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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 07 perc.) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép, jó 

reggelt, illetve napot kívánok mindenkinek. Nem is reggelt, mert már 11 óra van, illetve el is 
múlt. 

Tisztelt Bizottság! A helyettesítések alapján megállapítom, miszerint helyettesíti 
Csenger-Zalán képviselő úr Tilki Attilát, Horváth János képviselőtársunk Gruber 
képviselőtársunkat, Hidvéghi Balázs Mihalovics Pétert, Pálffy István Vejkey 
képviselőtársunkat helyettesíti.  

Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. Kérdezem a tisztelt bizottságot, 
hogy az előzetesen elküldött napirendi javaslathoz képest kiegészítenivalója van-e a 
bizottságnak. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, 
hogy ki támogatja a mai napirendünket. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a napirendet. 
Engedjék meg, hogy mielőtt elkezdenénk a munkát, köszöntsem Hidvéghi Balázs urat, 

aki a bizottságunk új tagja, illetve Pálffy képviselőtársunk, aki már volt a múlt héten 
bizottsági ülésen. (Jelzésre:) Igen, volt a múlt héten, de új tagokkal bővültünk és én kívánok 
mindkét képviselőtársunknak sok sikert az itteni munkájához. 

Kína a politikai elitváltás után: gazdasági, politikai és társadalmi körkép 

A mai napirendi pontunk pedig Kína a politikai elitváltás után: gazdasági, politikai és 
társadalmi körkép. Egy kicsit rendhagyó módon terveztük ezt a mai bizottsági ülést, mert 
kifejezetten Kína-kutatókat hívtunk meg: Matura Tamás és Salát Gergely kutatót, akik 
kifejezetten ezzel a szakterülettel foglalkoznak. 

Vendégeinknek szeretném elmondani, hogy nálunk nagyjából úgy szokott működni, 
hogy egy 20-25 perces prezentációt követően kérdések, vélemények hangoznak el a témával 
kapcsolatban. Kérem azt, hogy önök osszák be, hogy milyen sorrendben szeretnék Kínával 
kapcsolatos ismereteiket, gondolataikat megosztani velünk. Át is adnám önöknek a 
lehetőséget, parancsoljanak! 

Dr. Salát Gergely előadása 

DR. SALÁT GERGELY kutató (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Jó napot 
kívánok. Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Salát Gergely vagyok, a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Kínai Tanszékének docense. Én fogok beszélni a kínai belpolitikáról, 
nemzedékváltás körülményeiről, Matura Tamás kollégám a gazdasági fejleményekről, illetve 
az európai-kínai és magyar-kínai kapcsolatok lehetőségeiről, de a kínai belpolitikai keretet én 
fogom megadni. Igyekszem rövid lenni, bár nagy országról van szó, és rengeteg dolog 
történik ott, de talán egy általános keretet tudok adni. (Dr. Horváth János: Melyik egyetem?) 
Pázmány! Félig ELTE is, de most alapvetően már Pázmány. 

Közismert, hogy az elmúlt másfél év Kínában a nemzedékváltásról szólt, ami 
alapvetően a Kínai Kommunista Párton belül zajlott, és ezzel párhuzamosan az állami vezetés 
is teljesen lecserélődött, tehát azt lehet mondani, hogy rendszerváltás ugyan nem, de 
kormányváltás történt Kínában, természetesen ugyanannak a pártnak a vezetésével.  

A Kínai Kommunista Pártról röviden annyit elmondanék, hogy talán ez mindenki 
számára világos, hogy ez már csak nevében kommunista. Tehát a marxizmus-leninizmus, a 
maoizmus klasszikusait már egyáltalán nem szokták idézni, tehát ideológiájában sem 
kommunista. Az osztályharcról, a proletár diktatúráról meg egyebekről már nem hogy nem 
tesznek ezekért, hanem most már nem is beszélnek róla. Most már az ideológiát egyfajta 
nacionalista vagy finomabban szólva patrióta nagyhatalomépítés teszi ki.  
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Leginkább az ideológiában - pártdokumentumokban is - sokkal gyakrabban 
hivatkoznak konfuciánus klasszikusokra, illetve a saját régi, császárkori hagyományaira, mint 
a marxista vagy a maoi eszmék klasszikusaira. Van egy ilyen kép a Kínai Kommunista 
Pártról, hogy ez egy egységes, monolit párt, amiben szürke káderek egységesen 
gondolkodnak mindenről, de ez a kép nagyon messze áll a valóságtól. Valójában egy nagyon 
sokszínű, nagyon sok érdekcsoportot, nagyon sokféle embert tömörítő pártról van szó. Van 
több mint 85 millió tagja, nyilvánvalóan már csak a mérete miatt sem lehet egységes, és a 
gyakorlatban a döntések rengeteg érdekcsoport rengeteg vitájában születnek meg.  

Az állam azonban továbbra is pártállam. Tehát az államnak, az adminisztrációnak a 
bíróságoktól kezdve mindenféle területei az állami vállalatokra, illetve a hadseregre is a párt 
befolyása megkérdőjelezhetetlen, gyakorlatilag a kínai alkotmány is rögzíti ennek a nevében 
kommunista, de valójában inkább pragmatikus, nacionalista pártnak a vezető szerepét.  

Ez nem azt jelenti, hogy mindenről a párt dönt. Az életnek nagyon sok területéről, a 
gazdaság nagyon területéről is a párt már visszavonult, tehát például a magyar-kínai 
kapcsolatokban lehet annak jelentősége, hogy nem feltétlenül a párt- és állami vezetőkkel kell 
jóban lenni, hiszen rengeteg kínai magáncég működik, amelyekre a kínai pártnak vagy 
államnak nem igen van befolyása. Alapvetően nem politikai, hanem üzleti alapon működnek.  

Ez a párt tehát nem kommunista, nem monolit és nem is nagyon merev. Ha csak 
képeket látunk a televízióban a pártkongresszusokról, akkor azt látjuk, hogy sarló, kalapács 
alatt egyenöltönyös, egyenfrizurás káderek emelgetik a kezüket ugyanúgy, mint 10-20-30-40 
vagy 50 éve, de valójában az elmúlt 30 évben a Kínai Kommunista Párt alapvetően átalakult: 
rendkívül pragmatikus, rendkívül rugalmas, a változásokhoz nagyon gyorsan, nagyon 
ügyesesen alkalmazkodni képes párttá vált. Tehát azt javaslom, hogy ne nézzük le a Kínai 
Kommunista Pártot. Valójában egy nagyon rugalmas, nagyon ügyes politikát folytató pártról 
van szó.  

A párt vezetése pedig már régen nem egyszemélyi. Már a ’80-as években az volt az új 
politika, hogy a maoizmus hibáit kiküszöbölendő, nem engedik, hogy egy személy vagy 
személyeknek egy szűk csoportja túlságosan nagy hatalomra tegyen szert, ezért aztán a 
döntések kollektíven és kompromisszumok árán születnek. Nagyon átláthatatlan a döntési 
folyamat, tehát nem tudhatjuk, hogy miről ki dönt, de azt biztos, hogy zárt ajtók mögött, 
minden döntésben több 100 ember, több tucat érdekcsoport vesz részt. A pártfőtitkár vagy az 
államelnök-pártfőtitkár, illetve a miniszterelnök afféle elsők az egyenlők között, de egyáltalán 
nem egyeduralkodók ebben a rendszerben.  

Ennek a pártnak éppen a folyamatos megújuló- és alkalmazkodóképessége megőrzése 
miatt állandó megújulásban kell lennie személyi összetételében is. Ez gyakorlatilag úgy 
működik, hogy 10 évente lecserélik a komplett vezetőséget. Ezt a kínaiak nemzedékváltásnak 
nevezik. Az első nemzedékbe tartozott Mao Ce-tung és kortársai, a másodikba Teng Hsziao-
ping, a harmadikba Csiang Cö-min a ’90-es években, a negyedikbe Hu Csin-tao, Men Yer-tao 
az elmúlt évtizedben, és most lépett színre, 2012-ben a párton belül, illetve 2013-ban az 
állami adminisztrációban, a törvényhozásban, illetve a kormányban az ötödik nemzedék. 

Ez a nemzedékváltás. Tehát nem lehet megújítani. A kínai pártnak és az államnak is a 
különböző szabályai tiltják azt, hogy valaki kettő ciklusnál tovább bármilyen tisztséget 
betöltsön, tehát egy ciklus 5 éves, nem lehet valaki 10 évnél tovább pártfőtitkár, 
miniszterelnök, de még miniszter sem. 10 év után mindenkinek nyugdíjba kell vonulnia az 
életkorától függetlenül. Ez tehát a pártra és az államra is vonatkozik.  

Az elmúlt másfél évben a párt- és az állami vezetés kétharmada kicserélődött, tehát új 
emberek vannak a párt vezető testületeiben, illetve a kormányban államtitkári, illetve 
miniszterhelyettesi és miniszteri szint fölött. Az egyharmad, aki maradt, nem 10 éve van 
hatalomban, hanem néhány éve, tehát ők is már az új nemzedékhez tartoznak. Ez a 
nemzedékváltás, ami technikailag úgy nézett ki, hogy ’12 őszén a párt kongresszusa, ’13 
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tavaszán pedig az Országos Népi Gyűlés, tehát a kínai parlament lebonyolította a párton 
belüli, illetve az állami szférán belüli legfelső vezető pozíciók újraosztását. Ez egy nagyon jól 
előkészített folyamat volt, tehát a kínai politikára jellemző, hogy mániákusan igyekeznek a 
stabilitásnak, az egységnek legalább a látszatát megőrizni, ezért az egész új nemzedék úgy 
lépett színre, hogy már évek óta elő volt készítve, hogy ki milyen pozícióra kerül. Lehetett 
tudni, hogy ki lesz az államelnök, a pártfőtitkár, lehetett tudni, hogy ki lesz a miniszterelnök, 
és a kongresszus előtti hónapokban már az egyéb helyek is le lettek osztva zárt ajtók mögött. 

Mindez azt is jelenti, hogy az új vezetők érdekében a régi vezetők lobbiztak, tehát a 
kínai politika úgy működik, hogy minden politikusnak van egy mentora, egy felettese, akit 
informálisan vagy formálisan szolgál a karrierje során, és amikor a mentora visszavonul, 
akkor igyekszik a saját mentoráltjait pozícióba juttatni. Gyakorlatilag a nemzedékváltás arról 
szólt, hogy a kimenő gárda a saját embereit, mindenki a saját embereit próbálta vezető 
pozícióba tenni.  

Ennek az is a következménye, hogy meglehetősen nagy a folyamatosság. A személyek 
ugyan változtak, de éles politikaváltásra nem számíthatunk, hiszen ugyanazoknak a köröknek 
a képviselői viszik tovább ugyanazt a politikát, amit eddig folytattak. Tehát éles törés nem 
volt az elmúlt fél évben és valószínűleg a következő években nem is lesz. Tehát a kínai 
politika alapvetően mentor-mentorált viszony szerint működik. Sokkal fontosabbnak 
számítanak a személyes kapcsolatok, az, hogy ki kinek az embere, mint hogy történetesen 
valaki milyen tisztséget visel, viszont mégiscsak bizonyos ideológiai különbségek vannak a 
Kommunista Párton belül.  

