
KÜLÜGYI ÉS KÜLGAZDASÁGI INTÉZET

Németország EU-n kívüli külkapcsolatai (3.)

Fokozódó óvatosság Kínával szemben

Germany’s Foreign Relations Outside the EU (3)

Growing Caution with China

KKI 
ELEMZÉSEK  

MOLNÁR TAMÁS LEVENTE

E-2018/35



KKI-elemzések
A Külügyi és Külgazdasági Intézet időszaki kiadványa

Kiadó:
Külügyi és Külgazdasági Intézet

Lektorálta:
Goreczky Péter

Szöveggondozás és tördelés:
Tevelyné Kulcsár Andrea

A kiadó elérhetősége:
H-1016 Budapest, Bérc utca 13-15.

Tel.: + 36 1 279-5700
Fax: + 36 1 279-5701
E-mail: info@ifat.hu

http://kki.hu

© Molnár Tamás Levente, 2018
© Külügyi és Külgazdasági Intézet, 2018

ISSN 2416-0148



E-2018/35

3

KKI
E L E M Z É S E K

 Németország EU-n kívüli külkapcsolatai (3.) 

Összefoglalás: Németországnak az európai integrációban betöltött vezető szerepe 
vitán felül áll. A Szövetségi Köztársaság azonban nemcsak az Európai Unió nyúj-
totta kereteken belül, de azokon kívül, a világpolitikában és a világgazdaságban is 
meghatározó szereplő. A tavaly indult elemzéssorozat azt a célt szolgálja, hogy át-
fogó képet adjon Németországnak az EU-n kívüli legrelevánsabb külkapcsolatairól, 
valamint azok egy aktuális és kardinális vetületéről. A harmadik írás Németország 
Kína-stratégiáját, illetve a Peking növekvő európai befolyására adott német válasz-
reakciókat tekinti át.

Abstract: Germany’s leading role within the European integration is beyond any 
doubt. However, the Federal Republic is a decisive political and economic player 
not only in regards to the European Union, but globally as well. The current series 
of analyses aims to provide a comprehensive picture of Germany’s most relevant 
external relations outside the European Union and their crucial and most topical 
aspects. In the third analysis, Germany’s strategy towards China and the German 
responses to the growing Chinese influences in Europe will be examined.

LÁTSZÓLAGOS EGYETÉRTÉS STRATÉGIAI SZINTEN,
AVAGY AZ ÖRDÖG A RÉSZLETEKBEN REJLIK

A német Kína-stratégia elemzésénél elengedhetetlen, hogy azt együttesen ér-
tékeljük az Európai Unióéval, figyelembe véve, hogy Németország és az EU 
hasonló stratégiai nyomvonalat követ. (Az ország hivatalos megnevezése 

Kínai Népköztársaság, az elemzésben azonban az egyszerűség kedvéért Kínaként 
fogok rá hivatkozni.) Németország és Kína 1972-ben vette fel egymással a diplo-
máciai kapcsolatokat, az EU jogelődjének számító Európai Gazdasági Közösség 
és az ázsiai ország képviselői 1975-ben állapodtak meg a kapcsolataik kiépítésé-
ről. A kétoldalú kapcsolatok elnevezésére szolgáló, azok „minőségét” tartalmazó 
megjelölések, illetve a bilaterális viszony intenzitásáról tanúskodó stratégiai doku-
mentumok szintén közel azonos időből származnak. A német–kínai kapcsolatok 
2004-től hivatalosan a „stratégiai partnerség a globális felelősségben” (strategische 
Partnerschaft in globaler Verantwortung) elnevezés alatt folytak, majd azt Hszi 
Csin-ping kínai elnök 2014 márciusában tett berlini látogatását követően „átfogó 
stratégiai partnerségi” (umfassende strategische Partnerschaft) rangra emelte a két 
fél. Az „átfogó” jelző Angela Merkel értelmezésében azt jelenti – ahogy azt a kínai 
elnök a 2017. júliusi berlini látogatásakor megtartott közös sajtótájékoztatón el-
mondta –, hogy „a társadalom minden vetülete részét képezi az együttműködésnek”.

