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Matura Tamás          Kína külpolitikája és a tizenkettedik ötéves terv

Kína „tudományos alapoKon” nyugvó, új ötéves terve

A Kínai Népköztársaság (KNK) tizenkettedik ötéves terve (2011–2015) kapcsán az 
utóbbi időben leginkább a gazdaságot érintő elképzelések kaptak nyilvánosságot 
a sajtóban és az elemzésekben egyaránt. Nem szabad azonban elfelejtkeznünk ar-

ról sem, hogy a kínai társadalmat és gazdaságot a következő fél évtizedben meghatározó 
irányvonal Peking külpolitikáját, nemzetközi kapcsolatait és világfelfogását is alapvetően 
befolyásolja. Ennek megfelelően érdemes áttekinteni és értékelni a kínai diplomácia e 
témát érintő magas szintű kommunikációját és helyzetelemzését.

A Chatham House-ban elhangzott előadásában1 Liu Xiaoming (Liu Hsziao-ming), a 
KNK londoni nagykövete a tizenkettedik ötéves terv középpontjába Kína tudományos 
alapokon nyugvó és békés fejlődését állította („scientific and peaceful development”), 
továbbá ismertette ezen irányvonal alapelveit. Eszmefuttatásában – amelyet bátran 
tekinthetünk a központi, hivatalos álláspont visszhangjának – a nagykövet a „tudomá-
nyosság” négy kritériumát határozta meg: kiegyensúlyozottság, inkluzivitás, átfogóság és 
környezettudatosság.

A kiegyensúlyozottság elérése érdekében úgy szükséges átalakítani a kínai gazdaság 
növekedési pályáját és szerkezetét, hogy az az extenzív, alacsony hozzáadott értékű, ex-
port- és befektetés-orientált termelés felől elmozduljon a jelentősebb belső fogyasztással, 
nagyobb hazai hozzáadott értékkel működő gazdaság irányába (más forrásokból az is 
kitűnik, hogy Kína mind nagyobb arányban kíván saját termékeket fejleszteni ahelyett, 
hogy a külföldi termékek összeszerelője, másolója lenne). Emellett a kínai kormányzat az 
új, felemelkedőben lévő iparágakra és a környezetvédelemre is hangsúlyt kíván fektetni.

Az inkluzivitás alapelve szerint az elért gazdasági eredményekből mind jobban kell 
részesülnie a kínai népnek is. Ennek megfelelően erősíteni kívánják a szociális ellátást, és 
az életszínvonal általános emelése is a célkitűzések között szerepel. Ennek kézzelfogható 
eredményeképpen az eljövendő három–öt évben az állampolgárok GDP-hez viszonyított 
jövedelmét tíz százalékkal kívánják növelni, emellett a magas színvonalú oktatás, egész-
ségbiztosítás, öregségi nyugdíj és elérhető lakhatás biztosítása is az új prioritások közé 
tartozik. Minderre szükség is van, hiszen az elmúlt évtizedek viharos sebességű fejlődése 
következtében hatalmas társadalmi, jövedelmi egyenlőtlenségek alakultak ki, a vidéki és 
a városi keresetek különbsége több mint háromszoros, az utóbbiak javára.2

Az átfogóság égisze alatt Peking minden téren előrehaladást szeretne elérni: azaz a 
gazdaság, a politika, a társadalom és a kultúra területén egyaránt. Különösen figyelemre-
méltó, ahogyan a nyilvánvalóan a hivatalos álláspontot közvetítő Liu nagykövet a Kínai 
Kommunista Párton és általában az államszervezeten belül végbement demokratizálódási 
folyamatokat – így például a falusi választásokon bevezetett direkt voksolás rendszerét – 

1 Liu Xiaoming: „China in the Next Five Years: Comprehensive and Sustained Development at Home 
and Win-Win Cooperation with the World”. Chatham House, http://www.chathamhouse.org.uk/
files/18922_170311liuxiaoming.pdf, 2011. március 17.

2 Fu Jing: „Urban–Rural Income Gap Widest since Reform”. China Daily, http://www.chinadaily.com.
cn/china/2010-03/02/content_9521611.htm, 2010. március 2.
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hangsúlyozta. (Valóban történtek óvatos lépések a választási rendszer demokratikusabbá 
tételére, de nem kétséges, hogy az állampárt szoros figyelemmel kíséri e helyi választások 
kimenetelét és esetleges hatásait a „társadalmi nyugalomra”.)

