolsó évtizedeiben felgyorsuló globalizáció folyamatai 

azonban új lehetőségeket nyitnak a kínai filozófia által vezérelt külpolitikai törekvések előtt. 

A bölcseleti vallási rendszerhez tartozó kelet-, délkelet-ázsiai államok térnyerése az elmúlt 

évtizedekben rendkívül látványos volt a nemzetközi politika porondján. Az említett államok 

azon túlmenően, hogy a 20. század második felében korábban elképzelhetetlennek tűnő 

gazdasági fejlődést mutattak, a 21. század elejére a nemzetközi kapcsolatok terén is 

meghatározó szerepet vívtak maguknak ki. A bölcseleti filozófiai-vallási rendszerhez tartozó 

ázsiai kultúrák40 gazdasága, a sajátos társadalmi környezet hatására az elmúlt évtizedekben 

rohamosan fejlődött, és a bővülés jelenleg is zajlik. Ezzel párhuzamosan lényeges 

hangsúlyozni, hogy ezek az államok nem csak tradicionálisan szoros politikai, gazdasági és 

kulturális kapcsolatokat ápolnak Kínával, de ezen túlmenően jelentős kínai kisebbséggel is 

rendelkeznek. Hong-Kong, Makaó és Tajvan gyakorlatilag kínai nemzetiségű államok. 

Szingapúr lakosságának 76,8%-a,41 míg Malajzia lakosságának 23,7%-a42 tartozik a kínai 

etnikumhoz. 

                                                 

39 Az elsősorban a konfucianizmus és a taoizmus által alkotott filozófiai-vallási rendszer családközpontú, 
autoriter politikai viszonyrendszert teremtett, amelyben az egyén maximálisan alárendelődik a közösségi 
érdekeknek. A rendszer a mai napig alapjaiban határozza meg a Kínai Népköztársaság politikai viszonyait. 

40 Kínai Népköztársaság, Tajvan, Hong-Kong, Makaó, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Koreai 
Köztársaság, Vietnám, Szingapúr. A számításnál Malajzia a bölcseleti filozófiai-vallási rendszerhez tartozó 
államként került meghatározásra Malajzia is, ahol a kínai etnikum tartja a kezében a gazdaság meghatározó 
szegmenseit. Japán ugyanakkor nem került konfuciánus államként beszámításra, azonban megjegyzendő, hogy 
a Japán kultúra – minden ellenkező, nacionalista alapú vélemény ellenére –, számos konfuciánus 
jellegzetességet visel magán. A bölcseleti filozófiai-vallási rendszer kiterjedését a 10. számú melléklet mutatja 
be. 

41 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sn.html (letöltve: 2014. január 5.) 
42 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html (letöltve: 2014. január 5.) 
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A kínai etnikum, és a térség államainak többségi társadalma közötti viszony szintén 

rendkívül sajátos. Huntington szerint a kínai nemzetiség „például szinte a legtöbb délkelet-

ázsiai országban gazdaságilag domináns kisebbségnek számít. Mégis sikeresen 

asszimilálódtak a buddhista Thaiföld és a katolikus Fülöp-szigetek társadalmába, s csak 

elvétve akad példa erőszakos kínai ellenes megnyilvánulásokra a többségi csoportok 

részéről.” 43 Amint azt Huntington is jelzi, a kapcsolat rendkívül békés, de ezen túlmenően 

gazdaságilag is különösen jól prosperál. A kínai etnikum és a többségi társadalom közötti 

szimbiózis legékesebb példáját prezentálja Malajzia, ahol a maláj többség és a gazdaságot a 

kezében tartó kínai kisebbség kiegyezésének eredményeként rendkívül gyors gazdasági 

fellendülés zajlott. 

Várható, hogy a jelenlegi tendenciák figyelembevétele mellett a térség országaiban a Kínai 

Népköztársaság, kihasználva a tradíciók és a filozófiai-vallási környezet adta lehetőségeket, 

valamint a nemzetiségi sajátosságokat a jövőben még a korábbiaknál is sokszorta jelentősebb 

szerepet fog gyakorolni.  

Távolabbra tekintve megállapítható, hogy a világ számos – és mind több – országában 

található, jelentős számú, nem klasszikus eredetű kínai migráns közösség. Ezek az etnikai 

csoportok gyakran jobban őrzik a konfuciánus hagyományokat, mint az anyaországban élők. 

A migránsok, túlnyomó számban elkötelezett hívei a bölcseleti filozófiai-vallási rendszer 

előírásainak. Mindennapi tevékenységük, életvitelük, valamint hagyomány tiszteletük számos 

példával szolgál erre. Az említett közösségek megteremtik a lehetőségét annak, hogy Kína a 

világ számos pontján, Peking számára előnyös pozíciószerző külpolitikát képviselhessen. A 

kínai bevándorlók által teremtett helyzet egyfajta trójai-faló effektust teremt azáltal, hogy a 

kínai migránsok szimbiózist teremtve az adott állam társadalmával, tulajdonképpen függő 

helyzetbe hozzák a fogadó államokat, amelyeknek jelentős gazdasági szegmensei 

gyakorlatilag működésképtelenné válnának a kínaiak jelenléte nélkül. 

A világ minden kontinensén, generálisan megjelenő, folyamatos kínai térnyerés, nemcsak 

megállíthatatlannak tűnik, de egyszersmind bizonyos új típusú – a szó pozitív értelmében vett 

– gyarmatosításnak is felfogható. A Kínai Népköztársaság, elsősorban a gazdasági térnyerés 

eredményeként került a világ elsőszámú nagyhatalmai közé, azonban ennek a fajta gazdasági 

„hódításnak” a módszerei nem hasonlíthatók a korábban, a világ feltörekvő nagyhatalmai által 
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alkalmazott megoldásokhoz. 

A világméretű kínai gazdasági térnyerés jellegzetességeinek elemezése során szembesülni 

kell azzal, hogy az ázsiai ország a terjeszkedés tekintetében is rendkívül sajátos, teljesen 

egyedi utat választott, ugyanakkor az expanzió hátterében természetesen ugyanazok az 

alapvető igények kielégítése – nyersanyag biztosítás, piac szerzés – iránti szándék húzódik 

meg, amely bármely más állam hasonló tevékenységének is a mozgatórugóit jelenti. 

A Kínai Népköztársaság további nemzetközi térnyerése minden különösebb kockázat 

nélkül prognosztizálható, amelyet nagymértékben elősegíthet a belső filozófiai-vallási 

környezet, valamint ennek megléte a kínai migránsközösségekben, valamint a kelet-, dél-kelet 

ázsiai államokban. 

4. Összegzés 

A tanulmányban foglaltak alapján kijelenthető, hogy a Kínai Népköztársaság geopolitikai 

szerepe mára megkérdőjelezhetetlenné vált. Kína a 21. századra nem csak az ázsiai 

piacoknak, valamint a politikai színtérnek, hanem az egész világnak meghatározó hatalmi 

tényezőjévé vált. A bemutatott példák egyértelművé tették, hogy Kína a nemzetközi gazdasági 

pozícióit kihasználva olyan kulcspozíciót foglal el a világ számos országában, amelyet 

kihasználva alapvetően képes befolyásolni azok nemzetgazdaságát. Ezt a befolyásoló 

képességét pedig tovább erősíti, hogy a globálisan jelenlévő kínai migránsközösségek a 

hagyományos értékrendszer alapján szervezik az életüket, ennek eredményeként gyakorlatilag 

a Kínai Népköztársaság legjelentősebb érdekképviselőivé és pozíciószerzővé válnak 

világszerte. 