Az EU és Kína közötti „átfogó stratégiai partnerség” (comprehensive strategic 
partnership) kialakítása 2003-ban történt, melynek részleteit az Európai Bizottság 
(EB) ahhoz kapcsolódó iránymutató jelentése taglalja. Az „átfogó stratégiai partner-
ség” tízéves évfordulóján elfogadták az EU–Kína 2020 stratégiai együttműködési 
ütemtervet (EU–China 2020 Strategic Agenda for Cooperation), amely jelenleg a 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/china-node/-/200472
https://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2017/07/2017-07-05-statement-merkel-xi.html
https://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2017/07/2017-07-05-statement-merkel-xi.html
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/september/tradoc_124565.pdf
https://cdn4-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/XDq6GcRhQMoacJpoydzOLFyhUOq54hPB4-yXkjgFDck/mtime:1479726169/sites/eeas/files/20131123.pdf
https://cdn4-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/XDq6GcRhQMoacJpoydzOLFyhUOq54hPB4-yXkjgFDck/mtime:1479726169/sites/eeas/files/20131123.pdf
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legmagasabb szintű közös dokumentum a két fél között. Az aktuális uniós Kína-
stratégia 2016-ból származik, s fő célja, hogy az Európai Unió Kínához való viszonyát 
egy „elvi, gyakorlati és pragmatikus” (principled, practical, and pragmatic) megköze-
lítésbe helyezze, amely egyszerre kísérli meg megőrizni az EU érdekeit és értékeit is.

A hivatalos német Kína-stratégiát átfogó és nyíltan elérhető kormányzati do-
kumentum jelenleg nem létezik. (A német oktatási és fejlesztési minisztérium 
2015-ben kiadott ugyan egy, a saját Kína-stratégiáját összefoglaló dokumentumot, 
de az a német–kínai külkapcsolatok szempontjából irreleváns.) Másodlagos for-
rásként alkalmazható lenne az ország külpolitikai döntéshozatalát segítő Német 
Külpolitikai Társaságnak (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP) az 
összefoglalója azokról a problémás témákról, amelyekre a jelenleg hivatalban lévő 
német kormánynak fókuszálnia kellene (a jelentés így egyben ajánlásként is ér-
telmezhető). A szerzők azonban a kínai relációt csak a fokozódó amerikai–kínai 
rivalizáláson keresztül mutatják be, így ez sem szolgál igazi iránytűként a német 
Kína-stratégiát illetően.

A Kínával foglalkozó egyik legrangosabb német kutatóintézet, a Berlin-közpon-
tú MERICS (Mercator Institute for China Studies) 2014. novemberi elemzésében 
Sebastian Heilmann, az intézet alapító igazgatója a Kínával kapcsolatos német fő 
célkitűzéseket igyekszik feltérképezni. Szerinte Németországnak az európai Kína-
politika „katalizátoraként” kell működnie a lényeges kérdésekben, s három alapvető 
dolgot követnie:

1. Kína integrációjának támogatása a hagyományos, meggyökeresedett nyu-
gati típusú intézményekbe és szervezetekbe;

2. intenzív kereskedelmi és diplomáciai kapcsolatokon keresztül elősegíteni a 
kínai gazdasági és politikai liberalizációt;

3. globális kereskedelmi hatalomként biztosítania kell a német gazdasági érde-
keket a kínai piacon, ezért ki kell állnia a nyílt piachoz való hozzáférés és a 
szellemi tulajdon hatékony védelme mellett.

1.táblázat
Németország és Kína adatainak összehasonlítása

Németország Kína
Terület 357.022 km2 9.596.960 km2

Népesség (2017) 80.594.017 fő 1.379.302.771 fő
GDP – összes (nominális)
(2017) 3.677 milliárd USD 12.237 milliárd USD

GDP – egy főre jutó (PPP)
(2017) 50.639 USD 16.807 USD

Munkanélküliségi ráta (2017) 3,8% 3,9%
Gini-index 31,7 (2015) 42,2 (2012)
HDI-index (2017) 0,936 0,752
Államadósság (GDP-hez 
mérten) (2017) 64,1% 47,8%