A környezettudatos, azaz „zöld” értékek megjelenése a tizenkettedik ötéves terv-
ben komoly újdonságot jelent, amelyet a nemzetközi elemzők is számtalan alkalommal 
kiemeltek. Elég csupán Pekingnek a koppenhágai klímacsúcson tapasztalt, megkérdője-
lezhető fellépésére gondolni, hogy kontrasztot fedezzünk fel az akkori és a mostani új, 
konkrét vállalások között, amelyek szerint szándékában áll fogyasztásában a nem fosszilis 
energiaforrások arányát 11 százalék fölé emelni, miközben energia- és széndioxid-inten-
zitását 16, illetve 17 százalékkal csökkentené. Emellett a főbb káros anyagok kibocsátását 
8–10 százalékkal mérsékelné, miközben az erdőségeknek az ország területéhez viszo-
nyított nagyságát a jelenlegi 18 százalékról 21 százalékra növelné.3 Üzleti szempontból 
üzenetértékű az a kijelentés, miszerint – az eddigiektől eltérően – Kína a jövőben nem 
látja szívesen az olyan külföldi befektetéseket, amelyek környezetromboló, energia- és 
nyersanyagintenzív tevékenységgel járnak. Helyettük a fejlett technológiákat, modern 
szolgáltatásokat és alternatív energiákat alkalmazó befektetéseket bátorítják.4

Ugyanakkor érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a fenti ambiciózus törekvések egyik 
legkomolyabb akadálya az energiatermelés, illetve az e folyamat közben keletkező intenzív 
környezetterhelés lehet. A KNK villamosenergia-szükségletének körülbelül 70 százalékát 
fosszilis tüzelőanyagokkal (főként kőszénnel) működő hőerőművek biztosítják.

Bár az utóbbi évtizedben hatalmas erőfeszítéseket tettek ezen arány csökkentésére, 
az eredmények kétségesek. Nagy reményeket fűztek a vízierőművekben megtermelhető 
hatalmas energiamennyiséghez, de a – például a Három-szoros gáttal, illetve általában 
Kína vízproblémáival kapcsolatos – negatív tapasztalatok alapján ez sem látszik reális 
megoldásnak.5

Peking igen sokat remél a nukleáris energiától; a világ épülőfélben lévő reaktorainak 
közel fele Kínában található.6 A fukushimai atomerőműben jelenleg is zajló tragikus 
események azonban a kínai fejlesztésekben is megtorpanást okoztak. A központi 
kormányzat első reakciójaként ideiglenesen felfüggesztették az építkezéseket, illetve újra 
áttekintették az erőművek biztonsági előírásait.7 Ugyanakkor, mivel a már most hatalmas 
és a jövőben is töretlenül növekedő kínai energiaigényt nem lehetséges nukleáris energia 
nélkül kielégíteni, a híradások arról számolnak be, hogy Peking tovább folytatja az 
építkezéseket – sőt, új technológiai áttörések bevezetését helyezte kilátásba.8

3 A Világbank adatai szerint az elmúlt húsz évben a KNK erdősítettsége 12 százalékról 18 százalékra 
nőtt, miközben a 2020-ra elérni kívánt cél 23%. „East Asia and Pacific: Increasing Forest Cover”. The 
World Bank, http://data.worldbank.org/news/increasing-forest-cover, 2010. április 19.

4 Liu: i. m. 4. o.
5 A témáról bővebben lásd: Vörös Zoltán: „Háborúban a környezetért, a környezettel szemben – Kína 

vízproblémái a 21. század elején”. In: Vízkonfliktusok – Küzdelem egy pohár vízért. Pécs: Publikon 
Kiadó, 2009.

6 „Plans for New Reactors Worldwide”. World Nuclear Association, http://www.world-nuclear.org/info/
inf17.html, 2011. január.

7 Michael Bristow: „China Suspends Nuclear Building Plans”. BBC News, http://www.bbc.co.uk/news/
world-asia-pacific-12769392, 2011. március 17.

