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K ína az idén 12,6 százalékkal növeli védelmi kiadásait. Hivatalos kínai adatok sze
rint az ország védelmi költségvetése 248 milliárd jüanra -  hozzávetőleg 30 mil
liárd dollárra -  nő. A pekingi vezetés más országokéhoz képest szerénynek minő
sítette Kína honvédelemre fordított pénzügyi keretét. Az Egyesült Államok 2005-ös védel

mi költségvetése 401,7 Mrd dollár, Japáné pedig 44,7 milliárd dollárra tehető. Amerikai 
vélemények szerint Peking tényleges védelmi költségvetése kétszerese a bejelentettnek.

A kínai fegyveres erők fenntartásának és fejlesztésének tételei között a kiadások mér
téke csak az egyik bizonytalan tényező, és nincs is különösen nagy jelentősége. A fegy
verkezési kiadások összege ugyanis szinte valamennyi állam költségvetésében rugalmas 
elem, és nem lehet pontosan tudni, hogy a valóságban a csúcstechnikai beruházások, az 
űrkutatás vagy a számítástechnika, a közlekedési hálózat vagy az oktatás mely elemeit 
hasznosítják honvédelmi célokra. Annál élesebb viták tárgya a nemzetközi politikában a 
Kínát sújtó európai fegyverembargó ügye.

A fegyverkereskedelem tilalma az 1989. júniusi, Tienanmen téri mészárlást követő eu
rópai büntetőintézkedések része. 1989. június 26-27-én, Madridban a tizenkét európai 
kormányfő (akkor még bővítés előtt állt az unió ) közös politikai nyilatkozatot tett köz
zé. Az emberi jogok kínai megsértésére hivatkozva, más megszorító intézkedések mel
lett kijelentették, hogy „a közösség tagországai megszakítják a Kínával fenntartott kato
nai együttműködést, a Kínával folytatott fegyverkereskedelmet embargó alá helyezik."1 
Nem konkretizálták, hogy az embargó milyen fegyverekre terjed ki, és arról sem nyilat
koztak, hogy milyen büntető intézkedésre számíthat az a tagország, amely mégis ad el 
fegyvert Kínának. Az EU-embargó tehát jogi értelemben nem kötelező érvényű.

Az Egyesült Államok ellenben 1990-ben törvényben szabályozta a Kínával szembeni 
amerikai fegyverkereskedelmi tilalmat. A „íi.S. Munitions List" pontosan meghatároz
za, hogy melyik fegyverfajtára, illetve milyen, polgári és katonai célokra egyaránt fel
használható technológiákra vonatkozik az exporttilalom.2

Az Európai Unió ezt a kevéssé körvonalazott tilalmat is fel akarja oldani, az ameri
kaiak pedig tiltakoznak az engedékenység ellen. A két éve tartó kínai politikai nyomás 
és az európai szándék ellenére az idén már valószínűleg nem lesz döntés.
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Az európai megfontolások

Az Európai Unió elődje, az Európai Gazdasági Közösség éppen harminc éve, 1975 
szeptemberében létesített hivatalos diplomáciai kapcsolatot Kínával. Húsz évvel ez
előtt, 1985-ben kötötték meg az EGK és Kína gazdasági és kereskedelmi együttműkö
dési szerződését. 2004-ben a tíz új taggal kibővült Európai Unió Kína első számú ke
reskedelmi partnere és a térség legnagyobb közvetlen tőkebefektetője volt. Kína jelen
leg az EU második legnagyobb kereskedelmi partnere, igaz, jelentősen lemaradva az 
Egyesült Államok mögött."

Az európai-kínai kapcsolatok az elmúlt években minden téren jelentősen bővültek. 
A politikai párbeszéd keretei adottak. Az EU és Kína 1998 óta hét csúcstalálkozót tar
tott, a legutóbbit 2004 decemberében, Hágában. Alacsonyabb szinten is rendszeresek 
a találkozók és megbeszélések, széles körű az együttműködés. Az EU fejlesztési és 
segélyezési programjai segítik az államigazgatási reformot, a jogállam megteremtését. 
Számottevő a kooperáció a társadalmi és a gazdasági reform, a WTO-szabályok alkal
mazása, az információs társadalom létrehozása, a társadalombiztosítási rendszer re
formja, az emberi erőforrások fejlesztése, a környezetvédelem és a fenntartható fej
lődés biztosítása terén.4 Az Európai Unió és Kína a kapcsolatok olyan széles skáláját 
alakította ki, hogy David Shambaugh amerikai Kína-szakértő egyenesen EU-Kína 
tengelyről beszél.5

A kilencvenes évek közepe óta Európa számára Kína már nem az a távoli, kevés
sé fontos ország, amellyel a kapcsolatokat elég a közös kül- és biztonságpolitika szé
les keretei között ápolni. Az unió az elmúlt tíz évben négy stratégiai dokumentum
ban (1995-ben, 1998-ban, 2001-ben és 2003-ban) rögzítette az EU-Kína kapcsolatok 
kereteit. Az EU Bizottság 1995-ös Kína-stratégiájában már szerepelt a „konstruktív 
bevonás" kifejezés. Az 1998-as dokumentum elérendő célként Kínának a nemzetkö
zi közösséggel való egyre szorosabb politikai és gazdasági együttműködését jelölte 
meg. Az EU bízik abban, hogy a gazdasági fejlődés e kötelékek segítségével megte
remtheti a társadalmi és kulturális alapokat a politikai rendszer demokratikusabbá 
tételéhez, az emberi jogok tiszteletben tartásához, a jogállami normák elfogadásához 
és a kiszámítható külpolitika folytatásához. Az EU Kínával foglalkozó következő, 
2001-es állásfoglalása azt érzékelteti, hogy a Kína elkötelezését célzó politika nem 
hozott olyan sikereket, amilyenekre a kilencvenes években számítani lehetett. Kína 
ugyan gyors gazdasági fejlődést produkált, ám kísérő jelenségként folyamatosan vi
rágzik a korrupció, a jövedelmek eloszlásában súlyos egyenlőtlenségek mutatkoz
nak, és az emberi jogok területén sem történt érdemi előrelépés. Mindezek hatására 
az EU az alapvető célok változatlanul hagyásával -  a Bush-adminisztráció Kínát stra
tégiai ellenfélnek tekintő politikájával összhangban -  Kína-politikájának „finomhan
golását" határozta el.
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A 2003 októberében elfogadott legújabb EU Kína-stratégia fó' gondolata szintén a 
hosszú távú együttműködés. A dokumentum a közös célok (multilateralizmus, az 
ENSZ és a nemzetközi szervezetek szerepének erősítése) alapján stratégiai partnerség
ként határozza meg az uniónak Kínával fenntartott viszonyát. Kína a 2003-ban kiadott 
európai biztonsági stratégiában is ilyen minősítéssel szerepel.