Külkereskedelmi mérleg (2017) + 296 milliárd USD + 165 milliárd USD

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/china/documents/more_info/eu_china_strategy_en.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/china/documents/more_info/eu_china_strategy_en.pdf
https://www.bmbf.de/pub/China_Strategie_Langfassung.pdf
https://dgap.org/de/think-tank/publikationen/dgapkompakt/aussenpolitische-herausforderungen-fuer-die-naechste
https://www.merics.org/sites/default/files/2017-09/China_Monitor_21_Niche_Diplomacy.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SI.POV.GINI&country=
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
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Az EU-val kapcsolatos hivatalos kínai álláspont két iránymutató anyagban öl-
tött testet: egy 2003-ban, majd az azt fölváltó, 2014-ben kiadott dokumentumban. 
A pekingi kormány úgy érzi, Kína fontos szerepet játszik a jelentősebb nemzetközi 
és regionális ügyekben, ugyanakkor „megmarad fejlődő országnak”. A dokumentum 
szerint nemzetközi szinten Kína „nagyobb nyitottságot” és „békés fejlődést” mutat, 
és egy olyan „nyitott világgazdaság” és „újfajta nemzetközi kapcsolat” kiépítését kí-
vánja elősegíteni, amely „egyenlőséget, kölcsönös bizalmat, befogadást, kölcsönös 
tanulást” és „win-win alapú együttműködést” kínál. Az írásból az is kiderül, hogy 
Kína és az EU között nem áll fönn semmilyen alapvető érdekkonfliktus, sokkal több 
minden köti össze őket, mint ami elválasztja.

A szép szavak és a látszólagos harmonikus viszony ellenére a részletekből egy 
komoly felfogásbeli ellentét rajzolódik ki. A hivatalos kínai dokumentumban sze-
replő „újfajta nemzetközi kapcsolat” kifejezés – amely egybevág a Hszi Csin-ping 
által meghirdetett kínai hatalom „új időszakának” gondolatával – szükségszerű-
en a nemzetközi kapcsolatok „régi modelljével” való szembehelyezkedésre utal, 
amelyre a kínai elnök a beszédeiben az Amerikai Egyesült Államokkal és a nyugati 
hatalmakkal (köztük az EU-val) összefüggésben asszociál. Kínai olvasatban a „régi 
modell” zéróösszegű játszmáját fel fogja váltani a „közös sors közösségének” „win-
win alapú együttműködése”. A Sebastian Heilmann által megfogalmazott német 
Kína-stratégia első pontja így rögtön konfliktusba kerül a valós kínai szándékkal, 
amely nem a liberális nyugati intézményrendszerbe való minél nagyobb fokú integ-
rációban, hanem egy új, párhuzamos ellenpólus megalkotásában érdekelt – saját 
intézményrendszer létrehozásával és saját modellt követve.

„CSAK HARMÓNIÁBAN VIRÁGZIK AZ ÜZLET”

A német közvélemény jelentős része kitörő örömmel fogadta, amikor Hszi Csin-
ping a 2017-es davosi Világgazdasági Fórumon bejelentette, hogy országa 
szívesen átvenné az egyre protekcionistább irányt követő Egyesült Államok-

tól a „szabadkereskedelem bajnoka” címet. A német gazdaság a globalizáció egyik 
legnagyobb haszonélvezőjének számít, a liberális kereskedelmi rend fenntartása 
így az ország számára elemi érdek. A kínai elnök beszéde mindenképpen taktikai 
jelentőségű volt, viszont ahhoz, hogy a „Középső Birodalom” váljon a globalizált ke-
reskedelem fő protezsálójává, még hosszú és rögös utat kell megtennie az ázsiai 
országnak.

http://www.chinamission.be/eng/zywj/zywd/t1227623.htm
http://www.chinamission.be/eng/zywj/zywd/t1143406.htm
https://thediplomat.com/2018/02/welcome-to-xi-jinpings-new-era/
https://thediplomat.com/2017/10/the-community-of-common-destiny-in-xi-jinpings-new-era/
https://www.bloomberg.com/quicktake/chinas-world-bank
https://www.bloomberg.com/quicktake/chinas-world-bank
https://www.zeit.de/2018/02/china-afrika-einwanderung-unternehmer-investoren-senegal
https://www.theguardian.com/business/2017/jan/17/china-xi-jinping-china-free-trade-trump-globalisation-wef-davos
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1.ábra
Variációk az Európába áramló kínai FDI-re: zöldmezős beruházás vs. felvásárlás

