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Az Európai Unió és Kína kapcsolatai 

(China-EU: A Common Future [szerk. Stanley Crossick–Étienne Reuter]. 
Singapore: World Scientific, 2007. 283 o.; China-Europe Relations: Perceptions, 
policies and prospects [szerk. David Shambaugh–Eberhard Sandschneider–
Zhou Hong]. London–New York: Routledge, 2008. 354 o.; John Fox–Francois 
Godement: „A Power Audit of EU-China Relations”. Policy Report. European 
Council on Foreign Relations. April, 2009. 115 o.)

Kína fejlődése az elmúlt harminc évben korunk egyik legfontosabb fejleménye. 
Számos nyugati megfigyelő szerint az ország jó úton halad a globális nagyha-
talmi státus felé, sokak szerint már el is érte azt, s ezzel középtávon az egyetlen 

esélyes arra, hogy az Egyesült Államok dominanciáját kikezdje. Nem meglepő tehát, 
hogy az amerikai politikai és tudományos körök élénk figyelemmel kísérik a kínai fej-
leményeket. Könyvek, tanulmányok és konferenciák sora tárgyalja az amerikai–kínai 
kapcsolatok különböző aspektusait. 

A megfigyelőnek az a benyomása, hogy az európai közösség kevesebb figyelmet for-
dít a gyorsan változó kelet-ázsiai államra. Noha az Európai Unió és Kína egymás leg-
fontosabb kereskedelmi partnerei, Európa nem tulajdonít kellő jelentőséget a Kínával 
fenntartott kapcsolatoknak. Pedig a kétoldalú kereskedelem évi 20 százalékkal nő, és 
mértéke 2008-ban meghaladta a 300 milliárd eurót. Már ez az egy adat is a tudományos 
elemzés szükségességére és fontosságára mutat.

A közelmúltban megjelent két kötet és a „policy report” is a kiterjedtebb taglalás szük-
ségességére hívja fel a figyelmet. A kiadványok azt a felismerést tükrözik, hogy ma a 
világon nincs olyan nagy kérdés – a nemzetközi konfliktusoktól a környezet állapotán 
és az energiabiztonságon át a globális pénzügyi és gazdasági válság kezeléséig –, amely 
Kína megkerülésével vagy Kína ellenében megoldható lenne. Egyre több kutató, üz-
letember és politikus ismeri fel, hogy a kereskedelmi és beruházási együttműködésen 
túl kell lépni. Az értékrendek különbözősége ellenére a viszonyt a gazdasági érdekek-
re épülő politikai kapcsolatok szorosabbá tételével lehet és kell továbbfejleszteni, ami 
végső soron egymás szándékait támogató nemzetközi együttműködéssé és a civil tár-
sadalmak közötti párbeszéd alapjává válhat. 

Egyelőre sem az Európai Unió, sem Kína nincs készen az ideális együttműködés-
re. Az immár 27 tagú EU előtt ott tornyosul a gazdasági növekedés és a politikai és 
társadalmi kohézió elősegítéséhez szükséges döntéshozatali mechanizmus és intéz-
ményrendszer reformjának nagy feladata. Kínában, ahol a gazdaság gyors átalakulá-
sa nyomán jelentkező új társadalmi kihívások új megoldásokat tesznek szükségessé, 
szintén napirenden van az önmeghatározás megújítása és a politikai rendszer lassú, de 
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folyamatos reformja. A kötetekben publikáló elemzők ennek tudatában vizsgálják a kö-
zép- és hosszabb távú lehetőségeket. Abban minden szerző egyetért, hogy a sokoldalú 
nemzetközi kapcsolatrendszer megteremtéséhez jelenleg az EU egyes tagállamaival ki-
alakított kétoldalú viszony szintjén lehet feltételeket teremteni, de azt is láttatják, hogy 
az európai megosztottság miatt az ilyen irányú folyamatok a cél eléréséhez egyelőre 
meglehetősen korlátozott mértékben járulnak hozzá.

A 2007–2008 fordulóján megjelent két könyv alapgondolata azonos, szerkesztési elve 
is hasonló. A nyilvánvaló tényből kiindulva, hogy Kína és az Európai Unió jövője szo-
rosan összefonódik egymással, és mindkét térség számára kulcsfontosságúak az ame-
rikai megfontolások, a szerkesztők kínai, európai és amerikai szakértők tanulmányait 
közlik. A szerzők egymásra utalva és reagálva mutatják be a politikai, a gazdasági és a 
kulturális kapcsolatok múltját és jelenét. 

A szerkesztők életrajzi és tudományos háttere a megközelítés sokszínűségét garan-
tálja. Stanley Crossick a brüsszeli Kína-figyelés egyik meghatározó alakja, a European 
Policy Centre alapítója. Étienne Reuter 1977 óta az Európai Bizottság főmunkatársa, 
1993-tól csaknem másfél évtizeden át Hongkongban, Tokióban és Szingapúrban dol-
gozott. David Shambaugh a George Washington Egyetem politológiaprofesszora, a 
The China Quarterly egykori szerkesztője, az ECAN (Europe-China Academic Network) 
kezdeményezője. Eberhard Sandschneider a Német Külügyi Tanács (DGAP) kutatási 
igazgatója, Zhou Hong pedig a Kínai Társadalomtudományi Akadémia Európa Kutató 
Intézetének igazgatója. 

Crossick és Reuter kötete külön részben tárgyalja a stratégiai, a geopolitikai, a ke-
reskedelmi és a kulturális kapcsolatokat. A rövid, „policy paper” jellegű, néhány oldalas 
tanulmányokban a kínai és európai szerzők közösen vagy egymás írásaira reflektálva 
fogalmazzák meg a fő kérdéseket. 