A nyugati kutatók két áramlatot szoktak megkülönböztetni a kínai vezetésen belül, az 
úgynevezett elitistákat és az úgynevezett populistákat, akik egyensúlyán alapult az elmúlt 10 
év politikája. Ez az egyensúlypolitika valószínűleg a következő 10 évben is folytatódni fog. 
Mind a két kifejezés - az elitista, illetve a populista is - megtévesztő. Mind a kettő nyugati 
kifejezés egyébként, maguk a kínaiak nem ezeket a szavakat használják, ők inkább új 
jobboldalról, illetve új baloldalról beszélnek.  

Mind a két irányzatnak, amely a párton belül létezik, a fő célja természetesen Kína 
nagyhatalommá tétele, Kína hagyományos történelmi szerepének visszaállítása, de a 
módszereik különböznek. Az elitisták vagy az új jobboldal azt vallja, hogy mindent a 
gazdasági fejlődésnek kell alárendelni, hiszen ha Kína gazdasága, ereje összességében 
növekszik, akkor az az egész ország számára jó. Ez azt jelenti hogy ők hajlandóak a 
társadalmi különbségek növekedése árán is elősegíteni a gazdasági fejlődést. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy az elitisták a vállalkozók, a cégek, illetve az újonnan 
felemelkedett középosztály érdekeit képviselik, azt lehet mondani, hogy a gazdaságpolitikájuk 
viszonylag liberális: alacsony adókban gondolkodnak, minél szabadabbá tennék - 
természetesen bizonyos keretek között a vállalkozásokat - annak árán is, hogy miközben 
sokan meggazdagodnak, mások elszegényednek vagy legalábbis ugyanolyan szegények 
maradnak, mint eddig voltak. Jellemző, hogy az elitisták alapvetően állami vállalatoknál, 
bankoknál, cégeknél, kereskedelmi, ipari, gazdasági minisztériumban, tehát 
gazdaságirányítási posztokon szereztek eddig tapasztalatokat. 

A kínai vezetésnek a másik - mondjuk így - frakcióját a populisták képviselik. Ez is 
nagyon rossz szó egyébként. Ők pedig azt mondják, hogy Kína nem lehet erős, nem lehet 
nagyhatalom úgy, ha az emberek százmilliói továbbra is nagyon rossz körülmények között 
élnek, és inkább - hogy úgy mondjam - be kell áldozni a gazdasági fejlődésből, a gazdasági 
növekedésből néhány százalékot az újraelosztás növekedése érdekében. Tehát a városi és 
falusi szegények felé kell forrásokat átcsoportosítani, ki kell építeni egy fejlettebb 
társadalombiztosítási rendszert, jobb ellátórendszereket, jobb oktatási rendszereket még akkor 
is, ha ez a gazdasági növekedés kárára van, tehát el kell fogadni egy kisebb GDP-növekedést, 
és azt, hogy a középosztály vagy a vállalkozók nem fejlődnek olyan jól, hiszen tőlük adókat, 
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járulékokat szednek el annak érdekében, hogy a nyomorgó tömegek följebb 
kapaszkodhassanak legalább anyagilag. Jellemzően a populistáknak- őket nevezik új 
baloldalnak is- a szocializációja belső tartományokban történt. Nekik alapvetően nem 
gazdaságirányítási, hanem inkább közigazgatási tapasztalataik vannak.  

Ezen az alapfelosztáson kívül még számtalan más megkülönböztetés szokott lenni a 
kínai politikában. Szoktak beszélni hercegecskékről vagy hercegekről, akiknek már az apjuk 
is magas rangú káder volt, akiknek nyilván a karrierjük sínen volt már fiatal korukban. Ilyen 
például Hszi Csin-ping, az új államelnök. Ők általában elitisták, szoktak beszélni a 
kiszesekről vagy a Kommunista Ifjúsági Ligában szocializálódottakról, akik jellemzően 
inkább populisták. Vannak lokális érdekcsoportok, mint a sanghaji klikk, amelynek Csiang 
Cö-min volt illetve még most is a vezetője, aki a ’90-es években pártfőtitkár, államelnök is 
volt. De van pekingi klikk meg egyéb regionális klikkek is. tehát a fő ideológiai irányok 
különböző más érdekcsoportokkal, szocializációs hátterekkel is keresztbe-kasul szabdalják 
egymást. Tehát nagyon bonyolult a rendszer. 

Ami viszont biztos, hogy nem zéró összegű játszmában gondolkodnak a különböző 
klikkek, tehát nem arra törekednek, hogy a többi frakciót megsemmisítsék, hanem pontosan 
tudják, hogy csak együtt tudják kormányozni tovább az országot. Nyílt harc a párton belül a 
párt legitimációjának összeomlásához vezetne, ezért aztán igyekeznek mindenre 
kompromisszumra jutni és egyensúlyt találni. 

Az ötödik nemzedék, tehát a most színre lépett nemzedék két fő képviselője Hszi 
Csin-ping, ő pártfőtitkár, a párt első embere, illetve államelnök, államfő is. ez az utóbbi 
reprezentatív pozíció, tehát Kína nem elnöki rendszer, neki az igazi hatalma a 
pártfőtitkárságból származik. Őt az elitisták között tartják számon, emellett herceg is, tehát 
neki már az édesapja is magas rangú hivatalnok volt 

A miniszterelnök, aki a napi adminisztrációt vezeti, Li Ko-csiang, ő viszont a 
populistákhoz tartozik, szegény sorból küzdötte fel magát, és alapvetően őt az egyszerű 
emberek emberének szokták tartani. Önmagában ez a tény, hogy a két legfontosabb pozícióra 
két eltérő frakció képviselői kerültek, ez is jelzi, hogy kiegyensúlyozottságra törekednek. A 
kínai politika az elmúlt 10 évben a különböző frakciók egyensúlyára épült és várhatón a 
következő 10 évben is ez fog történni. Nem próbálják egymást kiszorítani a különböző 
csoportok, mert azzal mindannyiuknak rosszat tennének, ha éles, nyílt harcokba kezdenének 
egymással.  

Az új nemzedék, az a sok száz ember, aki most Kínát vezeti idéntől, ők a 
legsokszínűbb társaság, amely valaha Kínát vezette. Az elmúlt 20 évnek gyakorlatilag az 
összes vezetője mérnöki végzettséggel rendelkezett, és hasonló kádergyerekként nőtt fel. 
Általában részt vettek tettesként is és áldozatként is a kulturális forradalomban. Hasonló volt 
tehát a végzettségük, hasonló volt a szocializációjuk. A mostani nemzedék már élete nagy 
részét a reformkorszak gazdasági növekedés jellemezte időszakában töltötte. A nagy 
forradalmi, kulturális forradalmi, egyéb megmozdulásokban már nem vettek részt, és közöttük 
már a mérnökök mellett bőven vannak jogászok, közgazdászok - horribile dictu- bölcsészek 
is. Ez egy kicsit kiszámíthatatlanná teszi, hogy hogyan fogják vezetni az országot. Eddig 
lehetett tudni, hogy meglehetősen mérnöki gondolkodásúak voltak a vezetők, ha valamit 
elhatároztak, megvalósították. Jjogászok, közgazdászok, pláne bölcsészek nem föltétlenül 
ilyenek. Ez egy kiszámíthatatlansági tényezőt visz a rendszerbe. 

További jellemzője ennek az új generációnak az, hogy igazán kiemelkedő, 
karizmatikus személyek nincsenek benne. Az egész kínai politikai rendszer, illetve a 
kiválasztás rendszere, az az út, ahogy valaki feljut a csúcsra, mind az ellen játszik, hogy 
igazán kiemelkedő, karizmatikus, markáns személyiség feljebb jusson, mert ezeket előbb-
utóbb már az alacsonyabb szinteken mindig elkaszálják. A legjobban, legsimulékonyabb, 
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legmérsékeltebb, legkompromisszumképesebb, mindenkivel együttműködni tudó emberek 
kerülnek föl a csúcsra, ami azt jelenti, hogy igazán váratlan lépés ezektől nem várható.  

Ez amíg jól működik az ország, jelentős stabilitást biztosít, viszont ha valamilyen 
válsághelyzet merülne fel, akkor problémát jelenthet az, hogy nincs egy erélyes vezető, aki 
meg tud hozni akár nagyon markáns, nagyon bátor döntéseket is. Általában nem jellemző 
bátor, markáns döntés a kínai politikára az elmúlt 20 évben, és az a nemzedék, aki most 
felemelkedett, közülük sem látjuk, hogy bárki képes lenne valamilyen karakteres döntést 
hozni.  

A jelszava pedig az új nemzedéknek a kínai álom, ezzel sokat találkozhatunk majd a 
következő 10 évben, ha kínai vonatkozású cikkeket, könyveket, híreket hallunk. Ez teljesen 
nyilvánvalóan az amerikai álomra rímel. Hszi Csin-ping gyakorlatilag minden beszédében 
említi a kínai álmot: a minden kínai számára jólétet biztosító, szerény jólétet biztosító, Kínát 
pedig összességében nagyhatalommá tevő rendszerről van szó. Ez a kínai álom 
megvalósulása. Ez a cél. Tehát már nem beszélnek osztály nélküli társadalomról, semmilyen 
ideológiai dologról, ők az álmukat akarják megvalósítani, ami pontosan definiálva is van 
gyakorlatilag egy főre jutó jövedelem tekintetében, hogy mennyi lesz a kínai álom elérése.  

Az új vezetésnek viszont számos olyan problémával is meg kell küzdenie, amit az 
elmúlt 10-20 évben mindenki igyekezett a szőnyeg alá söpörni, vagy amely éppen az elmúlt 
10-20 év villámgyors, nagyon nyugodt fejlődésének következménye. Azt lehet mondani, hogy 
az elmúlt 10 év volt a kínai történelem egyik legnyugodtabb és legvirágzóbb időszaka. A 
2000-es években különösebb válságok nem zavarták Kínát, viszont évi 8-9-10 százalékos 
gazdasági növekedést még a válság kitörése után is elértek. Ez biztos, hogy nem tartható, 
biztos, hogy a következő 10 év sokkal nehezebb lesz Kína számára, mint az előző 10 év volt. 

A kínai növekedési modell kifulladóban van, egyértelmű, hogy lassul már most a 
növekedés és a katasztrofálisnak éppen nem mondható, de a két számjegyűtől messze lévő 6-
7-8 százalékra fog visszaesni. Ezt a vezetés tudja és nem is nagyon erőlteti, hogy ennél 
magasabb legyen, de ehhez hozzá kell szokniuk, ez egy pszichés folyamat lesz, amíg átállnak 
arra, hogy már nem két számjeggyel növekednek. Ugyanakkor a társadalmi egyenlőtlenségek 
az elmúlt 20-30 évben az elviselhetetlenségig növekedtek, tehát vannak nagyon gazdag 
emberek, vannak nagyon sokan nagyon szegény emberek, a közöttük lévő különbségek, a 
gazdag és szegény régiók közötti különbségek vagy akár egy városon belül is a gazdag- meg a 
szegénynegyedek közötti különbségek óriásiak. Ezzel biztos, hogy kezdeni kell valamit. Ha a 
statisztikát nézzük, akkor a dél-amerikai országok egyenlőtlenségi mutatóival van egy szinten 
a kínai.  