A külföldi vállalatok évtizedekig úgy tekintettek Kínára, mint az ígéret földjére. 
A helyzet mára azonban megváltozott. Az utóbbi évek trendjei alapján kijelenthe-
tő, hogy Kína és kereskedelmi partnerei között egyre kisebb mértékben áll fenn a 
reciprocitás. Kínai részről elvárás a külföldi piacokhoz való hozzáférés vagy a köz-
beszerzéseken való indulás joga, ugyanakkor más országok vállalatai gyakorlatilag 
ki vannak tiltva a kínai kritikus infrastruktúrából (bank- és energiaszektor, közleke-
dés), vagy csak komoly megkötések árán működhetnek a kínai piacon. Ez utóbbira 
példa a külföldi cégek vegyesvállalatokba (joint venture) kényszerítése, azaz 
azok egy kínai állami vállalattal kötelesek társulni a működésük folytatása érde-
kében. A Kínai Kommunista Párt (KKP) így nemcsak a külföldi szellemi tulajdonra 
és technológiára láthat rá, de fontos üzleti döntésekbe is képes beleszólni. E fejle-
ményekről az Európai Unió Kereskedelmi Kamarájának kínai szervezete már 2017 
novemberében kiadott egy aggódó hangvételű jelentést. A kínai vezetés a szigorú 
piaci szabályozás lazítását több alkalommal – így a pénzügyi szektorra vagy az 
autóiparra vonatkozóan – is kilátásba helyezte, ám annak a gyakorlatba való átülte-
tése általában elmaradt. Az európai és az amerikai cégek gondjait tovább tetézi az 
egyre nagyobb aktivitást mutató „kínai nagy tűzfal”: a kiberbiztonsági törvény 2017. 
június 1-jei hatályba lépése óta a kínai cenzorok egyre több weboldalt kapcsolnak 

https://www.merics.org/en/papers-on-china/chinese-fdi-in-europe
https://www.zeit.de/wirtschaft/2018-05/chinesische-investitionen-deutschland-unternehmen-handelsstreit/komplettansicht#china-1-tab
http://www.europeanchamber.com.cn/en/press-releases/2583/chamber_stance_on_the_governance_of_joint_ventures_and_the_role_of_party_organisations
https://www.cnbc.com/2018/09/25/beijing-pushes-ahead-with-financial-opening-up-despite-trade-tensions.html
http://europe.autonews.com/article/20180417/ANE/180419782/vw-bmw-daimler-could-gain-from-china-removing-ownership-caps
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/deutsche-firmen-in-china-zensur-wird-immer-schaerfer/20667548-2.html?ticket=ST-6704088-NwMqeXsuUY0h4pecgaei-ap2
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le, ami komoly versenyhátrányt okoz a külföldi cégeknek. Mindezek (és természete-
sen egyéb tényezők) hatására az európai vállalatok kínai beruházása 2016 és 2017 
között 23 százalékkal, azaz 8 milliárd euróval csökkent.

A Kínában zajló folyamatok ugyanakkor csak az érme egyik oldalát jelentik. 
Legalább ennyire fontos szem előtt tartani az európai piacok fejleményeit. Azok 
értelmezéséhez néhány szót kell ejteni a Li Ko-csiang kínai miniszterelnök által 
2015-ben meghirdetett, „Made in China 2025” nevet viselő tervről. Az állami ipari 
modernizációs terv lényege leegyszerűsítve, hogy Kínának 2025-re piacvezetővé 
kell válnia tíz olyan ipari területen, amely a KKP szerint a jövő szempontjából kulcs-
fontosságúnak számít: ilyen az információs technológia, a számítástechnika és a 
robotika, a hajózás, a repülés és az űrhajózás, az autóipar (e-mobilitás), a mezőgaz-
dasági gépgyártás, a gyógyszeripar stb.