A „stratégiai partnerség” pontosan nem definiált fogalma szolgál 2003 óta a kapcso-
latok keretéül. Fraser Cameron, az ECAN igazgatója és Zheng Yongnian, a University of 
Nottingham professzora ennek a keretnek a megtöltését sürgeti. Tanulmányuk egy sor 
ajánlást tartalmaz, amelyek párbeszéd tartalmasabbá tételét, a tárgyalások hatékonysá-
gának növelését célozzák. Azt láttatják, hogy az értékrend különbözősége ellenére az 
együttműködésre számos lehetőség van, akár közös tanulmányi programok meghirde-
tésével, akár az Európai Parlament és a kínai Országos Népi Gyűlés közötti kapcsolatok-
ban. További írásokban terítékre kerül a környezetvédelem, az energiakérdés, a bizton-
ságpolitika és az ENSZ reformja kapcsán elfoglalt kínai, illetve európai álláspont. 

A geopolitikai részben az Egyesült Államok szerepe, illetve a Tajvan-kérdés kínai és 
európai nézőpontú vizsgálata kerül terítékre. Önálló tanulmány foglalkozik Kína és az 
EU Ázsia-politikájával, a térségbeli multilaterális együttműködés lehetőségeivel. Végül 
a feszültségforrások is tárgyalásra kerülnek: a japán–kínai viszony, az Észak-Koreával, 
Iránnal és Afrikával kapcsolatos kínai és európai megfontolások. 
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A kereskedelem kérdésköre a WTO szerepének tárgyalásával indul, majd szintén 
a megoldásra váró ügyek következnek: Kína piacgazdaságként történő európai elis-
merése, a kínai valuta helye és szerepe a világ pénzpiacán, végül a Kínával szemben 
érvényben lévő európai fegyverembargó. 

A negyedik rész a kulturális és társadalmi kapcsolatokat tekinti át. A fejezetet 
Konfuciusz és a Kínában is hosszú éveket töltő európai politikus-gondolkodó, Jean 
Monnet (1888–1979) kölcsönösségen alapuló megközelítési módjának bemutatása ve-
zeti be. Ezt a kormányzás és a külpolitika alapelvei (szuverenitás; a belügyekbe való be 
nem avatkozás; a hatalomgyakorlás „kemény” és „puha” módszerei; multipolaritás, 
multilateralizmus, bilateralizmus) terén meglévő hasonlóságokat és különbözőségeket 
elemző tanulmányok követik. A fejezet további tanulmányai a kínai civil társadalom 
kialakulásával és fejlődési lehetőségeivel, a tudásalapú társadalommal, a gazdasági fej-
lődés fenntarthatóságával és a demokrácia kérdésével foglalkoznak. A két záró tanul-
mány a kölcsönös megértés elősegítésének lehetőségeit vizsgálja.

A Shambaugh–Sandschneider–Zhou „trojka” által szerkesztett kötet tizenöt tanul-
mánya a kapcsolatok történetének áttekintését követően először a Kínával kapcsolatos 
európai megközelítések néhány aspektusát mutatja be. Ennek része az európai (ponto-
sabban nyugat-európai) Kína-kutatás történetének összefoglalása, az uniós Kína-poli-
tika intézményi hátterének bemutatása, valamint a Tajvan-kérdésben elfoglalt európai 
álláspontok ismertetése. Négy tanulmány foglalkozik az Európáról alkotott kínai el-
képzelések és megközelítési módok bemutatásával és elemzésével (a kínai Európa-ta-
nulmányok múltja és jelene; az EU nemzetközi szerepe; az unió intézményrendszere 
és az európai integráció; valamint az EU–Kína kapcsolatok). A kétoldalú kereskedelmi 
kapcsolatokat egy európai és egy kínai megfontolásokat előtérbe helyező tanulmány 
tárgyalja. Ezt az unió globális szerepvállalásának lehetőségeivel, illetve az Egyesült Ál-
lamok EU–Kína kapcsolatokban betöltött szerepével foglalkozó írások követik. Végül a 
szerkesztők összefoglaló tanulmányukban a kapcsolatok jövőjéről fejtik ki nézeteiket. 

A brüsszeli székhelyű, de több európai fővárosban is irodát fenntartó, első páneuró-
pai „agytröszt” (think-tank), a European Council on Foreign Relations 2009 áprilisában 
megjelent tanulmánya az első átfogó, az összes tagállam Kína-politikáját áttekintő és 
rendszerező tanulmány, amely számos javaslattal is szolgál az európai Kína-politika 
hatékonyabbá tételéhez. 

Kína évek óta nehezményezi, hogy miközben a kínai import több mint negyede az 
EU-ból származik, és az unió exportjának csaknem harmada Kínába irányul, az EU 
nem hajlandó megadni Kínának a piacgazdasági státust, és a kínai árukkal szemben 
egyik dömpingellenes eljárást indítja a másik után. Ennek is története van. A kilenc 
tagállamból álló Európai Gazdasági Közösség és a KNK között a diplomáciai kapcsola-
tok felvételére négy évvel az amerikai–kínai viszony rendezését megelőzően, 1975-ben 
került sor. Brüsszel célja akkor (is) elsősorban a korlátlan lehetőségeket rejtő kínai piac 
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megnyitása volt, Peking pedig a szuperhatalmak (a hetvenes évek közepén elsősorban 
a Szovjetunió) befolyását korlátozó nemzetközi koalíció létrehozására törekedett. Az 
eltelt több mint három évtized alatt mindkét politikai egység jelentősen megváltozott, a 
fő célok tekintetében azonban folytonosság tapasztalható. A huszonhét államot tömörí-
tő Európai Unió számára Kína továbbra is elsősorban kereskedelmi partner, Kína pedig 
igyekszik felhasználni az egységesülő Európát az egyetlen megmaradt szuperhatalom 
befolyásának korlátozása érdekében. 