Óriási gond a korrupció. A kínaiak 2-3000 éve szocializálódtak egy korrupt 
hivatalnokrendszeren, tehát elég nagy a toleranciájuk a korrupcióval szemben. Ez az élet 
része, hogy bizonyos dolgok elintézéséhez le kell fizetni a hivatalnokot, viszont az elmúlt 
években olyan szintre növekedett, ami már kínai viszonylatban is kiemelkedő és annak az évi 
180 ezer tüntetésnek, sztrájknak, demonstrációnak - napi 500 demonstráció történik Kínában - 
a nagy része korrupciós ügyek miatt van. Egyszerűen a hivatalnok államosítja a paraszt 
földjét, és odaadja a haverjának vagy az unokaöccsének vagy az ingatlanbefektető rokonának. 
Ilyen jellegű ügyből rengeteg van. Ezzel biztos, hogy kezdeni kell valamit. 

Sokat emlegetett és valóban fontos probléma a környezetszennyezés. Az elmúlt 30 
évben nem nagyon törődtek vele, éppen amiatt voltak olyan olcsók a kínai áruk, hogy a 
környezetvédelemmel nem törődtek, ezzel is kell valamit csinálni, mert a kínai városokban 
gyakorlatilag sokszor már nem lehet levegőt venni. Plusz egy demográfiai válság is kezdődik 
Kínában. Erről keveset beszélnek, de 2012 óta növekszik az idősek száma az aktív 
korosztályokhoz képest, és az egészen biztos, hogy a következő 20-30 évben katasztrofális 
hatással lesz a kínai társadalomra. Egyszerűen elöregedik Kína, és ezzel az első olyan ország 
lesz a világtörténelemben, mint amely előbb öregedik el, hogy meggazdagodna.  
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Fontos problémát fog jelenteni a külkapcsolatok feszültebbé válása. Önmagában attól, 
hogy Kína felemelkedett és új nagyhatalom lett, ezzel felborította az elmúlt évtizedek hatalmi 
egyensúlyát. Biztos, hogy erre reakcióként Japán, Amerika, illetve Kína összes szomszédja 
erőteljesebb Kína-ellenes retorikához fog fordulni. Az is biztos, hogy Kína keményem fog 
válaszolni mindenféle provokációra vagy keményebb föllépéssel. Tehát egészen biztos, hogy 
a következő 10 évben sokkal feszültebbek lesznek Kína külkapcsolatai, különösen a 
környezetében, illetve az Amerikai Egyesült Államokkal szemben.  

Mindennek alapján a következő 10 évre, legalábbis a következő 5 évre amíg az első 
ciklusa az új nemzedéknek lejár, úgy tűnik, hogy a gazdasági növekedés lassú lesz, de azért 
viszonylag magas és nem puha landolásnak leszünk tanúi, nem fog éppen megzuhanni a kínai 
gazdaság, hanem szép lassan egy normálisabb, fenntarthatóbb ütemre fog visszaállni. Biztos, 
hogy változni fog a kínai gazdasági modell és az export, illetve a beruházások helyett a belső 
fogyasztást fogják ösztönözni, hogy az vezérelje a gazdasági növekedést. Nagyon úgy tűnik, 
hogy a kínai rendszer stabil marad, egyszerűen nincs kihívója Kínán belül a Kínai 
Kommunista Pártnak. Ez ellen úgy is védekezik a Kínai Kommunista Párt, hogy azokat az 
elemeket, akik esetleg a kihívói lehetnének, például a vállalkozókat vagy a most már 2-300 
milliós középosztályt egyszerűen magába integrálja a párt, és például 10 éve a nagytőkések is 
tagjai lehetnek a Kommunista Pártnak. Tehát úgy oldja meg az esetleges maga elleni 
lázadásokat a párt, hogy a lázadókat bevonja a hatalomba, és mondjuk a nagytőkéseknek, akik 
finanszírozni tudnának egy ellenzéki pártot vagy mozgalmat, hatalmat ad, bevonja őket a 
pártba, és akkor már nincs okuk lázadni, tehát a stabilitás várhatóan fennmarad. 

Vélhetően piaci reformok folytatódni fognak. Különösen a bankrendszerben eddig az 
állam szerepe óriási volt, nem is működött túl jól, biztos, de több piaci erőt be kell majd 
engedniük, de az, hogy jelentősebb politikai reformok történnének a következő 5 évben, de 
akár 10 évben is, azt szinte kizártnak tartom.  

Köszönöm szépen a figyelmüket.  
 
ELNÖK: Parancsoljon! 

Dr. Matura Tamás előadása 

DR. MATURA TAMÁS kutató (Magyar Külügyi Intézet) (Előadását prezentáció 
kíséri.): Jó reggelt kívánok, elnök úr. Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Köszönöm a 
meghívást. Matura Tamás vagyok a Magyar Külügyi Intézet tudományos munkatársa, és az 
École Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers adjunktusa. 

A következő szűk 25 percben szeretnék a kínai gazdasági kapcsolatok, a kínai 
gazdaság átalakulása és a magyar-kínai kapcsolatokról beszélni nagyon röviden. A téma 
óriási. Ennek megfelelően igyekeztem minden témában arra szorítkozni, ami a magyar 
kapcsolatokat, illetve Magyarországot, hazánkat érintheti. 

Három fő témát szeretnék érinteni. Az első a már ígért módon a kínai gazdasági 
átalakulás főbb ismérvei, a második a Kína és Közép-Európa közötti kapcsolatok alakulása 
lesz, amely a magyar-kínai kapcsolatok kontextusát jelenti, és végül, de nem utolsósorban a 
legfontosabb, a magyar-kínai kapcsolatok főleg elmúlt egy éve, közelmúltja.  

A kínai gazdasági átalakulással kezdjük. Önök nyilván számtalanszor szembesültek 
Kína méreteivel, de nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy egy Magyarországnál 
százharminchatszor nagyobb népességgel rendelkező országról van szó, amelynek most már 
63, sőt, valószínűleg idén már 65-66-szor nagyobb a gazdasága, mint a magyar, ugyanakkor 
az egy főre jutó GDP még vásárlóerőparitáson is alig fele a magyarnak. Ez azt is jelenti, hogy 
ha már a gazdaságról beszélünk, hogy a kínai növekedés potenciálja még mindig rendkívül 
nagy. Harminc évnyi, gyakorlatilag töretlen, közel 10 százalékos GDP-növekedés után is még 
nagyon-nagyon alacsony a kínai egy főre jutó GDP, innen még bőven van hova növekedni. 
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Ha megnézzük Kína reál GDP-növekedését Magyarországhoz viszonyítva, akkor némi 
lemaradás látható. Ennél sokkal fontosabb az, amit már kollégám is említett, hogy a 
közeljövőben is a kínai GDP várhatóan egy stabil, 7-8 százalékkal fog növekedni legalábbis 
az összes nemzetközi - a fölső kék csíkot érdemes nézni - mérvadó intézet szerint. Itt érdemes 
arra is felhívni a figyelmet, hogy 2016-2017 fordulóján valahol Kína vásárlóerő-paritáson 
számított összesített GDP-je meg fogja előzni az Egyesült Államokét és az Európai Unióét is. 
2025 táján ezt már nominális alapon is el fogja érni Kína, tehát a következő évtizedben Kína 
válik a világ legnagyobb gazdaságává. 

Itt az amerikaiak szokták emlegetni, hogy igen-igen, de az egy főre jutó GDP 
tekintetében még mindig az amerikai negyede. Legyünk őszinték: nemzetközi kapcsolatok 
szempontjából ez nem sokat számít. Az összesített érték az, ami igazából érdekes. Ebből költ 
Kína akár katonai fejlesztésekre, akár nemzetközi gazdasági befolyásának finanszírozására.- 

Két fontosabb belső kínai témát szeretnék taglalni. Az egyik a társadalmi átalakulás és 
ezzel párhuzamosan a gazdasági átalakulás, illetve harmadikként az ezekből következő 
szükségszerűségek. A társadalmi átalakulásról már volt szó, itt néhány fontosabb, gazdasági 
szempontból is releváns tényt szeretnék kiemelni. Az egyik a már említett demográfiai trend 
változása. Itt nemcsak arról van szó, hogy a 2020-as évek közepére Kínában a 60-65 éven 
felüliek száma nagyobb lesz, mint az Egyesült Államok teljes népessége. Ami ennél sokkal 
érdekesebb, az az, hogy 2012-ben, azaz tavaly elkezdett csökkenni Kínában az aktív korúak 
relatív száma az össznépességen belül, és alig néhány év múlva, 2017-ben pedig az abszolút 
száma is, tehát szám szerint elkezd csökkenni Kínában az aktív korú lakosság száma. 

Emellett, ezzel összefüggésben látunk egy csökkenő aktív korú lakosságot, ahogy 
említettem, és emellett a növekvő életszínvonalat, az infláció problémáját és a növekvő 
béreket. Kína egyszerre küzd azzal a gazdasági modellváltással, amiről évek óta 
beszélhetünk,, amely egyszerre szeretné növelni az életszínvonalat, ezzel felpörgetni - és 
ezzel át is térek a gazdasági részre - a belső keresletet, ugyanakkor ez értelemszerűen mint 
egy libikóka feltételezi a kiáramló bérek növekedését. Ez inflációt gerjeszt, csökkenti a 
versenyképességet, már most látjuk azt, hogy ha belenézünk akár a ruháinkba, már nem Made 
in China, hanem Made in Bangladesh, Vietnám, Phillipines és a többi és a többi. Az alacsony 
hozzáadott értékű gazdasági tevékenység Kínából kiáramlik évek óta. 

Az a nagy kérdés, és ez az, amit most látunk és ez az, ami nagyon izgalmassá teszi a 
kínai gazdasági változásokat és ami egyébként óriási kihívások elé állítja a kínai gazdasági 
vezetést, hogy ez az átbillenés megtörténik-e. Képes lesz-e Kína a jelenlegi viszonylag 
alacsony hozzáadott értékű gazdasági és export-befektetésösztönző vagy befektetésen alapuló 
gazdasági növekedési modellből átbillenni a belső keresleten és ezáltal a fejlett 
technológiákon, a kutatás-fejlesztésen alapuló gazdasági növekedésbe, vagy pedig beleragad 
az úgynevezett middle income, azaz a közepes jövedelmű országok jelentette csapdába. Én 
személy szerint azt gondolom, hogy a kínai stratégiai tervezés és egész egyszerűen az ország 
bődületes méretei miatt ez az átlendülés sikerülni fog, de természetesen ez nem vehető 
készpénznek. 

Mi az a világgazdasági helyzet, mi az a világgazdasági átalakulás, ami a belső 
tényezőkön kívül mint externália Kínát befolyásolja? Az egyik a csökkenő exportkereslet, 
amit a mostani világgazdasági válság kapcsán láthatunk. Kína évek óta a világ legnagyobb 
exportőre, Németországot letaszítva trónjáról és a következő években a világ legnagyobb 
kereskedelmi nemzetévé fog válni. 