Európa igyekszik elősegíteni, hogy Kína a multipoláris világ része, a nemzetközi 
szervezetek felelős tagja legyen. A 21. század a globális szereplőknek számos kihívást 
hozott: ilyen az országhatárokon átívelő terrorizmus, a nemzetközi bűnözés, a környe
zetvédelem, a szellemi tulajdon védelme. A társadalmi feszültségek (a jövedelmi kü
lönbségek növekedése), enyhítése, az energiaforrások hiánya vagy szűkössége is közös 
megoldásokat igényel.

A stratégiai partnerség része a politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok mellett 
a katonai és katonapolitikai együttműködés is. Több európai ország kötött erre vonat
kozó, önálló kétoldalú megállapodást Kínával. A katonai együttműködés többnyire 
az úgynevezett „puha" kapcsolatok körébe tartozik, protokolláris és demonstratív 
gesztusokra korlátozódik. Peking 2003 augusztusában, a népköztársaság történetében 
először engedélyezte, hogy külföldi katonák megfigyelőként kínai hadgyakorlaton 
vegyenek részt. 2004 márciusában francia, három hónap mülva brit hadihajók is részt 
vettek a kínai haditengerészet felderítő és mentő gyakorlatában. 2004 szeptemberében 
a haditengerészet gyakorlatára külföldi katona-diplomatákat is meghívtak, többek 
között Franciaországból, Németországból és Nagy-Britanniából. Az új típusú katonai 
együttműködés egyik elemeként a volt Jugoszlávia területén (korábban Boszniában, 
jelenleg Koszovóban) évek óta tevékenykednek Európában kiképzett kínai békefenn
tartók.

A tudományos kutatás-fejlesztés keretében folytatott együttműködésnek is vannak 
katonai vonatkozásai. Kína például -  Indiához hasonlóan -  2003 ősze óta részt vesz az 
EU globális műholdas navigációs rendszerének kidolgozásában, a Galileo program
ban. A technológiatranszferben Kína partnere egyébként az Egyesült Államok, Japán, 
sőt Tajvan is.

Az európai fegyverembargó feloldása tehát egy gondosan megtervezett folyamat, a 
Kínával fenntartott kapcsolatok átfogó fejlesztésének keretében jelenik meg, mivel a ti
lalom az egyik feszültségforrás a további javulás útjában. Az EU tagországai a Madrid
ban meghirdetett korlátozások többségét már a kilencvenes évek elején feloldották, 
s nagyjából az évtized közepe óta tárgyalnak a fegyvereladási tilalom eltörléséről. 
Az európai politikai logika szerint ugyanis nem lehet stratégiai partnerséget kialakíta
ni egy olyan országgal, amellyel szemben embargó van érvényben.

Az Európa Tanács 2004. december 16-17-i ülésén a tagállamok kormányfői nyilatko
zatban juttatták kifejezésre, hogy az embargó megszüntetésének nem lehet következ
ménye a fegyverexport bővítése sem mennyiségi, sem minőségi tekintetben.6 A nyilat
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kozatból az következik, hogy az EU nem közvetlen, rövid távú gazdasági haszonszer
zés céljából kívánja feloldani az embargót. A kételkedők azonban arra emlékeztetnek, 
hogy a fegyverszállítások engedélyezése tovább erősítené Kína pozícióit a feszültsé
gekkel teli kelet- és délkelet-ázsiai térségben. Kérdés persze, hogy befolyása növelésé
hez Kínának szüksége van-e európai fegyverekre, és hogy a nyugat-európai hadiipar
nak mennyire kívánatos a kínai piac.

A megszüntetés mellett érvelők elsősorban azt hangoztatják, hogy az embargó felol
dása mindenekelőtt szimbolikus tett, a Kínával fenntartott kapcsolatok normalizálásá
nak utolsó lépése volna. Mivel az embargó bevezetésének oka az emberi jogok kínai 
megsértése volt, az emberi jogi helyzet a feloldás kapcsán is központi kérdés. Európá
ban azt mindenki elismeri, hogy a mai emberi jogi helyzet a tizenhat évvel ezelőttihez 
képest javult. Az embargó feloldásának egyik fő támogatója, Gerhard Schröder német 
kancellár 2003 decemberében Pekingben kijelentette, hogy a Tienanmen téri esemé
nyek óta Kínában jelentősen javult az emberi jogi helyzet, ezért az embargó idejétmúlt
tá vált.7 A tiltakozók arra hivatkoznak, hogy Kínában hajtják végre a legtöbb halálbün
tetést, a politikai ellenzék börtönben vagy átnevelő táborokban sínylődik, lábbal tipor
ják a kisebbségi jogokat, nem érvényesül a gyülekezési, a szólás- és a vallásszabadság. 
A jelenlegi kínai vezetés nem határolódik el az 1989-es intézkedésektől, hanem kitart 
amellett, hogy a törvényes rend és a stabilitás helyreállítása érdekében szükség volt 
a hadsereg bevetésére. Az emberi jogi problémák a legutóbbi európai Kína-dokumen- 
tumban is szerepeltek, és a téma az EU-Kína tárgyalásokon is rendre napirenden van.8 
A feloldást ellenzők szerint az eddig megtett lépések nem tekinthetők áttörésnek, azt 
azonban elismerik, hogy egy lassú folyamat pozitív elemeiként értékelendők.