Kína nemzetközi kapcsolatainak alakításában Európának sajátos szerep jut: Peking 
számára a fő szempont a kelet-ázsiai térség stabilitása, az ország szuverenitása és te-
rületi egysége, valamint a fejlődésének fenntartásához elengedhetetlen piacok, techno-
lógiák és energiaforrások biztosítása. Mindezek tekintetében az Egyesült Államokkal 
fenntartott viszony jelentősége elsődleges. Európa gazdasági ereje okán meghatározó 
befolyást élvez ugyan, de politikai és katonai értelemben nem nagyhatalom. Kína tisz-
tában van az erejével, és nem is rejti véka alá. A kínai vélemény szerint „az EU gyenge, 
politikailag megosztott, katonai befolyása nincs. Gazdaságilag óriás ugyan, de nem fé-
lünk tőle, mert tudjuk, hogy az EU-nak nagyobb szüksége van Kínára, mint Kínának 
Európára.” (Fox–Godement: 3. o.)

Kína külpolitikáját elsősorban belpolitikai prioritások alakítják. Ilyen többek között 
a gazdasági fejlődés ütemének, a vezetés legitimációjának fenntartása és megerősítése 
szabad választások nélkül is. Azok a demokratizálás és a jogállamiság megteremtése 
irányában ható lépések, amelyeket Kína az elmúlt évtizedekben tesz, elsősorban a min-
denkori kínai vezetés belső megfontolásokon alapuló érdekeit szolgálják. Pekingnek 
nem elsősorban az a célja, hogy a Nyugat kedvére tegyen. 

Európa elsősorban nem unióként, hanem egyes tagállamai révén ismert Kínában. 
Ez részben leértékeli, részben szétforgácsolja a kapcsolatot. Elgondolkodtató, hogy mi-
közben a jelentős európai államok legfelső vezetői rendszeres vendégek Pekingben, 
néhány EU-tagállam nem tartja fontosnak a csúcstalálkozókon a legfelső szintű rész-
vételt (csak egy példa: 2008 októberében, az ASEM 7., pekingi csúcstalálkozóján Né-
metországot Angela Merkel kancellár képviselte, Magyarországot a külügyminiszter).  
A kínai vezetők belátják, hogy az unió belső reformja, a bővítéssel járó nehézségek sora, 
az egységes valuta bevezetése rengeteg energiát köt le, de méltatlan és megmagyaráz-
hatatlan számukra az efféle differenciálás (Európa és hazánk számára meg haszontalan 
és káros – teszi hozzá a recenzens). 

Európa integrációja és a bővítés akadozó, de mégis eredményes folyamata számos 
tanulsággal szolgál. Song Xinning (Shambaugh–Sandschneider–Zhou: 174–186. o.) úgy 
véli, hogy Európa jelentős világgazdasági és politikai tényezővé válása a békés felemel-
kedés jó példája. A folyamatosan bővülő és fokozatosan integrálódó kontinens, a világ 
legbékésebb és stabilabb térsége Song szerint egy jövőbeni Kelet-ázsiai Közösség min-
tájául is szolgálhat. A szerző véleménye az, hogy az EU globális befolyásának várható 
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növekedése nem megy a Washingtonnal fenntartott kapcsolatok és az Egyesült Álla-
mok nemzetközi pozíciójának rovására. A közös politikai értékrendre, társadalmi és 
gazdasági rendszerre épülő szoros transzatlanti viszonyt az európai és amerikai nem-
zeti érdekek különbözőségei sem károsítják jelentősen. 

Ráadásul az EU-tagországok közötti érdekütközések miatt az egységes európai 
Kelet-Ázsia-politika kialakítására a közeli jövőben nincs reális esély. Andrew Small, 
az amerikai German Marshall Fund kutatója megállapítja (Crossick–Reuter: 73–80. o.), 
hogy jelenleg az EU annak ellenére nem biztonságpolitikai tényező Kelet-Ázsiában, 
hogy Brüsszel tisztában van vele: a stratégiai kérdéseket illetően egy olyan térségben 
érvényesül az Egyesült Államok dominanciája, amelynek stabilitása létfontosságú az 
európai gazdaság növekedése szempontjából is. Small szerint ezzel együtt nem való-
színű, hogy a közeli jövőben a helyzet megváltozna, és az unió aktív szerepvállalásra 
szánná el magát, hiszen egy ilyen lépés nyilvánvalóan Washington ellenkezését váltaná 
ki. Valószínűbbnek tűnik, hogy az EU hallgatólagosan támogatja az Egyesült Államok 
térségbeli katonai jelenlétét, hiszen a nyílt támogatás a Kínával fenntartott viszonyt 
károsítaná. Nyílt EU–Egyesült Államok együttműködésre csak akkor kerülne sor, ha 
Európa szerint a kínai katonai erő destabilizáló tényezővé válik. Small nem tartja ki-
zártnak, hogy egyszer az unió Amerika versenytársa lesz a térségben. A Kínával létre-
hozandó szövetség persze szerinte sem jön szóba, de ha az európaiak úgy vélik, hogy 
a térségbeli amerikai stratégia kevésbé szolgálja az EU érdekeit, mint például az Egye-
sült Államok katonai jelenléte ellen ható regionális integráció, a szerző elképzelhetőnek 
tartja, hogy az európai lépések sérthetik az amerikai érdekeket.