Emellett a belső fogyasztás növekedése miatt egy növekvő, szerényen, de növekvő 
importigényt is láthatunk az országban. Ha megnézzük az ehhez kapcsolódó táblát, akkor azt 
látjuk, hogy a kínai külkereskedelmi aktívum, tehát a többlet még mindig igen impozáns, 
tehát a magyar GDP-t jóval meghaladó mértékű profit keletkezik vagy áramlik az országba 
minden évben 200 milliárd dollár kapcsán, de a növekedés kilapul - úgymond - és 
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elképzelhető az, hogy a következő években már csökkenésbe fog fordulni köszönhetően 
elsősorban annak, hogy az elkövetkezendő 5 éven belül Kína nettó tőkeexportőr országgá fog 
változni, ami elképesztő fejlemény, tekintve azt, hogy a jelenlegi években is évi 100 milliárd 
dollár áramlik az országba. Kifelé viszont már 70-80 milliárd kínai tőke fektetődik be.  

Bocsánat, még egy kicsit vissza kell ugranom. A növekvő nyersanyagigények és -árak 
is globálisan éreztetik a hatásukat. Ennek oka elsősorban a kínai és mellesleg indiai, de 
elsősorban kínai növekvő belső piaci kereslet, és ami talán nagyon érdekes és sokakat meg 
szokott lepni, Kínában túl sok pénz van. Gyakran jönnek ma hozzám olyan magyar üzleti 
vállalkozók, akik szeretnének Kínában befektetni, és azt mondják, hogy nagyon fognak örülni 
még az üveggolyóknak is úgymond, hogy nagyon sarkítsam - ez nem igaz.  

Kínában rengeteg pénz van. Az elmúlt évtizedek mesterségesen alacsonyan tartott 
kamatai, illetve a belső társadalmi megtakarítási hajlandóság és a beáramló tőketöbblet miatt 
Kínában tőkefelesleg van. Ez jelenleg keresi az utat, több száz milliárd dollár fölötti kínai 
befektetési ügynökségek működnek, amelyek mindenhova szeretnének külföldön befektetni, 
reméljük, hogy köztük hazánkban is. 

A kiszolgáltatottság szó nagyon fontos. Ez a kínai léleknek az elmúlt 100-150 évben 
egy rezonőrje. Kína ezt is szeretné megszüntetni, mint a világ legnagyobb kereskedő nemzete, 
illetve legnagyobb exportőre jelenleg, nem rendelkezik azokkal az eszközökkel - és itt 
elsősorban a nemzetközi befolyásra és katonai képességekre gondolok -, amelyek ezt a 
pozícióját biztosítani képesek nemzetközi szinten is. Itt elsősorban érdemes arra gondolni, 
hogy a világtengerek szabad hajózhatóságát az Egyesült Államok nemcsak biztosítja, hanem 
felügyeli is. A kínai katonai fejlesztéseknek jelenleg az első számú célpontja ennek a 
helyzetnek a megváltoztatása legalább saját szűkebb régiójában, tehát az úgynevezett ázsiai 
pacifikus régióban Kína elsőbbségre tör, és azt gondolom, hogy ezt meg is fogja szerezni. 
Nem most, de 2025 környékén már szinte minden bizonnyal. - Gondoljunk a kínai 
hajófejlesztési tevékenyégre! 

Ezekből, tehát egyfelől a belső társadalmi változásokból és a külső világgazdasági 
változásokból következnek azok a gazdasági transzformációs kényszerek - és itt a kényszer 
szót direkt alkalmazom. Sokan csodaként tekintenek Kína elmúlt 30 évben bizonyított 
gazdasági teljesítményére. Én ehelyett folyamatos előremenekülést és kényszert látok. Most is 
ez történik. Szerencsére a kínai vezetés felkészült. Egyfelől ha én Kínában talán ha valamit 
csodálok, az a hosszú távú stratégiai gondolkodás. Nem csupán 5 évre vannak 5 éves tervek, 
hanem akár 50 évre előre vannak fejlesztési tervek Kínában. Az eltérés a tervektől általában 
csak úgy szokott realizálódni, hogy valamivel előbb sikerül végrehajtani, mint azt tervezték 
vagy nagyobb volumenben. 

Ez a transzformációs kényszer a már korábban említett belső kereslet növekedése 
irányába is hat. Nagyon nagy kérdés, hogy ezt Kínában sikerül-e végrehajtani. A kelet-ázsiai 
mentalitás - hogy nagyon leegyszerűsítve fogalmazzak - nem igazán kedvez ennek. Ezt Japán 
is és Dél-Korea is megszenvedi, nem vagyunk biztosak abban, hogy Kínában ez tömegesen 
sikerülni fog. Amellett, hogy van egy óriási keresletet támasztó elitréteg, illetve gazdag 
társadalmi réteg, nem egészen egyértelmű az, hogy mind a lassan másfél milliárd kínai is 
képes lesz ezt a gondolkodásmódot magáévá tenni. 

Említettem azt, hogy Kínának át kell billennie ezen a jelenlegi libikókán, ezen a 
jelenlegi vízválasztón, amely a jelenlegi gazdasági növekedési modelljét átvezetné úgymond a 
jövőbe. Kína és a kínai vezetés ezzel tökéletesen tisztában van, ennek megfelelően olyan 
méretű technológiai fejlesztéseket, olyan nagyságrendű összegeket csoportosítanak át kutatás-
fejlesztésre és oktatásra, amely nem csupán számunkra, hanem akár európai vagy amerikai 
mércével tekintve is figyelemre méltó. Ez a grafikon mutatja, hogy a következő, körülbelül 10 
évben hogyan fog változni az Egyesült Államok, Kína és az Európai Unió kutatás-fejlesztésre 
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fordított költségvetése. Azt gondolom, hogy rendkívül impozáns mind a növekedés, mind 
pedig az abszolút érték. 

Kutatóként mind a ketten - azt gondolom, hogy - jelentős kisebbségi komplexussal 
megyünk Kínába, amikor azt látjuk, hogy az ottani hasonszőrű kollégák milyen 
költségvetéssel tudnak dolgozni akár még a társadalomtudományok területén is. Az oktatás 
ugyanezt mutatja. Például a gazdasági együttműködési lehetőségek terén itt Magyarország 
számára nagy potenciált látok még több kínai fizetős diák fogadására. 

A másik kényszer a növekvő világpolitikai és világgazdasági szerepvállalás Kína 
részéről. Sokan vádolják Kínát azzal, hogy világuralomra vagy legalábbis globális 
dominanciára törhet a közeljövőben, a következő évtizedekben. Ez igaz és nem igaz. Nem 
igaz, mert Kína számára ez nem opció, Kína számára ez nem választás, nem azért történik, 
mert Hszi Csin-ping vagy a következő generációk hihetetlen világhatalmi ambíciókkal 
rendelkeznének. Ez minden globális nagyhatalommá váló ország számára semmi más mint 
kényszer. A már korábban említett gazdasági összefüggések egész egyszerűen Kínát, a kínai 
vezetést arra kényszerítik, hogy képessé tegyék az országot nem csupán önmaga 
megvédésére, hanem nemzetközi szerepvállalásának, nemzetközi gazdasági érdekeinek a 
bizonyítására és biztosítására is.  

Ennek megfelelően érdemes felhívni a figyelmet az elmúlt hónapokban lezajlott 
Obama és Hszi Csin-ping közötti találkozóra. Világtörténelmi jelentőségű volt, bár viszonylag 
elsikkadt a médiában. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke a történelemben először 
egyenrangú félként kezelte Kína vezetőjét, ráadásul ezt úgy fogalmazta meg, hogy két 
nagyhatalom közötti kapcsolatokról van szó. Ez Kínában óriási visszhangot kapott, ilyen még 
nem fordult elő: az Egyesült Államok nem kezeli így egyetlen másik nagyhatalmat sem, 
Oroszországot sem, az Európai Uniót meg főképp nem. Abszolút a G2 kialakulásának 
lehetünk szemtanúi, akár csak de facto szinten is, de azt gondolom, hogy ez a lényeg. 

Ami magyar szempontból jelentős, az a külkereskedelmi és befektetési stratégiaváltás, 
ami többek között a kínai tőkefeleslegből is következik. Az elmúlt években elsősorban a 
2008-ban kezdődött európai válság kezdetén az első 2 évben körülbelül azt láthattuk, hogy 
Kína egyébként önérdekből, felvevőpiacai védelme érdekében anyagi, itt elsősorban 
finanszírozási segítséget nyújtott az európai piacoknak. Na, ez az, ami megváltozott 2010-11-
től kezdődően: a kínai stratégák rájöttek, hogy ennél sokkal-sokkal bölcsebb és hosszú távon 
gyümölcsözőbb Kína részéről az, hogyha a finanszírozási segítség helyett lényegében 
felvásárolja azokat a legyengült, tehát piaci kapitalizációjukat tekintve csökkenő erejű de 
olyan technológiai képességekkel rendelkező európai cégeket, amelyek a kínai gazdaság 
felpörgetését is segíthetik elsősorban technológiatranszferrel, másodsorban pedig a kínai 
gazdasági befolyás európai növekedésével. 

Arról nem beszélve, nem mellesleg, hogy ez még politikailag is rendkívül jól 
prezentálható Európában. Kína munkahelyeket ment meg, Kína megmenti a Volvót, a Saabot, 
az MG-t, nagyon jól mutat ez. Sokkal jobban és egyébként a kínai belső célközönség számára 
is jobban eladható, mint csupán az, hogy a gazdag európaiakat a kínaiak megmentik a szegény 
kínai emberek pénzéből. Ennek nagy jelentősége van magyar szempontból is. 

Ugornék gyorsan a második téma, a Kína-Közép-Európa kapcsolat és mint a magyar-
kínai kapcsolatok kontextusa. Amivel szembe kell néznünk teljesen egyértelműen, hogy egy 
16 indulós versenyben vagyunk most. Ez a 16 induló az a 16 ország, amely Kína definíciója 
szerint jelenleg Közép-Európát képezi. (Ertsey Katalin távozik az ülésről.) Ez egy rendkívül 
heterogén társaság, ebből 10 ország európai uniós tagállam, 3 ország eurózóna-tagállam, a 
maradék 6 ország pedig a Nyugat-Balkán államait képezi.  

Azt látjuk, hogy 16 versenyző van ugyan, ugyanakkor van 2 vezető ország a régióban 
kínai szemszögből. Nem a magyar wishful thinkingről beszélek, hanem kínai szemszögből azt 
látjuk, hogy Lengyelország és Magyarország szerepel a kínai gondolkodásban kiemelten. 
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Dacára annak, hogy egyrészt Lengyelország óriási összegeket és energiákat fordít arra, hogy a 
kínai vezetést, mind a politikait, mind a gazdaságit meggyőzze saját elsőbbségéről Közép-
Európában. Itt az alkalom, hogy tájékoztassam arról a tisztelt bizottságot, hogy például pár 
hónappal ezelőtt a lengyel, a varsói külügyi intézetben lezajlott egy Kína-Közép-Európa 
fórumon. A lengyel külügyminiszter-helyettes és a lengyel külügyminisztérium Ázsiai 
Kapcsolatokért felelős főosztályvezetője, kerekperec, a magyar, a szlovák, a cseh résztvevő 
füle hallatára kijelentette azt, hogy Lengyelország Közép-Európa vezető állama.  