Az embargó feloldását pártoló elemzők emlékeztetnek arra, hogy Kínában az elmúlt 
másfél évtized gazdasági fejlődésével párhuzamosan az emberi jogok érvényesítése te
rén is történtek intézkedések. Kína 1997-ben aláírta a gazdasági, szociális és kulturális 
jogokról szóló ENSZ-okmányt, 1998-ban a Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezség- 
okmányát. Előbbit 2001-ben, a szakszervezetek létrehozását érintő több módosítás után 
ratifikálta is, utóbbi ratifikálása még várat magára. Fontolgatják, hogy a jövőben csak 
a legfelsőbb bíróság szabhasson ki halálbüntetést. (Jelenleg a tartományi bíróságok is 
hoznak halálos ítéleteket.) Az alkotmányban ma már szerepel, hogy a kínai állampol
gárokat megilleti a gyülekezési jog, a szabad véleménynyilvánítás és a vallásgyakorlás 
joga (az persze más kérdés, hogy a valóságban ezek a jogok mennyire érvényesülhet
nek). Ennek ellenére az EU további konkrét lépéseket vár a kínai vezetéstől. Azt pél
dául, hogy ratifikálja az ENSZ említett egyezségokmányát, a Nemzetközi Vöröskereszt 
képviselői számára tegye lehetővé a kínai börtönök meglátogatását, valamint hogy en
gedje szabadon az 1989-ben bebörtönzött politikai foglyokat.

A feloldáspártiak érvei között szerepel, hogy Kína az ENSZ BT állandó tagja, és 
megkerülhetetlen a Korea-kérdés megoldásában. A stratégiai partnerség és az embar
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gó feloldása egyes európai országok, elsó'sorban Franciaország számára azt is jelenti, 
hogy Kína támogatásának tudatában léphet fel az Egyesült Államok hegemóniájával 
szemben. A Kínában jelentős gazdasági érdekeltségekkel rendelkező államok (például 
az Airbus-üzletben érdekelt Franciaország és a Siemens vagy a Volkswagen kínai je
lenlétét tovább erősíteni kívánó Németország) abban reménykednek, hogy az em
bargó feloldásával növekednek az esélyeik olyan, a civil szférát érintő nagy infra
strukturális beruházások elnyerésére, amelyekért amerikai és japán cégekkel kell ver
senyezniük.

Az embargó feloldását ellenzők féltik Tajvan biztonságát, tartanak a kínai hadsereg 
megerősödésétől, mert az megváltoztatja a térség erőviszonyait. A Tajvan-kérdés, meg
lepő módon, csak 2005 tavaszától vált az argumentáció részévé. A feszült viszony -  
bármelyik oldalról történő -  egyoldalú megváltoztatása fegyveres konfliktussal fenye
get. Az Egyesült Államokat törvény kötelezi, hogy egy Tajvant ért katonai agresszió 
esetén katonai erővel is támogassa a szigetet. A kínai Országos Népi Gyűlés 2005. már
cius 14-én mégis elfogadta az úgynevezett „elszakadásellenes törvényt", amelynek 8. 
paragrafusa szerint Kína fenntartja magának a jogot, hogy fegyveres erőt alkalmazzon 
Tajvannal szemben, amennyiben a „szakadár tartomány" vezetése kimondja Tajvan 
függetlenségét, arra utaló magatartást tanúsít, vagy nem mutat kellő együttműködést 
az egyesítés kérdésében. A megfogalmazás lazasága, a konkrét meghatározások hiánya 
arra mutat, hogy az új törvényszakasz a nyomásgyakorlás eszközrendszerét bővíti, 
nem határozott ultimátum. Ennek ellenére újabb érvet ad az embargó támogatóinak.

Az embargó fenntartásának hívei lehetőleg nem kívánnak hozzájárulni a kínai Népi 
Felszabadító Hadsereg további gyors fejlődéséhez, mert az felboríthatja az ázsiai-csen- 
des-óceáni régió jelenlegi katonai erőegyensúlyát. Megkövetelnék, hogy az embargó fel
oldása előtt az unió dolgozza ki azokat az intézkedéseket, amelyek a feloldás után sza
bályozni fogják a Kínába irányuló fegyvereladásokat. Felvetik, hogy mivel az Egyesült 
Államok keményen ellenzi, és minden eszközzel gátolja az embargó feloldását, a lépés 
súlyos feszültséghez vezetne az Irak kapcsán már amúgy is meglehetősen feszült 
transzatlanti kapcsolatokban. Az Egyesült Államok kongresszusának képviselőháza 
büntetőintézkedéseket helyezett kilátásba azon európai cégek ellen, amelyek fegyvert 
adnak el Kínának.