A globális pénzügyi és gazdasági válság kezelésében kulcsszerep jut a világ legna-
gyobb tőketartalékával rendelkező Kínának. Azt ma még nem tudjuk, hogy a válságból 
a kínai gazdaság győztesként kerül-e ki, Kína nemzetközi megítélésének változásából 
az azonban már most is jól látható, hogy a krízis politikai győztese Kína. A kínai kihívás 
hozzásegíthet az EU belső reformjának és egységesülésének felgyorsulásához is, ami a 
hatékony Kína-politika megalapozója is lehet egyben. 

Fox és Godement tanulmánya abból indul ki, hogy Kína mára globális nagyhatalom-
má érett, és az elmúlt évtizedek páratlan gazdasági növekedése következtében döntései 
minden globális kérdésben meghatározó jelentőségűek. Sőt a kínai belpolitikai esemé-
nyek is közvetlenül érintik a világ minden fejlett térségét. Ennek ellenére Európa haj-
lamos a valóságot figyelmen kívül hagyva Kínát továbbra is felemelkedő hatalomként 
számba venni. Az európaiak úgy vélik, hogy Kína olyan alakítható politikai egység, ame-
lyet befolyásolni lehet, a kapcsolatok katalizálják a kínai változásokat, tehát a bevonás ön-
magában is pozitív dolog. Kína liberalizálni fogja a gazdaságát, erősíteni fogja a jogállami 
normákat, és demokratizálni fogja a politikai életét. Vagyis Európa arra számít, hogy 
képes lehet Kínát a saját képére átformálni. Ez láthatóan nem sikerül neki (nekünk), mint 
ahogy Kína több ezer éves történelme során soha egyetlen idegen hatalomnak sem sike-
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rült. Ez a szemlélet nem számol a háromezer éves kínai kultúrában és világszemléletben 
gyökerező elszántsággal, amely ellenáll bármiféle külföldi nyomásnak és befolyásolási 
kísérletnek. Az 1840-es éveket követő százéves időszak, amelyet a hazafias kínai propa-
ganda még ma is a szégyen évszázadának aposztrofál, csak megerősítette a behatolási és 
befolyásolási szándékra adott határozottan elutasító kínai reakciót. 

Fox és Godement az EU általuk „feltétel nélküli bevonásnak” (unconditional 
engagement) nevezett stratégiára épülő Kína-politikáját súlyos kritikával illetik. A szer-
zők rámutatnak, hogy ez a politika, miközben biztosítja Kínának az Európával folyta-
tott együttműködés minden gazdasági és egyéb előnyét, viszonzásként szinte semmit 
sem vár el. Ráadásul az egyéni, olykor belpolitikai indíttatású érdekek érvényesítési 
szándéka, aminek következtében Kína sikerrel képes kijátszani a tagállamokat egymás-
sal szemben, tovább gyengíti az európai befolyást. 

Az elmúlt években Kína külpolitikájában bonyolító tényezővé vált, hogy a saját si-
kereinek következményeit megfelelően menedzselje, vagyis hogy részt vállaljon a glo-
bális biztonság garantálásában. Kína a saját érdekeit és szükségleteit tartja szem előtt, 
amikor számos nemzetközi kérdésben a nyugati hatalmak érdekeivel ellentétes mó-
don cselekszik: elnyomó rezsimeket támogat Burmában, Zimbabwéban és Szudánban. 
De akkor is a nemzeti érdekei szerint cselekszik, amikor úgy módosít az álláspontján, 
hogy az kedvezzen a Nyugatnak, például támogatja ENSZ-békefenntartók küldését 
Darfúrba, véget vet a Zimbabwéval folytatott fegyverkereskedelemnek, vagy éppen a 
szomáliai partokhoz vezényli haditengerészetét. A nemzetközi nyomás olykor látszat-
eredményeket is hoz: a nyugati közvélemény kielégítése érdekében Kína az olimpia 
előtt bejelentette, hogy újrakezdi a párbeszédet a dalai láma képviselőjével. 

A tanulmány legfontosabb megállapítása az, hogy az EU Kínával szemben kizárólag 
akkor érvényesítheti saját érdekeit, csak akkor érhet el valódi eredményeket, ha egy-
ségesen, politikáját szorosan koordinálva, a legerősebb tagállamok támogatásával lép 
fel, és ha a tagállamok képesek túllépni az ellentéteiken, és a befolyásukat egységesen 
vetik latba tárgyalási pozíciójuk erősítésének érdekében. Éppen ezért minden olyan 
kísérletnek, amely Európa pozíciójának erősítését célozza, az kell hogy legyen a kiin-
dulópontja, hogy egyetlen tagállam sem elég nagy és erős ahhoz, hogy Kínára egyedül 
hatást gyakoroljon. 

Kína három taktikai elemet használ az EU-val fenntartott kapcsolataiban. Egyrészt 
kihasználja a saját, központilag ellenőrzött rendszere és az unióban működő nyílt piac 
és kormányzás közötti eltérésekből adódó lehetőségeket. Vagyis élvezi az európai sza-
bad piac minden előnyét, miközben saját gazdaságát korlátozó szabályok fenntartásá-
val vagy éppen az engedélyezési folyamatok lassításával védi. 