Hála az égnek, a kínai kollégák ezen azért mosolyogtak, hála az égnek, a kínai 
kollégákkal folytatott beszélgetésen kiderült, hogy ezt ők nem így gondolják. A kínaiak 
teljesen tisztában vannak azzal, hogy Közép-Európában vezető állam nem létezhet, ugyanis 
nem fogadnák el a többiek. A kínaiak tisztában vannak azzal, hogy Lengyelország befolyása a 
közép-európai régió északi részén jelentős, ámde a dél-európai régióban nincs jelen 
Lengyelország. És ez Magyarország jelenlegi szerencséje. A Nyugat-Balkánon tehát 
Magyarország és az attól délre fekvő országok tekintetében Kína Magyarországot tekinti 
jelenleg gócpontnak.  

Ugyanakkor itt szeretném a figyelmet felhívni arra, hogy a valódi és potens 
versenytársunk ebben a tekintetben, a Kína figyelméért folytatott verseny és ennél fogja a 
kínai befektetésekért és központok létrehozásáért folytatott verseny tekintetében nem 
Lengyelország, hanem Románia. Románia az az ország, amely hosszú évtizedek óta kiváló 
diplomáciai kapcsolatokat ápol Kínával. Románia az az ország, amely diplomáciája amúgy is 
kiemelkedően sikeres volt, azt gondolom, az elmúlt évtizedekben. És Románia az az ország, 
amely nem sajnálja sem a tőkét, sem az energiát arra, hogy Kínával minél jobb kapcsolatokat 
alakítson ki. 

Hadd utaljak itt arra, hogy a június végén, július elején elmaradt magyar 
miniszterelnöki látogatás pekingi, illetve kínai programját a román miniszterelnök szinte egy 
az egyben átvette. Gyakorlatilag olyan gyors reagálásra volt képes Victor Ponta - ez talán még 
az újságokban is így jött le, hogy Viktor helyett Victor -, olyan gyors reagálásra volt képes a 
román diplomácia, ami Magyarország számára elgondolkodtató. Ugyanígy hozzátartozik az 
ügyhöz, hogy jelenleg úgy tűnik, egyelőre nem hivatalos információk szerint, hogy a 
következő Kína–Közép-Európa-csúcsatlálkozóra Bukarestben fog sor kerülni idén 
novemberben. Ez az a rendezvénysorozat, amely Budapesten indult két éve, Varsóban 
folytatódott, és most úgy tűnik, hogy Bukarest fogja átvenni a kezdeményezést. 

A Kína–Közép-Európa kapcsolatok összességét tekintve még egy dolgot érdemes 
kiemelni, ez a jelentős kínai figyelem és ráfordítás, gyakran a reciprocitás hiánya mellett. Itt 
elsősorban arra gondolok, hogy Lengyelországot és Romániát leszámítva a közép-európai 
országok elsősorban fogadóországként szeretnének Kínával kommunikálni, Kínával 
interakcióba keveredni, ugyanakkor sajnos mind a politikai, mind a pénzügyi segítség 
ellenére, amit Kína nyújt, illetve azoknak a programoknak az ellenére, amiket Kína felajánl 
ezen országoknak, a reciprocitás gyakran hiányzik. A kínaiak egyelőre ezt - hogy is 
mondjam? - elviselik, de azt gondolom, hogy hosszú távon ezen érdemes változtatni. 

Ez egyben egyébként magyar lehetőség is. Ha Magyarország itt képes lenne 
felzárkózni aktivitásában mondjuk Lengyelország és Románia mellé, akkor az kitüntetett 
szerepünket fenntarthatná vagy akár tovább javíthatná. Ez volt 16 ország, ez talán nem is 
annyira érdekes. Viszont amit mindenképp szeretnék kiemelni, ez a 16 közép-európai ország 
Kínával folytatott kereskedelme a 2011-es adatok szerint. 

Itt azt látjuk, hogy Magyarország bár továbbra is dobogós, egyébként visszacsúszás 
áldozata. Korábban Csehországot megelőzve Lengyelország után Magyarország volt Kína 
harmadik legnagyobb külkereskedelmi partnere Közép-Kelet-Európában.  

Látszik a táblázat kivetítve is. Látjuk azt, hogy 2011-ben közel valamivel több mint 9 
milliárd dollárt ért el a magyar külkereskedelem, amelyet alig haladt meg a cseh és a lengyel. 
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A méretekből adódóan jóval nagyobb volt. Egyébként Szovákiát leszámítva lényegében az 
összes jelentős közép-európai ország igen nagy passzívumot halmoz fel minden évben 
Kínával szemben. Később fogok arról beszélni, hogy a külkereskedelmi kapcsolatok ilyen 
szempontból sokkal bonyolultabbak annál, mintsem hogy „az exportból kivonjuk az importot 
és kapunk egy balanszot” alapján megítélhetnénk. 

Egyébként még egy dolog. Az összesített, körülbelül 50 milliárd dolláros Kína-Közép-
Európa külkereskedelmi forgalom jelentős. Ez Kína számára nem csepp a tengerben, még 
akkor is, ha a kínai összesített külkereskedelmi forgalom évente valamivel több mint 3000 
milliárd dollár jelenleg. Ez az 50 milliárd dollár jelentős. Ez az elmúlt években körülbelül az 
Indiával folytatott kereskedelem nagyságrendjében található. Egy nagy különbség van még: 
az indiai nagyságrendekkel gyorsabban növekszi. De ettől függetlenül ez Kína számára már 
egy látható nagyságrend. 

Itt pedig az egyes országok lebontva egy nehezen átlátható táblázatban. Azt látjuk, 
hogy a legfölső kék vonal az összesített kereskedelmet mutatja. Más adatok szerint már a 60 
milliárd dollárt is meghaladja. Lengyelország a piros, a második vonal, majd alatta 
Csehország igen jelentősen növekvő kivitellel és Magyarország Szlovákia gyorsan jön föl, 
elsősorban természetesen az autóipari tevékenységének köszönhetően, és hogy úgy mondjam, 
a „futottak még” országok Közép-Európában.  

Ami viszont a kínai működőtőke-befektetés eloszlását mutatja Közép-Európában, ott 
Magyarország eddigi teljesítménye, azt gondolom, kiemelkedő még úgy is - és itt erre 
szeretném felhívni a tisztelt bizottság figyelmét -, hogy a hivatalos statisztikai adatok mind a 
magyar, mind a kínai, mind az európai oldalról tökéletesen megtévesztőek. Ennek az az oka, 
azt látjuk, hogy Magyarország esetén 2010-11 környékén nagy ugrást követően valahol 450 és 
500 millió dollár között van a kínai működőtőke-befektetés állománya.  

A valós adat még az itteni kínai nagykövetség szerint is 2,5 milliárd dollár. Tehát a 
valóság ötszörösen meghaladja a hivatalos statisztikát. Ennek egyébként az oka a nemzetközi 
hivatalos statisztikai eljárások rendjében található. A kínaiak tisztában vannak ezzel, akik 
hazánkkal foglalkoznak. Viszont számunkra problémás, mert nem tudjuk a lengyel, román, 
szlovák, cseh stb. pozíciót felmérni, hogy ott Magyarország milyen helyet foglal el. 

A magyar befektetési kapcsolatokról. A magyar-kínai kapcsolatok talán 
legizgalmasabb utolsó 5 perce lesz. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem vagyok 
kormánytisztviselő, tehát tulajdonképpen kicsit bátrabban beszélhetek és közalkalmazottként 
az a diplomás minimálbér sem jelent túl nagy akadályt, tehát a magyar-kínai kapcsolatokról 
őszintén! Hadd kezdjem a kereskedelemmel! 

A negyedik legfontosabb import- és tizenötödik legfontosabb exportpartnerünk Kína. 
A valóság ezzel szemben valószínűleg az, hogy Kína számunkra még fontosabb. Ha 
megnézzük a táblázatot, azt látjuk, hogy Németország, Oroszország és Ausztria után Kína a 
legnagyobb és legfontosabb importpartnerünk. Azt gondolom, hogy Oroszországot akár ki is 
húzhatjuk, hiszen ott az energiaimport az, ami a legfontosabb tényező. A kivitel tekintetében 
viszont csak 15. Kína - szintén 1 milliárd euró fölötti összeggel. 

A valóságot azért említettem kérdőjellel, hiszen nem tudjuk azt, hogy mik azok a 
magyar beépülő termékek, amelyek akár Németországon, Hollandián keresztül távoznak Kína 
irányába vagy Németországon, Hollandián keresztül érkeznek Magyarországra. Ez 
lekövethetetlen, illetve a rendelkezésre álló adatok alapján meglehetősen megmondhatatlan. 

A magyar-kínai termékforgalom alakulása. Itt rossz hírrel szolgálhatok. Az elmúlt 
évben a magyar-kínai termékforgalom, tehát a külkereskedelem összegszerűen csökkent. 
Forintban kifejezve nem! Forintban kifejezve jól néz ki a dolog, csak az a baj, hogy a kínaiak 
dollárral számolnak. Ez a táblázat vagy ez a grafikon a forintalapú számítást mutatja. Itt az 
látszik, hogy az export-import halványan de növekedett, az import stagnált és az export 
jelentősen növekedett, tehát jó hírem van, jó hírem is lehetne akár azzal, hogy a 
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külkereskedelmi deficitünk Kínával szemben csökkent, ámde ha megnézzük az emögött rejlő 
valós számokat, akkor hála az égnek a KSH-nak van egy 300 soros termékszintű statisztikája, 
amit átbogarásztam. Ebből egyrészt kiderül, hogy 85-90 százalékban magas hozzáadottértékű 
termékekkel kereskedünk Kínával, azaz a fehérnemű, a zokni és egyéb ilyen dolgok 
tizedszázalékokat jelentenek. Valójában gépipari termékeket, járműalkatrészeket, mikro-
elektronikai termékeket exportálunk és importálunk Kínából. 

Azt jelzem itt, hogy csökkenő külkereskedelmi deficitet tapasztaltunk Kínával 
szemben, amely azonban valójában bajt jelent. És általában is azt mondható, hogy tavaly 
csökkent a külkereskedelmi forgalom. Ha megnézzük ezt a táblázatot, ami a 2011-12. évre 
vonatkozik euróban, forintban és dollárban kigyűjtöttem a vonatkozó adatokat. Azt láthatjuk, 
hogy euróban valamivel, alig-alig csökkent - 0,11 százalékkal csökkent - 2011-re vagy ’12-re 
vonatkozó a külkereskedelmi forgalom. Forintban egy plusz közel 4 százalékos növekedést 
láthatunk, és ennek megfelelően forintban nagyon szépen alakult a külkereskedelmi egyenleg 
is, illetve annak a változása, a deficit csökkenése. 

A dollár tekintetében azonban már igen durva, több mint 18 százalékos csökkenést 
láthatunk. Dollárban kifejezve az összes forgalmunk 7 százalékkal csökkent, és ez igen 
jelentős változás. Több mint fél milliárd dollárral csökkent a külkereskedelmi forgalmunk 
Kínával 2011-ről ’12-re vonatkozóan, legalábbis a KSH adatai szerint. Az a problémánk, 
hogy amennyiben a kínaiak rátekintenek közép-Európa térképére és adataira, akkor a 
dollárfogalmat, illetve a dollárból képzett jüanforgalmat fogják figyelembe venni, és itt 
Magyarország értéke - mondjuk így - csökken.  