8 China’s 4G Nuclear Plan Continues Despite Japan Nuclear Disaster”. Climate Connect, http://www.
climate-connect.co.uk/Home/?q=node/443. Letöltés ideje: 2011.
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a Kínai gazdaság várható alaKulása

A kínai fejlődés második eleme a békés környezet, így Liu Xiaoming szerint Peking 
továbbra is kitart független és békés külpolitikája, a win-win megoldások propa-
gálása és a kooperatív nemzetközi normák mellett. A kínai álláspont az, hogy a 

KNK jövője soha nem volt annyira szoros összefüggésben a világ jövőjével, mint nap-
jainkban. Azaz ami jó Kínának, az jó a világnak – és viszont. Tagadhatatlan, hogy a 
nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság idején a kínai gazdasági növekedés nagymér-
tékben járult hozzá a krízis enyhítéséhez (kínai adatok szerint 2009-ben a világ gazdasági 
növekedésének 50%-át a KNK adta), ugyanakkor az Egyesült Államok álláspontja szerint 
a kínai gazdaságpolitika egyes elemei (elsősorban az árfolyam-politika) elősegítették a 
nemzetközi egyensúlytalanságok kialakulását és kritikus mértékűvé erősödését. Európai 
szemszögből viszont az látszik, hogy bár az EU exportja 2009-ben közel húsz százalékkal 
csökkent, a Kínába irányuló kivitel növekedett. Ez a tendencia érzékelhető hazánk eseté-
ben is: a kínai export négy százalékkal bővült.

Ami biztos, hogy a tizenkettedik ötéves terv alapján Peking további gazdasági szek-
torokat kíván megnyitni a külföldi befektetők előtt, és egyben nagyobb szerepet kíván 
játszani az együttműködésen alapuló globális gazdaságirányításban is. A jelenlegi kínai 
felfogás egyik alapelve, hogy a KNK csakis akkor élhet a békés és biztonságos nemzetkö-
zi környezet nyújtotta fejlődési és növekedési lehetőségekkel, ha a nemzetközi közösség 
többi tagja is élhet velük. Ez a felfogás egyenes következménye annak, hogy a világ leg-
nagyobb kereskedő nemzeteként Kínának elemi érdeke a békés nemzetközi környezet, a 
kereskedelem zavartalanságának biztosítása.

Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy részint kereskedelmi partnerei 
(főként az USA) igényei, részint saját belső gazdasági szükségszerűségei miatt a pekin-
gi kormányzat az exportorientált növekedési modell felől mindinkább a belső keresleten 
alapuló fejlődés irányába kívánja eltolni az ország gazdaságpolitikáját. Ennek egyik jele, 
hogy nagymértékben, közel 39 százalékkal növekedett 2010-ben a kínai import, azaz 
némiképpen csökkent a külkereskedelem többlete (sőt, 2011 márciusában – hat év óta 
először – 7,24 milliárd dolláros havi deficitet könyvelhetett el, bár ebben szerepe lehetett 
a kínai újévkor csökkenő exportnak is).9

Habár az USA és az EU csökkenő külkereskedelmi hiányát rövid távon megelégedett-
séggel szemlélhetik Washingtonban és Európában, érdemes elgondolkodni azon, hogy 
miként változhat meg Kína külpolitikája, ha – részben külföldi nyomásra – gazdasági 
fejlődése kevésbé fog függni a külkereskedelemtől, és tovább erősödik a belső keresleten 
nyugvó növekedése. Ha Peking képes az eddigiekhez hasonló ütemben, akár csak az új 
ötéves tervben szereplő évi hét százalékkal növelni gazdasági teljesítményét, és mind-
eközben egyre erősebb gravitációs teret gerjeszt a környező országok gazdaságai (azaz 

9 China’s Surprise Trade Deficit May Help Nation Parry U.S. Yuan Criticism”. Bloomberg, http://
www.bloomberg.com/news/2011-03-10/china-unexpectedly-posts-7-3-billion-trade-deficit-as-export-
growth-slows.html, 2011. március 10.
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lényegében egész Kelet- és Délkelet-Ázsia) számára, akkor ez alapjaiban változtathatja 
meg a jelenlegi nemzetközi gazdasági és politikai rendszert. Ugyanis nem kizárt, hogy 
létrejön egy olyan óriási kelet-ázsiai gazdasági együttműködés (integráció?), amelynek 
körvonalai már most sejthetőek.10 Azok a nyugati törekvések, amelyek a kínai import – és 
általa a belső kereslet – növekedését kívánják elérni, a jövőben nem feltétlenül a Kínába 
irányuló nyugati kivitel növekedését eredményezik majd, hiszen az USA vagy az EU ál-
tal exportra szánt termékek jelentős részét Kelet-Ázsia fejlett régiói is képesek előállítani 
(Dél-Korea, Japán, illetve Tajvan), vagy legalábbis hozzá tudnak járulni a Kínában törté-
nő előállításukhoz. Mindenesetre e problémakör nagyon alapos gazdasági és külpolitikai 
tanulmányozást érdemel.