Az unió részéről érkező nyomást úgy vezeti le, hogy formális párbeszédbe bocsátkozik 
az EU által fontosnak tekintett kérdésekben, majd a tárgyalásokat elhúzza, anélkül hogy 
azok bármiféle eredményre vezetnének. Az unió jelenleg 24 területen folytat párbeszédet 



230 Külügyi Szemle

Könyvekről

Kínával. Évente egyszer szinte minden uniós biztos ellátogat Kínába, 2007-ben az Euró-
pai Parlament nyolcvan képviselője és 450 tagú EU-delegáció járt Kínában. Az utazások 
azonban kevéssé koordináltak. A tagállamok kormánytagjai olyan nagy számban utaz-
nak Kínába, hogy azt az EU nem is tudja számon tartani. Ráadásul a tagállamok egymás 
között sem egyeztetnek, még a kínai delegációk európai látogatásai alkalmával sem.

A pragmatikus pekingi vezetés megtanulta kihasználni az uniós tagállamok közötti 
megosztottságot. Legutóbb azzal kívánt zavart okozni az unión belül, hogy Sárközy 
elnök és a dalai láma találkozója miatt tavaly decemberben elhalasztotta az éves csúcs-
találkozót (Kína számára nem ismeretlen a megosztott Európával fenntartott kapcsolat, 
a megosztó, differenciált és differenciáló politikát évtizedeken keresztül gyakorolta a 
Szovjetunióval és szorosan egyeztető szövetségeseivel szemben). A szerzők sakkjátsz-
mához hasonlítják a kétoldalú kapcsolatokat, ahol nyilvánvalóan kevesebb esélye van 
annak a félnek, ahol 27 játékos akar egyszerre, a saját elképzelései szerint lépni, mint 
annak a tapasztalt játékosnak, aki egyedül játszik. 

A feltétel nélküli bevonás csekély eredményt hozott az EU számára, sem közvetlen 
érdekeit nem szolgálja, sem azt a szándékot, hogy Kínát felsorakoztassák az európai 
célok és értékek támogatói sorába. Még a legnagyobb tagállamok is azt tapasztalják, 
hogy saját érdekeik képviselői a tárgyalásokon jobban felkészült és erősebb tárgyalási 
pozícióban levő kínai partnerrel találják szemben magukat. 

Az EU-tagállamok úgy gondolják, hogy számukra előnyösebb a saját Kína-stratégia 
kialakítása, mint az egységes EU Kína-stratégia követése, sőt a követendő Kína-politi-
ka (leegyszerűsítve: gazdasági kapcsolatok vs. emberi jogok) a belpolitikai viták egyik 
témája is. Pedig az uniós tagállamok mindegyikében viszonylag egyszerű lehetne a 
belpolitikai konszenzus kialakítása a Kína-politikában. A kiszámítható, együttműködő 
Kínával fenntartott kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése olyan közös érdek, amely hát-
térbe szoríthatná a belső ellentéteket. 

A szerzők a huszonhét EU-tagállam mindegyikében kérdőív és személyes beszélge-
tések alapján végeztek felmérést az adott ország Kína-politikájáról. Az eredményeiket 
egy koordináta-rendszerre vetítve ábrázolták, ahol az egyik tengely a gazdaság (Kína 
európai gazdaságra gyakorolt hatásának kezelése, a protekcionistától a liberálisig), a 
másik tengely pedig a politika (Kína politikai bevonása a kritikus véleménytől Kína tá-
mogatásáig). A politikai kérdések között Tajvan, Tibet, az emberi jogok, globális ügyek 
(például Irán, Szudán) és általában a kínai politikai nyilatkozatok megítélése szerepelt, 
a gazdasági jellegű kérdések között pedig a piacgazdasági státus megadása, a kereske-
delmi deficit, az Európában eszközölt kínai befektetések ügyében elfoglalt álláspont.

A válaszok alapján a szerzők négy csoportba sorolták a tagállamokat: „erőszakos 
iparosok” (assertive industrialists), „ideológiai alapú szabad kereskedők” (ideological 
free-traders), „alkalmazkodó merkantilisták” (accommodating mercantilists), „Európa-kö-
vetők” (European followers). 
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Az „erőszakos iparosok” közé tartozik Németország, Csehország és Lengyelország. 
Ezek az országok hajlandók szembeszállni Kínával mind politikai, mind gazdasági 
kérdésekben, mert nem fogadják el, hogy kizárólag a piaci erők alakítsák az EU–Kína 
kapcsolatokat. Ellenállnak a kínai nyomásnak, támogatják a dömpingellenes lépéseket 
és egyéb kereskedelmi szankciókat. 

A szabad kereskedelmi eszmét valló Dánia, Hollandia, Svédország és Nagy Britan-
nia hajlandó a politikai nyomásgyakorlásra, de nem híve a kereskedelmi korlátozások-
nak. Ellenkezésük rendre megnehezíti a kínai kereskedelmi politika elleni egységes 
fellépést. Ezen országok úgy vélik, hogy munkaerőpiacuk és iparuk a kínai gazdaság 
fejlődéséből inkább csak profitálna, és nem élik meg fenyegetésként az olcsó kínai im-
port megjelenését. 

Az „alkalmazkodó merkantilisták” úgy vélik, hogy a Kínával fenntartott jó politikai 
kapcsolatok kereskedelmi előnyökhöz vezethetnek. Ebbe a legnépesebb csoportba tar-
tozik többek között Magyarország is (a többi ide sorolt ország Bulgária, Ciprus, Finnor-
szág, Görögország, Málta, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia 
és Szlovénia). Politikusaik úgy vélik, hogy a kapcsolatok alapjául elsősorban a kereske-
delmi megfontolások szolgálhatnak. Miközben piacuk védelmében nem rettennek vissza 
a dömpingellenes intézkedések alkalmazásától, tartózkodnak attól, hogy politikai kérdé-
sekben konfrontálódjanak Kínával. Az EU elsősorban ezen országok politikája miatt nem 
képes határozottabban fellépni a tibetiek önrendelkezése vagy az emberi jogok érvénye-
sítése ügyében. Néhány tagállam, például a Kínával hagyományosan jó viszonyt ápoló 
Románia Peking támogatójaként lép föl ezekben a „kényes” politikai kérdésekben. 