A „Made in China 2025” meghirdetésének évében a kínai cégek németorszá-
gi működőtőke-befektetését (FDI) mutató grafikonok elképesztő gellert kaptak: 
2015 és 2016 között a beruházások mértéke akkora lett, mint a megelőző 10 évben 
összesen. A német szempontból rekordévnek számító 2016-os 11 milliárd eurós 
beruházás után 2017-re visszaesett a kínai érdeklődés: az 1,8 milliárd eurós éves 
beruházási összeggel már nem a Szövetségi Köztársaság számít az ún. Big 3-n 
(Franciaország, Nagy-Britannia, Németország) belül a legvonzóbb célpontnak.

2. ábra
A német és a kínai FDI-áramlás értéke 2000 és 2016 között

 

A kínai beruházások koncentráltan, a „Made in China 2025” által kijelölt ösvény 
mentén érkeznek Németországba. Kínai befektetők 2005 és 2018 között több mint 
kétszáz német cégben szereztek többségi tulajdont, s a felvásárlási tendencia az 

https://www.merics.org/en/papers-on-china/reciprocity
https://www.merics.org/sites/default/files/2017-09/MPOC_No.2_MadeinChina2025.pdf
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-policy-factbox/factbox-made-in-china-2025-beijings-big-ambitions-from-robots-to-chips-idUSKBN1HR1DK
https://www.merics.org/en/papers-on-china/chinese-fdi-in-europe
https://www.merics.org/en/node/6721
https://www.zeit.de/wirtschaft/2018-05/chinesische-investitionen-deutschland-unternehmen-handelsstreit/komplettansicht#china-1-tab
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utóbbi három évben egyértelmű erősödést mutatott (ld. 1. ábra). Így szerezte meg 
4,5 milliárd euróért a kínai Midea az augsburgi központú német robotgyártó óriást, a 
KUKA-t, vagy szállt be a HNA a Deutsche Bankba, illetve a Geely 10 százalékos része-
sedéssel a Daimlerbe. „A gazdasági kémkedésre már nincs szükség, ha a gazdasági 
liberalizmus nyújtotta jogokkal élve egyszerűen cégeket lehet felvásárolni, hogy utána 
kizsigereljék vagy kibelezzék őket” – intett óva az agresszív kínai terjeszkedéstől a 
német alkotmányvédelmi hivatal éléről nemrég távozott Hans-Georg Maaßen.

A kínai terjeszkedést kritikusan szemlélő német közvéleményben, illetve politikai 
és gazdasági körökben 2016-tól (de legkésőbb 2017 közepétől) egyre tapinthatób-
bá vált a kínai „bevásárlókörúttól” való félelem. A német kormány ezért egy duális 
stratégiát dolgozott ki.

Európai szinten a szövetségi kabinet 2017 februárjától – miután megnyerte 
magának a franciák és az olaszok támogatását – a gazdasági minisztériumon ke-
resztül igyekezett az EB-re nyomást gyakorolni, hogy az kezdeményezze a külföldi 
beruházások nagyobb fokú ellenőrzését és (a versenyképességi kritériumokat be-
tartva) a cégfelvásárlások elleni nagyobb fokú védelmet. Brigitte Zypries korábbi 
német gazdasági miniszter 2017 augusztusában még egy levelet is írt Jean-Claude 
Junckernek, amelyben felszólította az EB-t, hogy tegyen lépéseket a kínai cégek po-
litikai motivációjú felvásárlásai ellen. Az EB végül tavaly szeptemberben javaslatot 
tett a külföldi beruházások nagyobb fokú ellenőrzésére, amit a három kezdeményező 
ország gazdasági minisztere a közös sajtótájékoztatójukon elégedetten nyugtázott. 
Az EB javaslatai ennek megfelelően európai részről egyre hangsúlyosabb szerepet 
kapnak az EU és Kína közötti beruházási egyezményről szóló, 2013-ban indult tár-
gyalásokon, ahogy azt a legutóbbi találkozóról készült EB-jelentés is összegzi.