Az Európai Parlamentnek ugyan nincs döntési joga a kérdésben, nem kötelező ér
vényű határozatai -  mivel valószínűleg tükrözik az európai közvélemény álláspont
ját -  mégis jelzésértékűek lehetnek az európai és kínai politikusok számára egyaránt. 
Az Európai Parlament először 2003. december 18-án, majd 2005 áprilisában az em
beri jogi helyzetre és a Tajvani-szoros két partja között fennálló feszültségre hivat
kozva elsöprő többséggel (legutóbb 431:85 arányban) az embargó feloldása ellen fog
lalt állást.
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Kínai érvek az embargó feloldása mellett

A Kínai Népköztársaság kormánya és pártvezetősége számára a fegyverembargó első
sorban presztízskérdés. Peking az embargót a hidegháború maradványának tekinti, 
amely hátráltatja az EU és Kína együttműködését. Kína 2003. október 13-án kiadott 
EU-politikája ezt hivatalosan így fogalmazza meg: „Az Európai Uniónak minél hama
rabb fel kell oldania a Kínával folytatott fegyverkereskedelem tilalmát, hogy elhárulja
nak az akadályok a szélesebb bilaterális együttműködés elől a védelmi ipar és a védel
mi technológiák terén." Peking kimondatlanul ugyan, de nyilvánvalóan az európai ve
zetők tavaly decemberben megfogalmazott igényére utalva azóta hozzáteszi, hogy Kí
nának nincs is szándékában európai fegyvereket vásárolni.

A kínai vezetés három indokot sorol fel az embargó feloldása mellett. Először is: Kí
na a nemzetközi élet felelős, befolyásos szereplője, az embargó fenntartása diszkrimi
natív, a politikai megbélyegzés eszköze. Másodszor: az embargó nem áll összhangban a 
gyorsan fejlődő kétoldalú kapcsolatokkal, a stratégiai partnerséggel. Harmadszor: az 
embargó fenntartása hidegháborús maradvány, mára anakronizmussá vált.

Kínát -  érthetően -  zavarja, ha olyan országok mellett szerepel az embargós listán, 
mint Zimbabwe, Szudán és Burma, miközben az unió Eszak-Koreával és Iránnal szem
ben nem hirdet tilalmat. A kilencvenes évek elején egy sor ország, köztük Japán és 
Ausztrália feloldotta a Kínával szembeni fegyverembargót, míg mások, például Kana
da, sosem léptettek életbe hasonló szankciókat. A harmadik érv finoman szólva csúsz
tatás, hiszen a hidegháború idején éppen az Egyesült Államok és Nyugat-Európa állt 
stratégiai partneri viszonyban Kínával a Szovjetunió ellen, aminek a hetvenes évek vé
gétől kezdve része volt a fegyverexport is.

Peking számára az embargó feloldása jelzésértékű tett lenne. Egyrészt igazolná, 
hogy Kína jó úton jár a reformok terén, másrészt megerősítené a kínai vezetés Tajvan- 
politikájának helyességét is.

Amerikai érvek az embargó feloldása ellen

Stratégiai helyzete következtében az Egyesült Államok megkerülhetetlen szereplője a 
vitának. Az európai fegyverszállítási tilalom feloldásának szándéka az elmúlt hóna
pokban éles amerikai kritikák kereszttüzébe került. Az Egyesült Államok diplomáciá
ja igyekszik mindent megtenni a feloldó döntés elodázása vagy lehetőség szerint napi
rendről való levétele érdekében. Az amerikaiak minden olyan lépést elleneznek, amely 
megkérdőjelezheti az Egyesült Államok dominanciáját az ázsiai-csendes-óceáni tér
ségben. Az Egyesült Államoknak, mint az egyetlen globális nagyhatalomnak, nem áll 
érdekében, hogy katonai téren fennálló előnye más hatalmakkal szemben csökkenjen.
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Márpedig az embargó feloldását követően az európai és a kínai hadiipar versenyké
pesebbé válhat, ami veszélyeztetheti az amerikai katonai fölényt. Amerikai politikai 
elemzők attól tartanak, hogy a feloldást követően az európai cégek mindenfajta korlá
tozás nélkül szállíthatnának fegyvert Kínába. Az általános amerikai vélemény szerint 
a lépés hozzájárulhat ahhoz, hogy Kína nagyobb katonai potenciál birtokában határo
zottabban lépjen fel regionális és globális hatalomként, befolyással lehet a kínai hadse
reg modernizálásának folyamatára, valamint Kelet-Ázsia jövőbeni biztonságára és sta
bilitására. Washington szerint az embargó feloldása destabilizáló hatású lenne, közvet
len fenyegetést jelentene az Egyesült Államok és szövetségesei számára, aláásná a Taj- 
van-kérdés békés megoldására irányuló erőfeszítéseket.

Az alapvetően biztonságpolitikai jellegű aggodalmakat az amerikaiak egy sor érvvel 
támasztják alá. Az első, hogy miközben 1989-ben az embargó bevezetésének indoka az 
emberi jogok kínai helyzete volt, Európa az embargó feloldásával annak ellenére tenne 
gesztust Kína felé, hogy a világ legnépesebb országában az emberi jogok érvényesülése 
terén továbbra is súlyos hiányosságok vannak, és a kínai vezetés nem teszi meg a szük
séges lépéseket az emberi jogok biztosítása terén. Második érvük, hogy az európai és az 
amerikai embargó kiegészíti egymást, Európa nem törheti meg az „egységfrontot". 
Harmadszor, Washington szerint, az embargó feloldása után a fegyverexportot szabá
lyozó európai rendelkezések még javított formában sem lennének alkalmasak arra, 
hogy megakadályozzák a Kínába irányuló fegyvereladásokat. Amerikai elemzők sze
rint az embargó feloldásának következményeként kiéleződhet a verseny a Kínába irá
nyuló fegyverexportot a kezükben tartó országok -  elsősorban Oroszország, más volt 
szovjet utódállamok, illetve Izrael, valamint az EU között. A versenyhelyzet azt eredmé
nyezheti, hogy Kína esetleg olyan csúcstechnológiákat is megszerezhet, amelyekhez ma 
még nem jut hozzá. Az európai fegyvereladások megindulásával a Népi Felszabadító 
Hadsereg az amerikai embargó hatálya alá eső, amerikai technológiát tartalmazó eszkö
zökhöz is hozzájuthatna. Előfordulhatna, hogy a Tajvani-szorosban kirobbanó esetleges 
fegyveres konfliktusban amerikai katonák európai fegyverekkel állnának szemben. (Ezt 
hangoztatja például Tom Lantos demokrata képviselő, a kongresszus külügyi bizottsá
gának befolyásos tagja is.) Végül kiemelik annak veszélyét, hogy Kína nemkívánatos 
módon harmadik országnak adná tovább az európai fegyvereket.