A kínAi külpolitikA célkitűzései

Talán még Liu Xiaoming nagykövet előadásánál is fontosabb forrás Yang Jiechi 
(Jang Csie-cse) kínai külügyminiszternek a China International Studiesban 
közölt tanulmánya. A Magyar Külügyi Intézet kínai megfelelője az 1956-

ban alapított China Institute of International Studies (CIIS, Zhongguo gouojiwenti 
yanjiusuo,  中国国际问题研究所), amely – az MKI-hoz hasonlóan – a külügyminisztérium 
háttérintézeteként kutatói és tanácsadói szerepet tölt be. A kutatások homlokterébe a 
stratégiai jelentőségű nemzetközi politikai és gazdasági kérdések közép- és hosszú távú 
vizsgálata tartozik. Ennek megfelelően, a CIIS által évente hat alkalommal kiadott China 
International Studies című folyóiratban megjelenő tanulmányokra jelentős hatást gyakorol 
a kínai külpolitika alakulása, és a hatás ellenkező irányban is működik. Az idei év első 
számának vezető anyaga a Yang Jiechi által jegyzett esszé,11 amely áttekinteni a kínai 
külpolitika közelmúltjának és közeljövőjének főbb irányvonalait.

A jelenlegi nemzetközi rendszer jellegzetességeit Yang elsősorban a globális válság 
következményeiből eredezteti. Meglátása szerint a helyzet kiegyensúlyozottabbá vált, 
azaz a „posztkrízis” időszakban a fejlett és a fejlődő országok közötti erőviszonyokban 
tapasztalható különbségek tovább csökkentek, és a világ közelebb került a multipoláris 
berendezkedéshez. Ennek egyik legszembetűnőbb jele, hogy a G-20 keretein belül a nagy 
fejlődő országok a nyugati hatalmak egyenrangú feleivé váltak, és mind jelentősebb befo-
lyást szereznek a globális gazdasági irányításban. Ennek megfelelően – a kínai percepció 
szerint – tovább gyorsult az a folyamat, melynek során a világgazdaságban tapasztalható 
nyugati dominancia mind inkább hanyatlik, ami az IMF és a Világbank döntéshozatali 
rendszerének átalakításában is megnyilvánul.

A külügyminiszter szerint a biztonságpolitika területén új, komplexebb kihívásokkal 
kell szembenézni, amelyeket egyetlen ország (azaz az USA) sem képes önállóan megol-
dani, így a nemzetközi együttműködés feltétlenül szükséges.

10 Bővebben lásd: Matura Tamás: „Formálódó kelet-ázsiai együttműködés”. Magyar Külügyi Intézet, 
http://www.kulugyiintezet.hu/index.php?menu=26&gyors=2046, 2010. július 16.

11 Yang Jiechi: „The Evolving International Pattern and China’s Diplomacy”. China International 
Studies, (January/February 2011). 4–14. o.
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Legalább ekkora változásokat lát a soft power területén is. Kínai szemszögből a glo-
bális válság megmutatta a nyugati kapitalizmus negatívumait, és egyben csökkentette a 
Nyugat eszmei és kulturális befolyását a világra. Ezzel szemben az elmúlt években elért 
kínai eredmények, illetve az olimpia és a világkiállítás sikeres megrendezése komolyan 
hozzájárultak a „kínai út” nemzetközi elismertségének, népszerűségének növeléséhez. 
Persze érdemes megjegyeznünk, hogy a kínai soft power és kulturális hatás globálissá és 
a mostani nyugatihoz hasonló befolyásúvá növekedése kapcsán erős kérdések merülnek 
fel. Kulturális, földrajzi és – például – vallási okokból sem tűnik valószínűnek, hogy ez a 
hatás jelentősen túl tudna terjeszkedni a kelet- és délkelet-ázsiai régión, azaz a kínai kul-
túra hagyományos szféráin. Ugyanakkor – tekintve, hogy várhatóan pont ez a térség válik 
a világgazdaság legfontosabb központjává – akár ez a földrajzilag „limitált” soft power 
befolyás is bőven elegendő lehet ahhoz, hogy globálisan meghatározó erővé váljon.