Hazai szinten pedig a külgazdaságról szóló rendelet tavaly decemberi módo-
sításával szigorítottak a német biztonsági érdekeket érintő külföldi befektetések 
ellenőrzésén. A módosítás alapján a német gazdasági minisztérium minden olyan 
nem uniós országban bejegyzett cég felvásárlási akciója kapcsán nyomozást indít-
hat, amely a német „közrendet és biztonságot” érinti. Ennek kitágított értelmezése 
magában foglalja a „kritikus infrastruktúra” üzemeltetőit és az ahhoz szükséges 
szoftverek fejlesztőit, a távközlési vállalatokat, a felhőalapú számítástechnikai szol-
gáltatásokat nyújtó cégeket, illetve minden olyant, amely fontos szerepet tölt be az 
informatikai biztonság területén.

Li Ko-csiang az idei júliusi berlini látogatása előtt a Frankfurter Allgemeine 
Zeitungba írt vendégcikkében egy felhívást intézett a német vezetéshez. E szerint 
Németországnak és Kínának mint „fontos nemzetgazdaságoknak felelősségük van 
abban, hogy közösen megőrizzék a szabadkereskedelmet és a multilateralizmust, 
és egy békés, stabil, nyitott és együttműködő világ felépítéséért lépjenek fel”. A kínai 
miniszterelnök az Angela Merkellel közös sajtótájékoztató során kijelentette, Kíná-
ban úgy tartják, „csak harmóniában virágzik az üzlet”.

A német hivatalos statisztikák szerint 2016 óta az ország legnagyobb külkeres-
kedelmi partnere Kína, s a két ország közti árucsere folyamatos növekedési pályán 
van (ld. 3. ábra). A német külügyminisztérium információi alapján több mint ötezer 
német cég van jelen Kínában, és kilencszáz kínai Németországban. Az üzlet tehát 
virágzik, de Berlin és Peking viszonya már korántsem harmonikus.

https://de.reuters.com/article/deutschland-china-verfassungsschutz-idDEKBN1HI1S4
https://www.ifri.org/en/publications/publications-ifri/ouvrages-ifri/chinese-investment-europe-country-level-approach
https://www.ifri.org/en/publications/publications-ifri/ouvrages-ifri/chinese-investment-europe-country-level-approach
http://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/08/170817-Schreiben-von-Bundesministerin-Zypries-Investitionspru%CC%88fung.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-487-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-487-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170913-eu-vorschlag-zu-investitionspruefungen-wichtiger-schritt-fuer-faire-wettbewerbsbedingungen-in-europa-und-besseren-schutz-bei-firmen%C3%BCbernahmen.html
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157143.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_awv/englisch_awv.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_awv/englisch_awv.pdf
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/auf-dem-weg-zu-einer-innovativen-zusammenarbeit-15678489.html?premium
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2018/07/2018-07-09-pk-merkel-li.html
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/china-node/-/200472
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VAN, AMI ÖRÖK: AZ ÉRTÉKVITA

A brit The Economist magazin március eleji száma részletesen foglalkozik azzal 
a kérdéssel, hogy a Nyugat miért ismerhette félre Kínát. Az elemzéseket ösz-
szegezve kiderül, hogy a Nyugat a saját fejlődését alapul véve úgy vélte, Kína 

gazdaságának kapitalista irányú fejlődési pályája előbb-utóbb a politikai rendszer 
demokratizálódásához és a társadalom liberalizációjához fog vezetni. E hipotézis 
téves voltának a beismerése ma már nem tabutéma. Például a kínai alkotmány 2018. 
márciusi módosítása lehetővé teszi, hogy Hszi Csin-ping mindenfajta korlátozások 
nélkül élete végéig az ország elnöke maradjon. Kína egy orwelli disztopikus álomba 
illő megfigyelőállamot hozott létre, amelyben a Big Brother a mindent látó kamerák 
felvételeiről készült Big Data alapján elemzi, értékeli, jutalmazza, de főként bünteti 
a polgárait. A kínai cenzorok az amerikai és európai híroldalak zömével kezdődően, 
szociális médiafelületeken, webmaileken át egészen a „csacsi öreg medvéről” szóló 
bejegyzésekig mindent tiltanak az online térben. Kína nyugati jellegű fejlődésének a 
gondolata ezek alapján több mint illuzórikus.