Az „Európa-követők” (Ausztria, Belgium, Észtország, Írország, Lettország, Litvánia 
és Luxemburg) Kínával fenntartott kapcsolataikat nem tekintik külpolitikájuk központi 
kérdésének, nem keresnek önálló megoldásokat, alkalmazkodnak a „közös” Kína-poli-
tikához. Azt a változtatásra szoruló képet erősítik, hogy Kína nem elsőrendűen fontos 
az EU számára. 

Ezek alapján nem meglepő, ha Kína nem tekint az unióra egységes entitásként.  
A legnagyobb felelősséggel ezért a három nagy, Franciaország, Nagy-Britannia és Né-
metország tartozik. Mindhárom ország arra törekszik, hogy Kína első számú európai 
partnerévé váljon, vagyis Pekingben inkább egymás versenytársaiként jelennek meg, 
gazdasági-kereskedelmi vonatkozásban mindenképpen. Pedig Kína csak akkor hajlan-
dó engedni a nyomásnak, ha az megfelelően koncentrált és egyeztetett (akár az Egye-
sült Államokkal is), s ha egyaránt bírja az EU és a tagállamok támogatását.

A besorolás persze nem állandó, egy esetleges kormányváltás a Kína-politikában 
bekövetkező változásokhoz is vezethet, aminek következtében egy ország besorolása 
egyik napról a másikra változhat (mint Németországé Schröder, illetve Merkel kancel-
lár kormányzása idején). A szerzők szerint Franciaország Kína-politikája annyira kép-
lékeny, hogy egyetlen kategóriába sem sorolható be. 
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A tanulmány szerzői szerint a megfelelő európai politika az érdekalapú, „kölcsönös 
bevonás” (reciprocal engagement) lenne. Európának elvárásait és követelményeit néhány, 
számára kulcsfontosságú területre kellene koncentrálnia, és Kínát nyomásgyakorlás-
sal, illetve ösztönzőkkel kellene rábírnia az együttműködésre. A kiemelt fontosságú 
területek kiválasztásakor a két fő szempont, hogy a kérdés releváns legyen az EU egé-
sze számára, illetve hogy az adott kérdésben az unió legyen képes egységes fellépésre.  
A kölcsönös bevonáshoz a szerzők szerint mind a négy csoport részéről változtatásra 
van szükség. Az „ideológiai szabadkereskedőknek” el kell fogadniuk, hogy a piacokhoz 
való hozzáférés politikai eszközként történő felhasználásának elutasítása nem ellensú-
lyozhatja az Európát kihasználó kínai politikai lépéseket. Az „alkalmazkodó merkan-
tilistáknak” fel kell ismerniük, hogy az ipari óriás támogatásának eredménye csak az 
lehet, hogy az unió gyengül a japán és amerikai versennyel szemben, miközben Kína 
politikai támogatása következtében az unió nemzetközileg jelentéktelenebbé válhat.  
Az „erőszakos iparosoknak” azt kell belátniuk, hogy szükség van koherens EU-
stratégiára. Az „Európa-követőknek” pedig azt kell megérteniük, hogy az nem tesz 
jót az egységes Kína-politikának, ha úgy tesznek, mintha nekik nem lenne fontos a 
Kínával fenntartott kapcsolat. 

A szerzők üzenete nem az, hogy agresszív, Kínát feltartóztató politikára van szükség, 
hiszen az unió sem tehet mást, mint hogy miközben elismeri Kína felemelkedését, tovább 
építi vele a kapcsolatait. Éppen ellenkezőleg, érdekeltté kell tenni Kínát abban, hogy telje-
sítse az európai igényeket. Keményebb, határozottabb fellépésre lenne szükség, de a cél a 
kölcsönös előnyök elérése és a nyitottság kell hogy legyen. Ehhez az EU-nak jobb koordi-
nációra lenne szüksége, az uniós és a nemzeti Kína-stratégiák szintjén egyaránt, és főként 
több olyan kínaiul is tudó szakértőre, olyanokra, akik ismerik a kínai belső viszonyokat, 
beleértve az államgépezet működését is. Kína ma jelentős előnyben van Európával szem-
ben a szakértők tekintetében. Jól ismerik mind az EU, mind a tagállamok működését, s 
így könnyen ki tudják használni a köztük fennálló különbségeket és az olykor általuk 
generált feszültséget. Nemcsak Kína „hiperaktív” diplomáciájának köszönhető, hanem 
részben a rendszerek különbségéből is adódik, hogy Kína belelát az unió működésébe, 
miközben a külső megfigyelőknek nem enged betekintést saját belső folyamataiba. 

Az egyeztetés alapja a tagállamok közötti kölcsönös bizalom lenne, ami viszont hi-
ányzik, mint ahogy abban sem bíznak a tagállamok, hogy az EU képes lehet egységesen 
fellépni az egyes tagállamok nemzeti érdekeinek védelmében. Lényegi kérdésekben 
ezért az uniónak nincs tere a tárgyalásra, csupán néhány szimbolikus kérdésben zajlik, 
többnyire eredménytelen, párbeszéd (Tajvan, Tibet, emberi jogok, fegyverembargó), 
miközben az EU képtelen eredményt elérni olyan kérdésekben, mint a piacokhoz való 
hozzáférés, Afrika vagy a klímaváltozás. Ezen a helyzeten csak a belső megosztottság 
megszüntetésével lehetne változtatni. 