Miért számít még ennél is jobban a dollár a forint helyett? Azért, mert a KSH 
egyébként nem nyilvános adatai szerint a kétoldalú, tehát a magyar-kínai kereskedelem és 
ezen belül elsősorban a Magyarországról Kínába irányuló export 92 százalékát nemzetközi 
nagyvállalatok, tehát multik bonyolítják. A maradék nem egészen 8 százalékon osztoznak a 
magyar kkv-k. Ez természetesen nagyon jó, hogy a Magyarországon tőkét és munkahelyeket 
teremtő nagyvállalatok Kína irányába tudnak exportálni, viszont ahogy említettem, a részletes 
adatokat megnézve az összes termékforgalom csökkenése elég nagy bajt jelent. A baj az, hogy 
azokon a területeken csökkent a magyar import, amelyek a Magyarországon működő 
vállalatoknál inpoutot jelentenek. Tehát magyarul ha megnézzük ezeket a listákat, akkor azt 
látjuk, hogy mikroelektronikai alkatrészek és egyéb termékek területén csökkent a magyar 
behozatal. Egészen magyarul a BlackBerry gyártója, a NOKIA magyarországi gyártója vagy a 
Foxconn nem hoz be annyi terméket, leépítik a magyarországi tevékenységüket. 

És az exportot megfigyelve is azt látjuk, hogy olyan export csökkent Kína irányába, 
amelyet nemzetközi nagyvállalatok produkálnak. A növekedést is - mert volt az is - azt is csak 
és kizárólag nemzetközi nagyvállalatok produkálják, többek között az Audi vagy a 
Bombardier. 

A befektetésekről már szóltam. 2,5 milliárd dollár a jelenlegi összesített stock 
Ugyanakkor az a meglátásom, hogy itt egy megtorpanás tapasztalható. Az elmúlt években 
számos bejelentésre került sor. Próbáltam utánajárni, hogy azóta mi a sorsuk ezeknek a 
befektetéseknek, legyen szó akár a napelem- vagy citromsavgyárról, de ezekről jelenleg nem 
hallani azóta újabb hírt. Fel is hívtam egyébként egyet-kettőt és azt mondták, hogy jegelik 
jelenleg ezeket a befektetéseket. A helyzetünk tehát Közép-Európában kiemelkedő, a trend 
azonban nem biztató.  

A politika területén magyar részről megtorpanást látok, miközben a kínai kitartás 
egyelőre töretlen. Arról kell tájékoztatnom a tisztelt bizottságot, hogy a nyár folyamán 
magyar részről lemondott miniszterelnöki látogatás, a lemondás ténye és a lemondás módja 
Pekingben igen nagy visszatetszést keltett. Ezt mindenképpen valamilyen módon orvosolni 
kell. Úgy tudom, hogy miniszterelnök úr bízik abban, hogy a következő év januárjában el tud 
látogatni Pekingbe. 
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Kínai diplomáciai források - hogy úgy mondjam - a január-februárt nem zárják ki, 
csak éppen 2017-ről beszélnek. Remélem, hogy a magyar diplomácia, a Külügyminisztérium 
egyébként eddig is - azt kell mondanom, hogy a Külügyminisztérium mindent megtett és én 
nem a Külügyminisztériumnak dolgozom - mindent megtett a látogatás érdekében. Ezt a - 
nem tudok jobb szót - problémát vagy fiaskót valamiképpen orvosolni kell. Ahogy említettem 
például román oldalról nagyon gyors reagálása volt, egy olyan versennyel nézünk szembe, 
aminél fel kell venni a kesztyűt. 

Mindezekből fakadó problémák megoldásában és az azokból fakadó lehetőségek 
kihasználásában - mert szeretem úgy felfogni a dolgokat, ahogy ezek kéz a kézben járnak -, 
ahogy már korábban is említettem, erősíteni kéne az állami szintű reciprocitást. Pont tegnap 
este volt a kínai nagykövetségen a nemzeti ünnep fogadása, és a kínai nagykövet beszámolt az 
elmúlt év eredményeiről a kétoldalú kapcsolatok tekintetében. Sajnos kevés olyan dolgot 
említett, amit Magyarország állami szinten Kína számára felajánlott, teljesített vagy adni, 
ajándékozni tudott. Például amit a legbüszkébben emlegetett, az a 150 kínai gyermek 
magyarországi nyaraltatása, de amennyiben információim nem tévednek, ez nem magyar 
állami szintű kezdeményezés volt, hanem képviselői szintű kezdeményezés. 

Nagyon nagy problémát jelent és teljesen nyilvánvalóan hazabeszélek, ez a kutatások 
és az információgyűjtés hiánya Magyarországon, illetve szétforgácsoltsága és 
alulfinanszírozottsága. Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy a magyar modern Kína-
kutatás aktív korú tagjainak fele, harmada, kétharmada jelen van (Derültség.), kis túlzással. Itt 
arra szeretném felhívni a képviselő hölgyek és urak figyelmét, hogy minimális befektetésekről 
beszélünk. Amikor azt mondtam, hogy a kínai állam nagyon odafigyel Közép-Európára, ez 
azt jelenti, hogy évi 2 millió jüan, azaz évi 70 millió forintnyi összeget fordít arra, hogy Kína 
és Közép-Európa között a kapcsolatokat fejlessze.  

Én idén már lehettem, és októberben ismét megyek egy olyan pekingi programra, ami 
kifejezetten Kína és Közép-Európa közötti kutatói vagy a most októberi fiatal Leader vagy 
valami ilyen néven emlegetett egyeztetéseket elősegítse. Mindig kínai oldalról érkeznek ezek 
a megkeresések, és míg magyar oldalról meg sokszor a repülőgép finanszírozása is problémát 
jelent. Rengeteg kutatási potenciál van Magyarországon, és itt most nem fölösleges 
kutatásokról beszélek, hanem gazdasági-kereskedelmi témájú kutatásokról, amire lenne 
ember, de egész egyszerűen minimális finanszírozást sem tudunk találni hozzá. 

A kkv-k erősítése – ezzel a szlogennel gyakran dobálódzom. Ez nem a szakterületem, 
ez nyilván a gazdasági szakembereknek okoz nagy problémát, hiszen azt látjuk, hogy a nagy 
távolságok, a nagyságrendbeli különbségek, a jogi, finanszírozási, logisztikai és egyéb 
problémák olyan gondot jelentenek a magyar kkv-k számára a kínai terjeszkedés kapcsán, 
amelyeket nehezen lehet áthidalni, de át lehet hidalni. Személy szerint több olyan, Kínában 
működő magyar vállalkozásról tudok, akik itthon egyébként titkolják a tevékenységüket, de 
nagyon sikeresek kint elsősorban, például elsősorban a szoftverszolgáltatási szektorban 
Kínában. 

A másik lehetőség az örökké emlegetett turizmus. Itt azonban a közvetlen légi 
kapcsolat az, ami szinte minden téren – nemcsak turisztikai, hanem gazdasági, politikai téren 
is - problémát jelent. Jelenleg saját tapasztalatok szerint körülbelül 24 óra háztól házig, tehát 
az otthoni taxiba üléstől a pekingi hotelbe megérkezésig. Ez nem vállalható, főleg ahhoz 
képest, hogy mondjuk másfél évvel ezelőtt ez fele idő alatt, sőt kevesebb, mint fele idő alatt 
teljesíthető volt. 

Egy utolsó vagy nem utolsó, de még egy kiemelendő lehetőség Magyarország 
részéről, amire nagyon sok figyelmet lenne érdemes fordítanunk: gyakran próbáljuk hazánkat 
pozicionálni mint logisztikai centre hub bridge és számos más sikkes szakkifejezéssel. Ehhez 
képest az elmúlt hetekben hallhattuk a hírekben, hogy itt speciel Szlovákia került 
versenyelőnybe. Személyes ismerőseim, barátaim dolgoznak azoknak a cégeknek, akik az 
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úgynevezett új Selyemúton heti két-három szerelvényt küldenek oda-vissza 99 százalékos 
kihasználtsággal, ezek ezentúl sajnos nem Záhonynál fognak belépni Magyarországra, hanem 
úgy tűnik, hogy Szlovákián keresztül fogják Bécset megközelíteni. Nagyon nagy lehetőség 
lett volna Magyarország számára, talán még menthető a dolog. 

Miután bőven lejárt az időm, szeretném megköszönni a figyelmüket. Kérdésekre 
örömmel válaszolok. Még egy dolog, amivel régóta házalok: nem reménytelenek a magyar-
kínai kapcsolatok. (A kivetítőn egy plakát képe jelenik meg. A plakáton a magyar Parlament 
képe látható, a pesti oldalon a budai hegyekkel.) Ez egy egész oldalas hirdetés volt, másfél 
éve találtam egy kínai, belső tartományok között közlekedő repülőgép on board 
magazinjában. Elég hangosan felkiáltottam, amikor megláttam. Nem értették a kínai 
utastársak. (Közbeszólásra:) Nem is az a lényeg, az illusztráció az izgalmas, és nem szeretnék 
senkit megijeszteni a magyar Országgyűlés jövőjével kapcsolatban. Lehet, hogy már épül 
Kínában. Tudjuk azt, hogy a kínaiak szeretnek ilyen dolgokat lemásolni. (Derültség.) A 
kedvencem az északi szárny továbbra is felállványozott léte. 

Úgyhogy ezúttal szeretném megköszönni a figyelmet. Reméljük, hogy ez nem egy 
Magyarországra irányuló kínai befektetés illusztrációja. Ez egy csangcsuni ingatlanbefektetés, 
hogy ott vegyen különböző ingatlanokat. Szerintem egy magyar államkötvény 
megfotoshopolva, a budai hegyek a pesti oldalra. (Derültség.)  

Köszönöm.  

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdések, észrevételek? (Jelzésre:) Csóti képviselő úr, 
majd Gyöngyösi alelnök úr. 

 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Igazán kérdésem nincs, mert 

annyi mindent, annyi információt kaptunk. Megköszönni szeretném ezt a rendkívül gazdag és 
rendkívül informatív két előadást. Úgy hiszem, hogy ez rendkívül nagy hasznunkra van 
nekünk, akik külpolitikával foglalkozunk. Tehát gratulálni és köszönetet mondani szeretnék. 
Nagyon-nagyon fontos információkat kaptunk. Kívánom, hogy ezen az úton tovább haladva, 
nagyobb támogatás mellett bővüljön a csapat és legyen hasznára a magyar külpolitikának és 
ezen keresztül Magyarországnak.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Gyöngyösi alelnök úr! 
 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Én is szeretnék csatlakozni Csóti képviselőtársamhoz. Köszönjük szépen ezt a nagyon 
kimerítő előadást. 

Azért mégis kihasználnám az alkalmat, hogy két Kína-szakértő a vendégünk ma, és 
szeretném, ha megvilágítaná nekem két, a médiában vagy a sajtóban jelenleg nagyon aktuális 
hír hátterét, mert én csak nyilván újságokból próbálok tájékozódni, és a kínai belső viszonyok 
tekintetében az ember néha nehezebben tájékozódik, mint a Kreml belső falai között zajló 
események között vagy más kérdésekben. 