3. ábra
A német–kínai külkereskedelem volumene (1997–2000, 2001–2004, 2005–2006, 

2007–2010, 2011, 2012, 2013–2015, 2016, 2017)

* A hivatalos statisztikákban német márkában (DM) szerepelnek ezek az adatok, s a Szövetségi 
Pénzügyminisztérium által használt hivatalos árfolyam alapján váltottam át az értékeket euróra.

https://www.economist.com/printedition/2018-03-03
https://www.bbc.com/news/blogs-china-blog-40627855
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Aussenhandel/AussenhandelLaender2000_42001.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Aussenhandel/Aussenhandel2005_52006.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Aussenhandel/ExportweltmeisterDeutschland.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Aussenhandel/Aussenhandel2010_42011.pdf?__blob=publicationFile
http://www.kooperation-international.de/uploads/media/RangfolgeHandelspartner.pdf
http://export.government.bg/ianmsp/docs/germany-chp-economy/2013/07/31/rangfolgehandelspartner.pdf
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Aussenhandel/Gesamtentwicklung/ZusammenfassendeUebersichtenJendgueltig2070100157004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Aussenwirtschaft/fakten-zum-deuschen-aussenhandel.pdf?__blob=publicationFile&v=20
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Aussenhandel/Tabellen/RangfolgeHandelspartner.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Europa/uebersicht-euro-umrechnung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Németország és Kína között több mint 80 különböző párbeszéd-mechanizmus 
van életben, többjük magas kormányzati szinten. Ezek közül kettő a német–kínai 
jogállamisági, illetve emberi jogi dialógus, amelyek keretében a két oldal képvise-
lői éves szinten találkoznak egymással. A legutolsó emberi jogi dialógus 2016-ban, 
Berlinben zajlott, de azon a felek meglehetősen elbeszéltek egymás mellett, párbe-
széd nem igazán alakult ki. Bärbel Kofler, a német kormány emberi jogi megbízottja 
az e téren megmutatkozó számos deficitet vetette Li Junhua szemére, mire a kínai 
külügyminisztérium főosztályvezetője tisztázásképp leszögezte: „Németország és 
Kína között nem áll fenn olyan viszony, mint tanár és diák között.” Azóta a németek 
inkább a jogállamiságról szóló dialógus életben tartására koncentrálnak.

A kínai emberi jogi helyzet által kiváltott reakció a német külpolitika klasszikus 
dilemmájára mutat rá: el kell-e vonatkoztatnia az adott ország belpolitikai fejlemé-
nyeitől, vagy csak és kizárólag a saját stratégiai érdekeire fókuszáljon? Még ha igaza 
is lenne Hanns W. Maullnak, aki Németországot „civilhatalomként” (Zivilmacht) 
definiálta, az bizonyos, hogy Kína „civilizálása” egy olyan feladat lenne a németek 
számára, amelyet egyedül képtelenek lennének véghez vinni. Német állami vezetők 
gyakran osztják meg a kínai emberi jogi helyzetre vonatkozó aggályaikat (pl. Angela 
Merkel a 2014-es pekingi vagy Joachim Gauck korábbi államfő a 2016-os sanghaji 
látogatásán), ám ezek az üzenetek jórészt a német közvéleménynek szólnak, a kínai 
cenzorok miatt ugyanis az igazi címzettekhez csak a legritkább esetben jutnak el.

A múltban Peking az ilyen jellegű kritikák hallatán leginkább nagyfokú érdektelensé-
get igyekezett mutatni. Az utóbbi időben bekövetkezett komoly hatalomkoncentráció 
óta az egyre magabiztosabb kínai vezetés már nem hagyja szó nélkül a számára 
érzékeny témák megemlítését. Idén februárban például a Daimlernek azért kellett 
hivatalosan bocsánatot kérnie a „kínai néptől”, mert egy, az Instagramra posztolt 
autóreklámot a dalai lámától származó idézettel láttak el. A cég pedig engedett a 
nyomásnak, ami nem túl nagy meglepetés annak fényében, hogy a Daimler minden 
ötödik legyártott autóját Kínában értékesíti.