Amerikai elemzők úgy vélik, hogy a fegyvereladási tilalom eltörlésének európai 
szándéka elsősorban kereskedelmi okokkal magyarázható: néhány európai ország az 
embargó feloldását követően azonnal fegyvereladásokba kezdene. Washington szerint 
a számok jól mutatják az európai védelmi ipar növekvő érdeklődését a kínai fegyver
piac iránt: a fegyverembargó és az európai fegyverexportra vonatkozó viselkedési kódex 
(Code of Conduct) ajánlásai ellenére 2001 és 2003 között a Kínával kötött európai fegy
verüzletek értéke csaknem a nyolcszorosára, 54 millió euróról 416 millió euróra nőtt. 
Washington azzal vádolja a szerinte rövidlátó európai politikát, hogy gazdasági elő
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nyökért cserében feláldozza szövetségeseinek a biztonságát. James Mulvenon amerikai 
biztonságpolitikai szakértő szerint az európai stratégia, nevezetesen hogy az együtt
működés mindig hatásosabb eszköz, mint a szembenállás, jogi kérdésekben érvényes 
lehet, a fegyverkereskedelem esetében azonban nem az.9 Mulvenon érvelése jól tükrö
zi az amerikai és európai stratégiai megfontolások közötti különbséget.

Kína és általában a kelet-ázsiai térség biztonságpolitikai szempontból sokkal na
gyobb jelentőségű az Egyesült Államok, mint Európa számára. Az USA a második vi
lágháború óta fontos stabilizáló tényezőként van jelen a térségben. Az Egyesült Álla
mok szövetségi rendszerének része Kína több szomszédja. Természetesen Európa szá
mára sem lehet közömbös a térség stabilitása, de geopolitikai helyzetüknél fogva az 
európai országoknak nem fűződik közvetlen biztonságpolitikai érdekük a Kínával 
fenntartott kapcsolatokhoz. Európa nem rendelkezik, és a belátható jövőben nem is 
fog rendelkezni Kelet-Ázsiában az Egyesült Államokéhoz hasonló, közvetlen bizton
sági érdekeltségekkel és elkötelezettségekkel. Ráadásul Európa és Kína kapcsolatait 
nem terheli a Tajvan-kérdés.

A viselkedési kódex szigorítása

A Közös Piac szabályait meghatározó 1957-es római szerződés a fegyverkereskedelemre 
nem terjed ki.10 Ennek ellenére a jelenleg érvényben levő EU-előírások meglehetősen 
pontosan szabályozzák a fegyverkereskedelmet. Az Európa Tanács 1998-ban a tagor
szágok fegyverkereskedelmét szabályzó viselkedési kódexet adott ki.11 A kódex megha
tározza az európai fegyverkereskedelem alapelveit. A dokumentum jogi értelemben 
nem kötelező érvényű, semmibevétele szankciót nem von maga után, de az érintette
ket politikailag kötelezi. A kódex céljait az EU-tagállamokon kívül magára nézve köte
lezőnek tekinti Norvégia, Románia, Bulgária, Horvátország, Izland és Kanada. A ket
tős rendeltetésű eszközök kereskedelmét az Európa Tanács 2000-ben és 2003-ban ren
deletben szabályozta.12

A kódex nyolc kritériumot határoz meg, amelyeket az európai kormányoknak mér
legelniük kell a fegyverexport engedélyezésekor.
1. Az EU-tagországok nemzetközi kötelezettségeinek (ENSZ BT- és EU-szankciók, va

lamint más, a fegyverkereskedelmet szabályozó nemzetközi szerződések) tisztelet
ben tartása.

2. A célország emberi jogi helyzete, különös tekintettel arra, hogy az exportálandó 
fegyvert felhasználhatják-e belső elnyomásra.

3. A célország belső helyzetének figyelembevétele. Az exportálandó fegyverek hozzá
járulhatnak-e fegyveres konfliktus kezdeményezéséhez vagy fenntartásához, eset
leg növelnék-e a fennálló feszültséget.
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4. A regionális béke, biztonság és stabilitás megőrzése. El kell kerülni, hogy a vásárló 
ország a fegyvert más ország ellen használja fel, vagy területi igényeinek Európából 
vásárolt fegyverrel szerezzen érvényt.

5. A tagállamok, valamint a baráti és szövetséges országok biztonsága.
6. A vásárló ország viszonya a nemzetközi közösséghez, különös tekintettel a terroriz

mushoz való viszonyára és a nemzetközi jog tiszteletben tartására.
7. Tisztázandó annak a lehetősége, hogy a fogadó ország a fegyvert az országon belül 

más célra használja fel, illetve engedély nélkül vagy „nemkívánatos módon" re
exportálja. Ennek elkerülése érdekében figyelembe kell venni a fogadó ország ex
portellenőrzési rendszerét.