Yang Jiechi a kínai külpolitika számára hat főbb célt határoz meg, amelyekre figye-
lemmel kell lenni a tizenkettedik ötéves terv megvalósítása során.

A legfontosabb természetesen a Kína további fejlődéséhez szükséges nemzetközi 
környezet megteremtése. Ennek megfelelően a kínai külpolitika egyik legfontosabb te-
rülete a gazdaságdiplomácia, amely fel fog lépni a gazdasági protekcionizmus ellen, és 
minden téren támogatni fogja a „go global” és a „bring in” stratégiát, azaz a kínai cé-
gek nemzetközi terjeszkedését és a hazai érdekeknek megfelelő külföldi vállalatok kínai 
megtelepedését.

Második a nagyhatalmakkal fenntartott kapcsolatok fejlesztése. Ennek érdekében a 
magas szintű találkozók rendszeresítése, a nemzetközi bizalom elmélyítése, a gazdasági 
párbeszéd erősítése és a kulturális kapcsolatok intenzívebbé tétele szükséges. Mindezek a 
törekvések a stabilitás, a relatív egyensúly fenntartása és a win-win szituációk elősegítése 
érdekében szükségesek.

A harmadik célkitűzés továbbra is a környező országokkal folytatott együttműködés 
és a bizalom további erősítése. Ennek megfelelően Peking nagyobb hangsúlyt kíván fek-
tetni a jószomszédi párbeszédre és annak társadalmi hátterére, hogy létrejöhessen egy, az 
egész régióra kiterjedő békés és biztonságos környezet.

A negyedik cél a többi fejlődő országhoz fűződő kapcsolatrendszer fenntartása, amely 
az eszmei kötődésen túlmenően gyakorlati együttműködésben is alakot ölthet. Itt ter-
mészetesen elsősorban a BRICS- (vagy BASIC-) országok kooperációjára gondolhatunk, 
amelyek egyre jelentősebb világgazdasági súlyuknál fogva fontos szerepet játszanak a 
nemzetközi rendszer átalakulásában, átalakításában.

Természetesen a fenti négy ponttal szoros összefüggésben értelmezhető a kínai kül-
politika ötödik célkitűzése, a nemzetközi rendszer reformjának folytatása. Kína célja, 
hogy elsősorban a G-20 fórumán keresztül mind nagyobb szerephez jusson, leginkább 
a nemzetközi gazdasági-pénzügyi rendszer átalakításában. Régóta húzódó ügy a nagy 
fejlődő országoknak az IMF-ben és a Világbankban birtokolt szavazati joga, és nem fe-
ledkezhetünk meg az ENSZ BT időről időre felmerülő átalakításáról, bővítéséről sem.

Kutatói szempontból különösen érdekes a hatodik pont, illetve maga a tény, hogy 
a külpolitika elméletének és kutatói hátterének fejlesztése prioritásként jelenik meg. 
A külügyminiszter megfogalmazása szerint: törekedni fognak a kínai típusú nemzet-
közi politikaelmélet továbbfejlesztésére, illetve az ahhoz szükséges intézményi háttér 



biztosítására. Yang hangsúlyozza, hogy a tudományos alapokon nyugvó fejlődéshez elen-
gedhetetlen a nemzetközi viszonyok alapos tanulmányozása és új, kínai típusú elméletek 
megalkotása. Külön kiemeli a szakértőknek és a kutatóknak a külpolitika alakításában 
játszott különleges szerepét.

Természetesen nem várható, hogy a kínai külpolitika gyakorlati alakítói a jövőbe lát-
va pontosan meghatározzák a következő fél évtized törekvéseit, eseményeit, reakcióit. 
Ugyanakkor a fentiek alapján jól kirajzolódik Peking nemzetközi törekvéseinek körvo-
nala, a főbb irányok és motivációk. Biztosnak látszik, hogy Kína mind nagyobb szerepet 
tölt majd be a nemzetközi rendszerben, és főleg annak a világgazdasági válságot követő 
időszakban történő átalakításában.

Matura Tamás          Kína külpolitikája és a tizenkettedik ötéves terv
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