Talán most, a múlt héten lett vége a Bo Xilai elleni pernek, aminek kapcsán a 
korrupció és a generációváltás is szóba került. Sokat emlegették, hogy az édesapja még Mao 
Ce-tung harcostársa volt és hogy ő olyan családból származik, amely politikai értelemben a 
kínai abszolút elithez tartozik, és nagyon sokat emlegették azt is, hogy Csungkin – a kiejtésem 
lehet, hogy nem a legtökéletesebb – városának vezetését nagyon kiválóan látta el, tehát még 
szimpátiatüntetések is voltak mellette. Mondták azt is, hogy jó, lehet, hogy korrupt, de hogy 
fellendítette a várost, tehát ilyen hírek is napvilágot láttak.  
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Csak hogy pontosan mi áll a Bo Xilai-per hátterében, ez érdekelne engem igazán, 
hogy ez most valóban a korrupció elleni harc jegyében zajlott vagy van benne valamifajta 
politikai leszámolás? Itt a nyugati sajtó azt is pedzegette, hogy nem véletlen az, hogy ilyen 
hosszú időre leültették, valószínűleg tud valamit Bo Xilai a kommunista párt vezetésének 
belső dolgairól. Nagyon sok mindent tudhat, és valószínűleg azért ültethették le, hogy ne 
beszéljen ki vagy ne lássanak ezek az információk napvilágot. Ez lenne az egyik aktuális 
témakör. 

A másik pedig. Utaltak önök is az Obama és a kínai vezető, Hszi Csin-ping 
találkozójára. Olvastam egy rövid beszámolót Wang Yi és John Kerry, a két külügyminiszter 
találkozójáról, és nagyon érdekes volt számomra, ebből az elemzésből az tűnt ki, mintha Kína 
és Amerika között nyilván ez a nagy megbékélés, barátság, összeborulás volt kiolvasható 
ebből a találkozóból, és nagyon sok olyan kérdést érintettek, amiből nekem úgy tűnt, hogy 
Kína nagyon barátságos, békülékeny hangulatot ütött meg. Wang Yi többször hangsúlyozta 
azt, hogy Kína békés felemelkedéséről van szó, ez a Peaceful Rise, és tele volt vele az egész 
sajtó, hogy ezt hogy hangsúlyozták. 

Aki ismeri a történelmet, tudja, hogy ezek a hatalomváltások, meg a nagyhatalmak 
konkurálása, az emelkedő hatalmak és az éppen domináns hatalmak összecsapása ritkán 
szokott békésen végbe menni vagy ez a hatalomváltás meg ez a kiegyensúlyozódás ritkán 
szokott békülékenyen végbe menni. Mégis arról lehetett olvasni, hogy Kína az utóbbi időben 
az USA kiberkémkedés-vádjára nagyon higgadtan reagált, valószínűleg a Snowden-ügy is 
hozzájárult ahhoz, hogy ezt ne vegye föl annyira a kesztyűt ebben a kérdésben. 

Katonai együttműködésről lehetett olvasni vagy a katonai együttműködés erősítéséről. 
Van egy új beruházási, befektetési egyezményt, amit most Amerika meg Kína előremozdított. 
Korábban volt egy olyan, hogy az Amerikai Egyesült Államok dominál egy szolgáltatásokra 
vonatkozó kereskedelmi egyezményben, Kína abba bejelentkezett, hogy ő ebben szeretne 
tárgyalóasztalhoz ülni.  

A csendes-óceáni partnerség, amit eddig Kína mindig úgy fogott föl, mint Amerikának 
egy fenyegetését ott a csendes-óceáni régióban, ebbe is bejelentkezett Kína. Tehát abszolút 
látszik, hogy nagyon sok pozitív jel van arra, hogy az Egyesült Államok meg Kína valamiféle 
békés egymás mellett élést próbál megvalósítani. A kérdésem az, hogy ez Kína részéről 
stratégia vagy taktika? Vagy mi áll emögött, hogy az utóbbi pár hónapban a két ország ilyen 
sok területen az együttműködés felé halad. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Összegyűjtjük a kérdéseket, mert többen 

vannak, és egymás közt elosztják, hogy ki melyikre szeretne válaszolni. (Jelzésre:) Horváth 
képviselő úr! 

 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök úr, köszönöm. Uraim, egy-két érdekes 

megjegyzésükhöz fűznék csak hozzá megjegyzést vagy kérdést, mert az egész előadás olyan 
érdekes volt, hogy csak csuda, na! Az a szerencsés, valamikori egyetemi alaposság és a 
praktikus világnak szóló valami együtt megjelenik, úgyhogy köszönöm, ez kitűnő volt. 

Eszembe jut az, hogy 10 éves generációváltásról beszéltek, és el is mondták, de nem 
hallottam abban Zhou Enlait. Mert volt egy idő, amikor én kínai, távol-keleti dolgokkal 
foglalkoztam, ezelőtt 20-30 évvel. Akkor az volt az élet, hogy a két filozófiaprofesszor, Mao 
Ce-tung és Zhou Enlai volt az intellektuálisabb intellektüel a kettő közül, és milyen nagy 
hatása volt a Nyugatra akkor. Most valahogyan ebben a történelmi visszatekintésben a neve 
már mégsincs ott?  

Másik megjegyzésem: hallottam a Selyemút szót. Régi témám a Selyemút, ez a 3-4 
ezer éves, micsoda világ fejlődése. Ez a fogalom megint valakinek a fejében szerepel? 
Kérdezem. 
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Harmadik megjegyzés. A nagyhatalom, a világhatalom akár GDP vagy népesség vagy 
micsoda jelzőkkel mérve a nagy, a mega felé kutatnak, bár a demográfiai adatok nem illenek 
össze azzal, hogy a nagyhatalom olyan nagyhatalom lesz, de éppen a demográfiája ellenkező 
jeleket ad. Mégis az is megjegyzendő – kérdezem is -, hogy a nagy Kína, amely egy nagy 
darab real estate, óriási terület és olyan sok a nép, ennek olyan világhatalommá való 
növekedése, amely ebben benne lehet, mégis a világtörténelem nem azt tanítja, hogy egypár 
évszázad során aztán szétesnek. A perzsa meg a római meg a brit birodalom, a szovjet 
birodalom, az a nagy orosz cári valami, ami 3-400 év alatt fölépült, egy kommunista 
ügyetlenség nyomán az egész nagybirodalom szétesett. 

Szóval a kínai kohézióban, összefelé tendálásban látom azt – persze ez vízió, de ennek 
vannak gazdasági, demográfiai, egyéb tényezői -, hogy Kína nem annyira tendál. Ezek a 
tényezők, ezek az elemek nem arra mutatnak, hogy ez permanensen összeillik, hanem jelentős 
mennyiségű decentralizáló vagy taszító tényező is van. Kérdezem, hogy ezek a számításaim 
filozófiai inkább vagy a magam ökonometriája ezt igazolhatja-e. Szerintem igazolja. Önöknek 
mi a meglátásuk e tekintetben?  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Harangozó képviselő úr! 
 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Először én is szeretném 

megköszönni ezt a rendkívül élvezetes és tartalmas előadást. Három viszonylag rövid és 
egyszerű kérdésem lenne. Jártam én is kint Kínában a kínai pártvezetésnél egy pártközi study 
visiten, ahogy ezt mondani szokták, és viszonylag magas szintű pártvezetőkkel sikerült 
találkoznom és beszélgetni. 

Több alkalommal, amikor a kínai szegénységre kérdeztünk rá, ahogy az önök 
prezentációjában is szerepelt mint nagy probléma a nagy társadalmi különbségek, mindig 
arról próbáltak minket meggyőzni, hogy ez nem okoz Kínának nagy problémát, mert hogy 
igazán szegénységben 100-150 millió ember él, ami az ország lakosságának 10 százaléka. Ha 
Magyarországon azt nézzük, hogy körülbelül 40 százalék él a szegénységi küszöb környékén 
vagy alatta, akkor ilyen összehasonlításban valóban kezelhetőnek tűnik ez a történet. Sőt, azt 
mondták, hogy éppen az a politikájuk támogatásának az egyik legnagyobb motorja, hogy 
évente több 10 millió vagy 10 milliós nagyságrendben tudnak embereket a szegénységből 
fölzárkóztatni, ami persze máshol problémákat okoz, mert ez gyakran a városokba való 
bevándorlással jár együtt. Önök hogy látják? Valójában ez egy mennyire kezelhető kérdés?  

A másik pedig, ami a befektetéseket illeti. Nekünk legalábbis azt mondták, hogy pénz 
bőven lenne Európában befektetni, de úgy döntöttek, hogy Európában nem fektetnek be, mert 
Európa gazdasági szerkezete úgy, ahogy van, fenntarthatatlan. Nem látják hosszú távon 
biztosítottnak azt a pénzt, amit ide befektetnek. Ezért olyan, hogy nagy kínai állami döntésre 
való befektetés nem várható. Az, hogy Európába nagyobb pénzt pumpáljanak, így nem 
várható, a vállalataikat biztatják arra, hogy tisztán vállalati, üzleti alapon ami megtérülő 
vállalkozás, menjenek, fektessenek be, csinálják. Ebben van politikai támogatás meg 
vállalatoknak is némi támogatás esetleg, de ennél tovább nem mennek el, mert egy lényegesen 
nagyobb európai integrációra lenne szükség. 

Valahogy úgy mondták, hogy jelenleg Európát úgy látják, mint aki a szakadék szélén 
ahelyett, hogy két kézzel az európai államok próbálják magukat valahogy fölhúzni, egyik 
kezükkel kapaszkodnak, a másikkal meg összefogják egymást, utalva arra, hogy van egy 
közös fizetőeszközünk, de önálló monetáris politikák vannak, és nincs politikai egység sem, 
így az egész mutatvány össze fog omlani, tehát kifejezetten egy mélyebb integrációpártiságról 
tettek tanúbizonyságot. 
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Nekem mostanában van is olyan érzésem, hogy próbálnak egyre nagyobb befolyásra 
szert tenni az európai vezetésre is és egy ilyen fajta diplomáciai nyomást helyezni az európai 
döntéshozatalra. Ezt hogyan látják? 

A harmadik kérdésem pedig az oroszokkal való kapcsolat, ami nekem nagyon 
meglepő volt, hogy gyakorlatilag az oroszokról soha nem beszéltek. Európáról, Amerikáról, 
különböző világgazdasági folyamatokról még Afrikáról is, de az oroszokról nem. Hogy az 
oroszokat ennyire nem tartják tényezőnek, az nekem nem volt világos. Rákérdeztem többször, 
de elkerülő válaszokat kaptam. Ha ebben segítenek kiigazodni, akkor azt megköszönöm. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Én is tennék fel néhány kérdést esetleg. Először is, 

tényleg nagyon szépen köszönjük a prezentációt, illetve az előadásokat. Az egyik gondolatom 
abból indulna ki, amiből Harangozó képviselőtársam. Oroszországról az itteni összevetésben 
sem nagyon hallottunk, hogy mi a helyzet. Elsősorban Amerikát próbáltuk viszonyítani 
Kínához.  