AZ „EURÓPAI KATALIZÁTOR” KILÁTÁSAI

A kínai Övezet és Út Kezdeményezés (Belt and Road Initiative, BRI) infrastruk-
turális megaprojektnek még mindig van vonzereje Németországban (ahogy 
azt a duisburgi példa is mutatja), de a korábbi lelkesedés mára jócskán 

alábbhagyott. A kezdeti lázat a kínai cégek németországi aktivitásának növekedé-
sével párhuzamosan a német ipar „kiárusításától” való félelem váltotta fel. A múlt 
évi folyamatok következtében a német politika egy – magához képest – gyorsnak 
mondható irányváltást hajtott végre, és mind az EU-ban, mind odahaza a maga-
sabb szabályozásért szállt síkra.

Ami a Kínával szembeni német óvatosságot illeti, annak nemcsak bilaterális, de 
európai vonzata is van. A német politikai vezetés alapvetően bizalmatlan minden 
olyan európai csoportosulással szemben, amely egy EU-n kívüli nagyhatalommal 

https://www.dw.com/de/deutschland-und-china-schwieriger-dialog/a-36315020
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-531-90250-0_4
https://www.thelocal.de/20140708/merkel-raises-human-rights-on-china-trip
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/joachim-gauck-kritisiert-china-bei-rede-vor-studenten-14142376.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/joachim-gauck-kritisiert-china-bei-rede-vor-studenten-14142376.html
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/social-media-daimler-china-und-der-dalai-lama-1.3856104
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/social-media-daimler-china-und-der-dalai-lama-1.3856104
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.chinesischer-markt-immer-wichtiger-auswertung-daimler-verkauft-in-china-jedes-fuenfte-fahrzeug.41d521f6-3ddf-4a89-892a-d36d49c872a4.html
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.chinesischer-markt-immer-wichtiger-auswertung-daimler-verkauft-in-china-jedes-fuenfte-fahrzeug.41d521f6-3ddf-4a89-892a-d36d49c872a4.html
https://www.politico.eu/pro/duisburg-looms-large-in-chinas-silk-road-vision/
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való kooperációt próbál elősegíteni, és Németország nem tagja. Nincs ez másképp 
a „16+1” formátummal sem. (A „16+1” együttműködés ismertetése Goreczky Pé-
ter KKI-tanulmányában olvasható.) Michael Clauss, Németország kínai nagykövete 
egy interjúban úgy fogalmazott, „nem következetes a koherens és erős EU-val való 
elköteleződés”, ha Európa keleti és déli fele Kínával párhuzamos hálózatokat ala-
kít ki. A Sebastian Heilmann által megfogalmazott „katalizátorszerep” azt is jelenti, 
hogy az EU–Kína-relációt érintő döntéseket Németország részvételével, ne pedig 
azt megkerülve hozzák meg. Ebből kifolyólag a kínaiaknak az a találgatások szerinti 
terve, hogy „őrlángra vennék” a „16+1” együttműködést, a német elképzeléseknek 
tökéletesen megfelel. Figyelembe véve, hogy Kína a közép-európai régió számára a 
német cégeken keresztül is egy komoly piacnak számít, Magyarországnak fontos 
érdeke, hogy a „16+1” iránti német bizalmatlanságnak valamilyen módon elejét vegye.

A német külpolitika az igen változékony jelenkori nemzetközi politikában nem 
követhet olyan irányt, amely nagyvonalú célokat és statikus eszközöket foglal 
magában. Kína nemzetközi szerepének rendkívül gyors növekedése a külpolitikai 
eszköztár sokoldalúságát, ugyanakkor a prioritások tartósságát követeli meg. A Kí-
nával kapcsolatos német külpolitika sikere e kritériumuk közötti okos manőverezés 
függvénye.

http://kki.hu/assets/upload/09_KKI-tanulmany_CCE-CHN_Goreczky_20171026.pdf
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2072046/berlin-uneasy-about-beijings-growing-clout-eastern
https://www.reuters.com/article/us-china-easteurope-exclusive/exclusive-china-may-pare-back-divisive-eastern-europe-summits-idUSKCN1GO1PI