Kína Európa-politikáját elsősorban továbbra is a gazdasági kapcsolatok motiválják. 
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Kínai elemzők szerint Brüsszel jelentősége és tekintélye annyira lecsökkent, hogy még 
kereskedelmi kérdésekben is inkább külön tárgyalásokat kell folytatni a tagországok-
kal. Kína ma azt várja az EU-tól, hogy biztosítsa az európai piacokhoz és befektetések-
hez való hozzáférést, valamint hogy tartózkodjon a kritikától a belpolitikainak tekintett 
Tajvan- vagy Tibet-kérdésben. 

Kína szigorúan egységesen lép fel minden „apró” kereskedelmi kérdésben is, így 
sokkal hatékonyabban képes képviselni saját érdekeit, mint az unió nevében fellépő, de 
a tagállamok támogatását nem feltétlenül minden kérdésben élvező tárgyalópartnere. 
Ráadásul az európai megosztottságból következően Kína szinte bármilyen kérdésben 
fordulhat olyan „baráthoz”, amely akár a kínai érdekek képviseletére is hajlandó az 
EU-ban. Az unió sokkal több követeléssel áll elő, mint Kína, ugyanakkor csekély a befo-
lyásoló képessége, ami részben abból is következik, hogy hisz a bevonás erejében. Ezzel 
szemben Kína csupán néhány kérdést vet fel (piacgazdasági státus, fegyverembargó, 
Tajvan), viszont könnyebben tud nemet mondani. Mindezek következtében Kína in-
kább képes a kapcsolatok feltételrendszerének alakítására. 

A politikai értelemben szigorúan központosított kínai rendszer és a széttagolt EU ha-
tékonysága közötti különbségek olyan nemzetközi kérdésekben is megmutatkoznak, 
mint például az ENSZ reformja (Crossick–Reuter: 57–69. o.). A reformot egyik fél sem 
támogatja ugyan, de az elutasítás hátterében különböző megfontolások állnak. A BT 
bővítését Kína elviekben nem ellenzi, de egyetlen konkrét tervet sem támogat, nem ha-
tároz meg időpontot a bővítés végrehajtására, és nem járulna hozzá, hogy az esetleges 
új állandó BT-tagok (Japán, Németország, India, Brazília) vétójogot kapjanak. Mind-
ezek hátterében az áll, hogy Kína minden eszközzel igyekszik megakadályozni Japán 
állandó BT-tagságát. Mivel a BT reformja (a német állandó tagság, illetve a tagországait 
egységesen képviselő unió mint állandó tag részvételének lehetősége) a franciák és a 
britek érdekeit közvetlenül sértené, az EU nem képes a kérdésben egységes álláspont 
kialakítására. 

*
Végül szót kell ejtenünk a magyar–kínai kapcsolatokról is, hiszen Magyarország a 21. 
században az Európai Unió és a NATO tagjaként Kína-politikáját ismét egy szövet-
ségi rendszer keretei között tudja csak alakítani. Az ECFR-tanulmány függeléke az 
EU-tagországok Kína-politikáját három vonatkozásban értékeli (politika–diplomácia–
közvélemény; gazdaság–kereskedelem; globális kérdések). Magyarországról a külügy-
minisztériumból származó információk alapján1 azt tartja fontosnak megemlíteni, hogy 
a magyarság, amely az egyetlen ázsiai eredetű európai népnek tartja magát, történelme 
folyamán szoros kapcsolatot tartott fenn Kínával. Ennek bizonyítékaként az kerül emlí-
tésre, hogy Magyarországon a 18. század óta folyik Kelet-kutatás, hogy Magyarország 
az elsők között ismerte el a KNK-t, hogy a maoista Kína arra buzdította a szovjeteket, 
hogy verjék le az 1956-os budapesti felkelést, és hogy a két ország viszonyát 1989-ig 
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szoros gazdasági kapcsolatok jellemezték, aminek részeként az 1980-as években Kína 
rendszeresen küldött magas szintű delegációkat Magyarországra az 1968 utáni refor-
mok tanulmányozására. Mintegy ennek a hagyományosan jó kapcsolatnak a következ-
ménye, hogy 2000 óta Ázsia/Kína a magyar külpolitika negyedik prioritása, hogy mind 
Kína, mind az EU-tagállamok szemében Kína szoros politikai szövetségese, és hogy 
rendszeresek magas szintű látogatások (Hu Csin-tao [Hu Jintao] a Kínai Népköztársa-
ság elnöke, a KKP főtitkára 2004; Vu Pang-kuo [Wu Bangguo] az Országos Népi Gyűlés 
Állandó Bizottságának elnöke 2007; Csia Csing-lin [Jia Qinglin] a Népi Politikai Tanács-
kozó Testület Országos Állandó Bizottságának elnöke 2008; Ven Csia-pao [Wen Jiabao] 
miniszterelnök 2009; a magyar miniszterelnök átlagban kétévente látogat Kínába).2 

A „hagyományosan jó” magyar–kínai kapcsolatokra történő hivatkozás, amellett 
hogy a mai magyar–kínai viszony szempontjából csekély a relevanciája, meglehetősen 
problematikus. A tanulmány úgy állítja be Magyarországot, mintha annak 1949–1989 
között szorosabb kapcsolata lett volna Kínával, mint a szovjet tömb Kína-politikáját a 
Szovjetunióval és egymással szorosan egyeztető tagjának (a „szorosan egyeztető” orszá-
gok közé tartozott még Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország és az NDK). A valóság 
azonban az, hogy Kína fő prioritása a Szovjetunióval fenntartott viszony volt, a kelet-
közép-európai államokat nem tekintette függetlennek, ezért Kelet-Európa-politikáját 
mindvégig alárendelte a szovjet–kínai viszonynak. Összességében tehát elmondható, 
hogy 1989 előtt önálló kínai Magyarország-politikáról nem beszélhetünk, mint ahogy 
önálló magyar Kína-politika sem volt. A gazdasági kapcsolatok volumenét tekintve Ma-
gyarország a kelet-közép-európai szocialista közül csak Bulgáriát előzte meg. 