8. A fegyverexport kompatibilitása a fogadó ország technikai és gazdasági lehetőségei
vel. Cél, hogy a fogadó ország emberi és gazdasági erőforrásait a lehető legkisebb 
mértékben fordítsa fegyvervásárlásra.
A kódexet egy olyan szabályrendszer is kiegészíti, amely a tagországok számára je

lentési és konzultációs kötelezettséget ír elő. Az EU éves jelentésekben számol be a vi
selkedési kódex végrehajtásáról. A jelentések országra és fegyverfajtákra lebontva tar
talmazzák a kiadott exportengedélyek és az elutasított exportkérelmek listáját, vala
mint felvetik a jövőben pontosításra váró kérdéseket.13

Az embargó feloldása több feladatot ró az EU-ra. A legfontosabb, hogy meg kell szi
gorítani és kötelező érvényűvé kell tenni a fegyverexportra vonatkozó, mai formájában 
csak ajánlásokat tartalmazó viselkedési kódexet. Brüsszelben 2003 decembere óta fo
lyik a vita arról, hogyan lehetne pontosítani a kódex előírásait, valamint hogy milyen 
további intézkedéseket kellene hozni a fegyverkereskedelem ellenőrizhetőségének és 
átláthatóságának biztosítására. Az új elemekkel kibővített kódex igyekszik kizárni, 
hogy közvetítő országon keresztül folyjanak a fegyvereladások, szabályozni fogja a li- 
cenc alapján harmadik országban folytatott fegyvergyártást és a technológiatranszfert. 
Az új szabályok szerint rendszeresen megvizsgálnák a tagországok fegyvereladásait, 
jelentési kötelezettséget írnának elő, a célországtól számon kérnék a végfelhasználói 
igazolás kiállítását. Emellett azon országok esetében, amelyekkel szemben feloldják az 
embargót, átmeneti -  ma még nem definiált -  rendelkezéseket is érvénybe kívánnak 
léptetni.

A viselkedési kódex a formálódó európai közös kül- és biztonságpolitika formális 
része. Az EU azonban jelenleg nem önálló külpolitikai szereplő, a tagállamok nevében 
külpolitikai kérdésekben nincs döntési joga. Kül- és biztonságpolitikai kérdésekben a 
tagországok továbbra is önállóan döntenek. Az, hogy az EU-tagállamok milyen for
mában és mértékben folytatnak fegyverkereskedelmet Kínával, az egyes tagországok 
saját törvényi rendelkezésein múlik. A német Kriegswaffenkontrollgesetz például meg
lehetősen szigorú feltételekhez köti a fegyverkereskedelmet.14 Franciaország és Nagy- 
Britannia a kilencvenes években saját értelmezéssel állt elő az embargó hatálya alá tar
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tozó eszközökkel kapcsolatban, és hozzájárult védelminek tekintett berendezések kí
nai exportjához. A brit szövegértelmezés alapján az Egyesült Királyság 1995. június 7. 
óta az embargót csak halálos fegyverekre (gépfegyverek, nagy kaliberű lőfegyverek, 
bombák, torpedók, rakéták, ezek részegységei, töltényei, harci repülőgépek és heli
kopterek, hadihajók, páncélozott járművek), valamint a belső elnyomásra felhasznál
ható eszközökre tartja fenn.15 1997-ben a francia védelmi miniszter Pekingben úgy 
nyilatkozott, hogy országa -  európai és nemzetközi kötelezettségeinek figyelembevé
telével -  három területen folytat együttműködést Kínával: a stratégiai párbeszéd „na
gyon magas" szintjén, az információcserében és a kiképzésben, valamint technikai, 
technológiai és infrastrukturális területeken.16 A viselkedési kódex egyik feladata te
hát az lenne, hogy a vonatkozó nemzeti szabályokat egységes uniós alapokra helyez
ze, vagyis harmonizálja a tagországok exportpolitikáját.

Az egységes viselkedési kódex hatékonyságát korlátozza, hogy nincsenek meg vagy 
országonként eltérnek azok az ellenőrző mechanizmusok, amelyek a fegyverkereskede
lemre vonatkozó előírások érvényesülését biztosíthatnák. Ezek kiépítése és egységesíté
se szintén fontos volna a fegyverkereskedelem hatékony ellenőrzése szempontjából.

Az EU-nak nem áll érdekében a transzatlanti viszony megromlása, ezért figyelembe 
kell vennie az amerikai érveket és fenntartásokat az embargó feloldásával kapcsolat
ban. Mind az EU, mind az USA részéről felmerült, hogy intézményes keretek között 
tárgyaljanak a Kínába irányuló fegyvereladásokról és a katonai célra felhasználható 
technológiák eladásáról. A támadó és védelmi technológiák pontos elkülönítése szin
tén e tárgyalások részét képezheti. Ha az EU ragaszkodik a kódex új előírásaihoz, és 
garanciákat követel Kínától azok érvényesülésével kapcsolatban, az embargó feloldá
sa az Egyesült Államok számára is elfogadható lehet.

Az tehát a kérdés, hogy mennyiben változik a kódex szerepe, valamint hogy milyen 
rendelkezések szabályozzák majd az átláthatóságot. Ez fogja befolyásolni azt is, hogy 
az európai-kínai katonai-technológiai együttműködés mennyiben járul hozzá a kínai 
hadseregfejlesztéshez.

Az embargó feloldásának szerepe a kínai hadseregreform 
folyamatában

Az embargó feloldásának önmagában valószínűleg nem lesz komoly hatása a techno
lógiatranszferre és a fegyvereladásokra. Egyrészt a katonai célokra ugyancsak alkal
mas technológiatranszfer ma is folyik. Másrészt a tizenhat évvel ezelőtti helyzethez ké
pest ugrásszerű a fejlődés a modern technológiák katonai célokra való alkalmazása te
rén. Naivitás volna feltételezni, hogy az a Kína, amely 2003-ban embert juttatott az űr
be, nem rendelkezik minden olyan berendezéssel, eszközzel vagy technológiával,
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amelyre szüksége lehet. Saját hadiipara mellett a beszerzési források az EU és az USA 
kivételével széles körben állnak rendelkezésére.

Kína legfontosabb fegyverforrása ma Oroszország. Peking nagyjából mindent meg
kaphat Moszkvától, amire szüksége van. Az elmúlt években többek között a legmoder
nebb Szuhoj vadászgépeket, rakétarendszereket, valamint a Tajvan tengeri blokádjánál 
is felhasználható tengeralattjárókat vásárolt.1' A Stockholmi Nemzetközi Békekutató 
Intézet (Stockholm International Peace Research Institute -  SIPRI) adatai szerint az elmúlt 
évtizedben Kína több mint 14,6 milliárd dollárt költött orosz fegyverekre.18 Kína más 
volt szovjet tagköztársaságoktól, például Ukrajnától is vásárol katonai eszközöket. Az 
Izraeltől vásárolt fegyverek amerikai technológiát is tartalmazó vagy amerikai közre
működéssel kifejlesztett vadászgépek és rakétarendszerek. 2000-ben az izraeliek ame
rikai nyomásra álltak el egy kétmilliárd dollár értékű radarüzlettől.

Az embargó feloldását követően a kínaiak feltehetően néhány új eljárást és korsze
rű rendszert akarnak megvásárolni, és minden bizonnyal bővülni fog a katonai célra is 
felhasználható európai technológiák (radarrendszerek, légvédelmi rendszerek, heli
kopter-hajtóművek stb.) iránti érdeklődés is. Ezt azonban nem teljesen jogos az embar
gó feloldásával magyarázni. Hasonló eszközöket és technológiákat Kína ugyanis a het
venes évek vége óta vásárol Nagy-Britanniától, Franciaországtól és Olaszországtól. 
Sőt az embargó bevezetése előtt megkötött szerződések alapján a franciák még 2002- 
ben is adtak el Kínának rakétákat, az olaszok radarrendszereket. Az elmúlt években a 
britek és a franciák is szállítottak radarberendezéseket Kínába.19

A csúcstechnológiára épülő, új minőségű fegyverrendszerek kereskedelmében a kö
zeli jövőben mégsem várható ugrásszerű növekedés. Mindkét fél önkorlátozására le
het számítani. Kína, amely rendre hangsúlyozza, hogy politikai okból tartja szükséges
nek az embargó feloldását, és nem azért, hogy új fegyvereket vásároljon Európától, 
nem engedheti meg magának, hogy az embargó feloldását követően, rövid időn belül, 
látványos fegyvervásárlási akciókba kezdjen. Európában az elmúlt hónapokban olyan 
nagy figyelem övezte az embargó ügyét, hogy a kormányok minden bizonnyal vissza
fogottak lesznek, és tartózkodni fognak a provokatív fegyvereladások engedélyezésé
től. Ha sor kerül is nagyobb technológiai csomagok adásvételére, azok célja elsősorban 
az lehet, hogy a licenc megszerzése után idővel hazai gyártású vagy összeszerelésű 
eszközöket tudjanak előállítani.

Gyakorlatias megfontolásból sem valószínű, hogy Kína azonnal európai fegyverek 
vásárlásába fogna. Az orosz fegyverekhez és technológiához a továbbiakban is ol
csóbban juthat hozzá, másrészt a hadsereg már ma is küzd a különböző fegyverrend
szerek közötti kompatibilitási problémákkal. Az sem elhanyagolható tényező, hogy 
a hagyományosan önellátásra berendezkedett kínai hadiiparnak szüksége van a 
nagy ipari bázis fenntartására, hogy elkerülje a tömeges elbocsátásokkal járó desta
bilizálódást.
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Összegzés

Az 1989 óta fenntartott, Kínát sújtó, nem túl erőteljes és csekély hatékonyságú fegyver
szállítási uniós tilalom fenntartása vagy feloldása, mint láttuk, elsősorban politikai kér
dés, és a legkevésbé hadászati ügy. Az unió politikai okra (az emberi jogok eltiprására) 
hivatkozva, a miniszterelnökök deklarációjában hirdette meg a fegyverszállítás tilal
mát. A nyilatkozat azonban soha nem akadályozta meg az európai (tag)államokat ab
ban, hogy korábbi szerződésekre vagy polgári célra hivatkozva, illetve védelmi esz
köznek minősítve korszerű eszközöket adjanak el Kínának. A korlátozó intézkedések 
nem hozták meg a kívánt eredményt, viszont a kapcsolatok egyéb vonatkozásaiban je
lentős kárt okozhatnak.

Az Egyesült Államok ragaszkodik az embargó fenntartásához. Amerika közvetlenül 
érdekelt a szövetségi rendszerének részét képező kelet-ázsiai térség biztonságában, el
kötelezettje Tajvan biztonságának, az erőviszonyok megváltozását még akkor is hátrá
nyosnak értékelné, ha az embargó feloldása rövid idő alatt nem járna jelentős változás
sal, ezért nyomást gyakorol Európára, megszorító intézkedéseket helyez kilátásba az 
exportőrök ellen. Condoleeza Rice külügyminiszter 2005. februári brüsszeli látogatá
sán is napirendre került a kérdés, és több tagországgal is folynak tárgyalások, hiszen a 
fegyverexport szabályozása a nemzeti kormányok és parlamentek feladata. A transz
atlanti vita egyik pozitív eredménye az USA-EU stratégiai párbeszéd megindulása 
Kína és Kelet-Ázsia kapcsán.