1956 említése több szempontból is pontatlan. Egyrészt történelmi tényekkel nem 
alátámasztható az a kijelentés, hogy 1956-ban Kína szerepet játszott volna a szovjetek 
második fegyveres beavatkozásával kapcsolatos szovjet döntéshozatalban.3 Másrészt a 
„magyar események” újraértékelésére Kínában még nem került sor, a hatvanas–hetve-
nes években pedig rendre negatív példaként említették („lám-lám, hova vezet, ha egy 
állampárt nem képes uralni a belpolitikai folyamatokat”), a „Petőfi körös” a minden-
kori ellenzéki értelmiség címkéjévé vált. 1956 említése azért sem szerencsés, mert a Ká-
dár-rendszer konszolidációjában fontos szerepet játszott ugyan Kína, ennek megítélése 
azonban a mai magyar politikai elit egyik meghatározó ereje részéről sem pozitív. 

1989 után a Kína-politika a demokratikusan választott, új magyar vezetés számára 
sokadrangú kérdéssé vált. Magyarország volt az első állam a régióban, ahol tajvani 
képviseleti iroda (Taipei Trade Office) nyílt (1990. január 1-jén), és az új parlamentben 
még a Kínával fenntartott diplomáciai kapcsolat megszakításának ötlete is felvetődött. 

A kilencvenes évek elején a magyar közvélemény számára Kínát főként a nyolcvanas 
évek végén megkötött vízummentességi megállapodás következtében Magyarországra 
érkezett kínai kereskedők jelentették. A kínaiak tömeges magyarországi megjelenése a 
hatóságokat és a lakosságot is váratlanul érte, és az ide érkező tízezrek társadalmi meg-
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ítélése sem volt egyértelműen pozitív. A többség azóta már elhagyta Magyarországot. 
Ma a kínai kolónia körülbelül húszezres, bár pontos statisztika róla továbbra sincs. 

A magyar politikai elitnek több mint egy évtizednyi időre volt szüksége ahhoz, hogy 
felismerje Kína fontosságát, és hogy ezt a felismerését kövessék a Kínával fenntartott 
viszony javítására irányuló tettek is. A kapcsolatok javulásáról igazán csak a 2002 óta 
beszélhetünk. 2003-ban, negyvennégy évi (!) szünet után, ismét sor került miniszterel-
nöki vizitre. Medgyessy Péter úttörő látogatása óta Gyurcsány Ferenc kétszer járt Kíná-
ban. A magyar politika aktivitását jelzi, hogy 2007–2008-ban néhány kínai nagyváros-
ban magyar évadot rendezhettünk. A politikai légkör javulásának is köszönhető, hogy 
– amint azt a tanulmány megemlíti – hazánk számára Kína ma fontosabb kereskedelmi 
partner, mint az Egyesült Államok. A kereskedelem volumene az 1998 és 2007 közötti 
évtizedben 15-szörösére nőtt, a 2007-es adat 6,14 milliárd dollár volt. A kereskedelmi 
mérleg továbbra is negatívumot mutat, de az export–import aránya az 1998-as 1:23-ról 
1:7-re csökkent. A magyar hatóságok együttműködésének köszönhetően Magyarország 
az egyetlen EU-tagállam, ahol két tannyelvű kínai iskola működik.

A belpolitikai csatározásokat félretéve a következő kormánynak is mindent el kelle-
ne követnie a Kínával fenntartott kapcsolatok javítása érdekében, és tartózkodnia kel-
lene a Kínát irritáló demonstratív megnyilvánulásoktól. Mára ugyanis a világ minden 
vezető hatalma számára világossá vált, hogy Kína ellenében nem folytathat sikeres po-
litikát. Az egyetlen lehetséges út a kölcsönös bizalmon és a közös érdekeken alapuló 
párbeszéd és együttműködés. Ehhez pedig Magyarországon is alapelveiben és gyakor-
latában egyaránt harmonikus együttműködésre van szükség a mindenkori kormány és 
ellenzéke között.

Vámos Péter 

Jegyzetek
 1 A tanulmány magyarországi közreműködő partnerként a Külügyminisztérium munkatársát, Faze-

kas Gyulát jelöli meg, illetve a szerzők a bevezetőben köszönetet mondanak az ECFR egyik magyar 
tagjának, Dessewffy Tibornak.

 2 A politikai kapcsolatok között szerepel egy gazdasági kérdés is, mégpedig az, hogy Magyarország 
fő prioritása a mezőgazdasági termékek exportjának bővítése és az export diverzifikálása a kör-
nyezetvédelmi szektor irányába. A tanulmány szerint Magyarország az EU–Kína mezőgazdasági 
keretszerződés haszonélvezője lenne.

 3 A kérdésről lásd Vámos Péter: Kína mellettünk? Kínai külügyi iratok Magyarországról, 1956. Buda-
pest: História Alapítvány–MTA Történettudományi Intézete, 2008.