Kína fegyverkezését és hadseregének fejlesztését gyakorlatilag nem korlátozza az 
embargó. A hatalmas ország nemzetközi tekintélyét csorbítja az ellene érvényesített 
korlátozás, ezért Peking is elsődlegesen az európai együttműködés kiteljesítésének fel
tételeként, tehát stratégiai, politikai kérdésként kezeli az embargót. Ebből kiindulva 
nem lesz hajlandó semmiféle nyomásnak engedni, bármilyen feltételnek, megszorítás
nak eleget tenni. Történelmi tapasztalat, hogy Kínának lesz türelme kivárni, ameddig 
az unió 25 tagállama megteremti intézményes koordinációjának kereteit -  miközben 
egyelőre még a közös alapelveket sem sikerült megfogalmazni. Európa a fegyverkeres
kedelem szabályrendszerének, az úgynevezett viselkedési kódexnek a szigorításán 
dolgozik. A várható megszorítások más relációban is érvényesek lesznek, például az 
Egyesült Államokat, az egyik legnagyobb importőrt is érintik.20

Az embargó feloldásához a tagországok egyhangú döntése szükséges. Az új EU- 
tagok, a kelet-közép-európai volt szocialista országok rossz tapasztalatokkal rendel
keznek arról, ha egy magát kommunistának nyilvánító hatalom kezébe modern fegy
verek kerülnek. Magyarországon, az egyik politikai napilap nem reprezentatív felmé
rése alapján, a lakosság csaknem négyötöde ellenzi a fegyverembargó feloldását.21

A feloldáspártiak szerettek volna még az előtt eredményt elérni, mielőtt 2005 júliu
sától Nagy-Britannia átvette a soros elnökséget, mivel feltételezhető volt, hogy a britek
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nem szívesen hozzák meg a döntést saját elnökségük idején. Az EU-ban Nagy-Britan- 
nia, az USA legszorosabb szövetségese lehet az az ország, amely a legszigorúbban kér
né számon Kínán az embargó feloldásával kapcsolatban támasztott európai feltételek 
teljesülését, Európában pedig megkövetelné, hogy a viselkedési kódex rendelkezései 
valóban kötelező érvényűek legyenek, és az embargó feloldása után se növekedjék sem 
mennyiségileg, sem minőségileg a Kínába exportált európai fegyverzet. Ugyanakkor 
az iraki háború kapcsán Németország és Franciaország, valamint Nagy-Britannia kö
zött kialakult feszültség oldásához jól jöhet egy olyan biztonságpolitikai kérdés, 
amelyben a vitázó felek egyet tudnak érteni.

A kérdés tehát nem az, hogy feloldják-e az embargót, hanem az, hogy mikor és mi
lyen feltételekkel. Európai részről az egyik kérdés az, hogy formálisan hozzákötik-e az 
embargó feloldását bizonyos kínai lépések megtételéhez, a másik pedig az, hogy mi
lyen szabályok fognak vonatkozni az európai fegyverexportra.

Az unió külügyi biztosa, Benita Ferrero-Waldner 2005 májusában, Pekingben, a kap
csolatfelvétel 30. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen világossá tette a kínai 
vezetés számára, hogy ebben az évben már nem valószínű, hogy döntés születik az 
embargó feloldásáról. Mégis, úgy tűnik, hogy a folyamat egyirányú, és előbb-utóbb 
létrejön a megállapodás.
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Résumé

EU -China Relations: The End of A rm s Embargo?

The lifting of the arms embargo against China, which was implemented by the EU 
(then EC) in 1989, and which has been enforced in a lax way, is primarily a political 
question, and least of all a military one. The EC introduced the arms embargo because 
of political reasons (suppression of human rights). However, the economic interests 
has prevailed and arms trade is still continuing. Some of the European political and 
economic elites support, others oppose lifting the arms ambargo. The U.S. insists on 
maintaning the embargo because it is directly interested in the security of East Asia. 
Washington endeavors to put pressure on the Europeans on one hand, and on the 
Chinese on the other one. The embargo hardly hinders China's armament program 
and the development of the Chinese military. The embargo hurts the international 
prestige of the huge country, therefore China deals the embargo as a strategic and 
political question, as the precondition of the improvement of the cooperation with 
Europe. As a consequence, it will not be willing to yield to any pressure or 
precondition. The author concludes that the process is a one-way one, the embargo will 
be lifted sooner or later. The only question is when and under what conditions. One of 
the consequences of the conclusion of the debate will be the introduction of new 
regulation concerning European arms exports.

Die Beziehungen zw ischen der EU  und China: das Ende des Waffenembargos?

Die Beibehaltung oder Aufhebung des von Seiten der EU seit dem Jahre 1989 aufrecht 
erhaltenen, nicht besonders energischen und mit einer geringen Effizienz 
verbundenen Embargos der Waffenlieferungen, das China betraf, ist in erster Linie 
eine politische und am wenigsten eine strategische Sache. Unter Berufung auf 
politische Ursachen (auf die Unterdrückung der Menschenrechte) wurde von der EU 
das Waffenembargo verhängt. Die wirtschaftlichen Interessen kommen jedoch auch 
weiterhin zur Geltung, auch gegenwärtig werden Waffen geliefert. Ein Teil der 
europäischen politischen und wirtschaftlichen Kreise ist für die Aufhebung des 
Embargos, andere treten dagegen auf. Die USA bestehen auf der Beibehaltung des 
Embargos, da sie unmittelbar an der Sicherheit des ostasiatischen Raumes interessiert 
sinf. Washington ist bemüht, Druck einerseits auf die Europäer, andererseits auf die 
Chinesen auszuüben. Die Aufrüstung Chinas und die Entwicklung seiner Armee 
wird vom Embargo kaum beschränkt. Das internationale Ansehen des mächtigen 
Landes wird durch die gegen das Land gültigen eingeführten Beschränkungen 
geschmälert, deshalb behandelt auch China primär das Embargo als Bedingung für 
die Erfüllung der Zusammenarbeit mit Europa, also als strategische und politische
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Frage. Davon ausgehend wird es nicht geneigt sein, einem Druck nachzugeben, 
Bedingungen und Beschränkungen nachzukommen.

Die Schlussfolgerung dieser Studie ist, das der Prozess eine Einbahnstraße ist, dass 
das Embargo früher oder später aufgehoben wird. Die Frage ist, wann und unter 
welchen Bedingungen es dazu kommt. Ein Ergebnis des Abschlusses der Diskussion 
wird die Neuregelung des europäischen Waffenexportes sein.

Péter Vámos ist Historiker, Chinaforscher, wissenschaftlicher Hauptmitarbeiter des 
Geschichtswissenschaftlichen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.
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