Két olyan kérdésem lenne, ami talán részben összefügghet ezzel. Az egyik, hogy 
Oroszországból elég sok olyan hírt lehetett hallani vagy írások voltak arról, hogy Szibériában 
gondot jelent egyfajta etnikai átalakulás, tehát nagyon sok kínai megy Szibériába dolgozni. 
Kínaiak szerte a világban - különösen az aktív korúak - elmennek akár kereskedni, akár 
különböző országokba vállalkozni. Összefügghet-e ez az elvándorlás azzal a tétellel, amit 
önök mondtak, hogy az aktív korú lakosság aránya az idősekhez képest változik? Tehát lehet 
ebben olyan, hogy Kínában aki nem találja meg igazán a boldogulást vagy irányítottan kap 
egy feladatot, hogy mondjuk elmenjen a világba valahova vállalkozni, befektetni, kis boltot 
nyitni vagy egy kínai közösségen keresztül tipikus China townokon keresztül máshol 
rendezkedjen be a világban. Ez összefügghet-e? 

De ugyanez a kérdésem erősen vonatkozna Oroszország szibériai területeire. Talán 
egy dokumentumfilm keretében voltak aránylag pontos részletek, hogy például folyamatosan 
van egy bevándorlás a szibériai területekre. 

A másik kérdésem Amerikával függene össze. Az elmúlt években látszik az, hogy az 
amerikai gazdaság számára fontos injekciót jelenthetnek azok a pénzügyi tartalékok, amelyek 
kínai tulajdont képeznek az amerikai tartalékokban. Tehát van-e összefüggés ezen pénzek és a 
politikailag is elfogadható vagy egymáshoz való közeledésben? Ezt azért is kérdezem, mert 
Amerikában az elmúlt 2 napban a legfontosabb hírek azok, hogy tulajdonképpen teljesen leállt 
az állami adminisztráció. Miután a költségvetésben nem egyezett meg a Szenátus, 10 
szavazatnyi különbséggel visszadobta az elképzeléseket, tehát tulajdonképpen ma reggeltől 
vagy tegnap délutántól kezdve az Egyesült Államok állami adminisztrációjában mindent 
leállítottak, bezártak. A különböző hivatalok éppen fizetés nélküli szabadságra küldték a több 
százezer alkalmazottjukat. 

Most nem ez a kérdés, csak Amerikából jönnek ilyen hírek, viszont azt is lehetett látni, 
hogy annak idején bármely külügyminiszter akár két-három éve is az amerikai 
külügyminiszterek vagy az amerikai adminisztráció számára mindig nagyon fontos volt, hogy 
nagyon látványosan tartsanak találkozókat kínai partnereikkel. Tehát vannak-e összefüggések 
abban, hogy Kína igen potentált például pénzügyi tartalékok terén az Egyesült Államokban? 

Amennyiben nincs több kérdés, ez a kis kérdéscsomag lenne, amire várjuk az önök 
gondolatait. 

Válaszok 

DR. MATURA TAMÁS kutató (Magyar Külügyi Intézet): Köszönjük szépen. Közben 
fel is osztottuk a világot magunk között. Az első és az utolsó kérdést össze is tudom gyúrni, 
tehát a kínai-amerikai kapcsolatok általános alakulását. 
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Az a nagy kérdés, hogy nemzetközi politikaelmélet szempontjából, hogy most egy 
hegemón ciklus végén vagyunk-e. Azt látjuk-e, ami megtörtént az elmúlt több száz vagy akár 
több ezer évben többször is, hogy felemelkedik egy nagyhatalom, jelenleg az Egyesült 
Államok, van egy Pax Americana, amely most vajon véget ér és lesz-e egy Pax Sinica a 
következő évszázadban vagy másfél évszázadban? Nem tudjuk. 

Van egy nagyon-nagyon nagy különbség  az elmúlt hegemón ciklusok és hegemón 
háborúk között. Az, hogy jelenleg olyan globális gazdasági összefonódások vannak nemcsak 
Kína és Amerika között, hanem egyáltalán az egész világon, amelyek konkurálnak a 
biztonságpolitikai érdekekkel. Korábbi évszázadokban, amikor mondjuk a britek legyőzték a 
spanyol Armadát vagy az Egyesült Államok felülemelkedett Nagy Britannián, akkor ezen 
országok között a gazdasági interakció vagy nem is létezett vagy olyan minimális szintű volt, 
amely nem befolyásolta ezeket a döntéshozatalokat, arról nem beszélve, hogy a korábbi 
évszádokban azért viszonylagos rendszerességgel monarchák döntöttek, jelenleg pedig az 
Egyesült Államokban demokrácia van és Kínában is közösségi döntéshozatal, tehát nem egy 
ember találja ki, hogy akkor most indítsunk egy háborút, mert az nekem politikailag a 
következő választásokra esetleg jól jön.  

A nagy kérdés, hogy hegemón ciklus végén vagyunk-e vagy sem? Elnök úr utalt arra, 
hogy a gazdasági és politikai együttműködések között milyen összefüggések lehetnek. Óriási. 
Van most már egy kifejezés évek óta ez a „ChinAmerica”, amit használni szoktunk, ami arra 
vonatkozik, hogy a kínai és az amerikai gazdaság elsősorban pénzügyi téren olyan erősen 
összenőtt, hogy már nem tudnak létezni egymás nélkül. Tudjuk azt, hogy az Egyesült 
Államok legnagyobb külföldi hitelezője Kína meg Japán szorosan mögötte. Hónapról hónapra 
szokták váltani egymást, amikor éppen eladnak vagy vesznek, de lényegében Kína birtokolja 
a külföldi tulajdonban lévő amerikai államkötvények legnagyobb részét. 

Sokan feltételezték azt, hogy ez Kína számára olyan befolyást ad az amerikai 
belpolitikára nézve, amely megengedhetetlen, Kína be tudná dönteni a dollárt, a dollár értékét 
azzal, hogy egyszerre dobná piacra dömpingáron az amerikai államkötvényeket. Ez 
természetesen badarság, nem fordulhat elő, hiszen Kína ezzel a saját exportpiacait és a 
világgazdaságot tenné tönkre, úgyhogy szerintem a legjobb kifejezés ebben az esetben a róka 
fogta csuka. Alapvetően egy konkuráló versenyt látok a gazdasági és politikai, 
biztonságpolitikai szféra között nemcsak a kínai-amerikai kapcsolatokban, hanem a 
világgazdaság új középpontját jelentő, Ázsia-pacifikus vagy kelet-ázsiai térségben is.  

Felmerült szintén kérdésként az ottani gazdasági, politikai együttműködési szervezetek 
jövője és alakulása. Itt az egyik oldalon az Egyesült Államok által vezetett, bár nem 
kezdeményezett, TPP, a Ttrans-Pacific Partnerhsip játszik szerepet, és ezzel szemben létezne 
a Kína számára egyre fontosabb ASEAN+3 együttműködés, amiben 10 ASEAN-tagállamon 
kívül Kína, Japán és Dél-Korea venne részt.  

Azt látjuk, hogy az Egyesült Államok a TPP-n keresztül szeretné megerősíteni illetve 
fenntartani az új világgazdasági központ, tehát az ázsiai, csendes-óceáni térség fölötti 
informális és formális befolyását is, tehát a gazdaság, informális befolyás segítségével - ez 
egy oda-vissza ható eszköz - a formális nemzetközi szervezeteken keresztüli befolyását. Ez 
ellen küzd Kína. Kína jobban értékelné, ha egy kelet-ázsiai gazdasági közösség jönne létre, 
természetesen óriási kínai fölénnyel. Kínát szoktuk az Egyesült Államokhoz hasonlítani meg 
más országokhoz is.  

Ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen Kelet-Ázsia népességének - sőt ha politikailag 
nagyon inkorrekt akarok lenni, amikor az ember az utcán megtippeli egy kelet-ázsiai 
emberről, hogy milyen államból jöhetett, akkor 70 százalék esélye van, hogy kínai. A kínai 
népesség nagyobb, mint az összes többi kelet-ázsiai népesség együtt, és ennek megfelelően a 
gazdasági befolyása is ilyen nagy lenne. 
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Ha japán-kínai összehasonlítást végzünk, körülbelül -nem akarok butaságot mondani - 
körülbelül 3 évvel ezelőtt előzte meg a kínai gazdaság a japán GDP-t és ezzel vált a világ 
második legnagyobb gazdaságává, nemcsak, hogy megelőzte, azóta körülbelül 1000-1500 
milliárd dollárt ver rá a japán gazdaságra.  

Tehát itt nem egy finom eltávolodás van, hanem egy olyan divergencia a japán 
gazdasági teljesítménytől, amely példa nélküli. Ennek megfelelően ha itt most egy hegemón 
ciklusban gondolkodunk - hogy visszatérjek a kérdés alapjához - akkor lehet, hogy rosszul 
gondolkodunk. Elképzelhető az, hogy Kína számára a stratégiai cél, tehát a hosszú távú cél 
valójában nem a globális gazdasági dominancia megszerzése, hanem megelégszik a saját 
szűkebb régiójának - és itt a világgazdaságnak lassan egyharmadáról beszélünk, és az 
emberiség egyharmadáról beszélünk - a saját szűkebb régiójának, a - hogy mondjam? - 
dominálásával is.  

Ehhez természetesen óriási lépéselőnyben lenne az Egyesült Államokhoz képest, hisz 
míg az Egyesült Államok összes flottája a teljes glóbuszon van szétszórva, Kínának itt 
tulajdonképpen egy sokkal szűkebb és sokkal jobban finanszírozható haderővel csupán - 
úgymond - azt a szűkebb pár tízmillió négyzetkilométert kéne felügyelnie. Nem kéne 
fenntartania jelentős globális katonai hálózatot. Természetesen ez egy rendkívül bonyolult 
kérdés, mert Kína energiafüggősége ebbe mind belejátszik, és nem akarok a science fiction 
irányába elmenni, de ha például a következő évtizedekben az a Dél-Franciaországban működő 
hidegfúziós kísérleti reaktor, amiben egyébként a kínai állam is igen jelentősen részt vesz, 
sikereket produkálna, akkor egy energetikailag önellátó Kína a XXI. század közepére igen-
igen ijesztő képet festene. Azt gondolom, hogy a világtörténelemben olyan hatalmas ország 
még soha nem létezett volna. 

Még akkor is, ha a demográfiát figyelembe vesszük - ezzel a második kérdésre 
térnék -, valóban igaz az, hogy 2030 körül fog tetőzni a kínai népesség vagy a különböző 
statisztikák eltérően nyilatkoznak, de abban mind egyetértenek, hogy körülbelül 2050-re a 
jelenlegi szintjére tehát 1,3 milliárdra csökken vissza a kínai népesség száma. Emellett egy 
igen jelentős, korábban már említett elöregedéssel is számolni kell, de az is igaz, hogy fel is 
lehet oldani az „egy gyermek”-politikát, ami immáron 30 éve érvényben van és amelynek 
egyébként rendkívül problémás demográfiai torzító hatása is van, de azt gondolom, hogy a 
kínaiaknak ez nem céljuk, a kínai állam felmérte, hogy például szemben Indiával, ami a 2020-
as évek közepére 1,7 milliárddal be fogja előzni Kínát, ennél is nagyobb embertömeggel 
egész egyszerűen nem tud mit kezdeni Kína, és teljesen fölösleges is. Ha azt vesszük, hogy 
így is másfélszer nagyobb, mint a teljes Európai Unió, így is négyszer akkora, mint az 
Egyesült Államok népessége, minek több? 

A Snowden-ügy. A Snowden-ügynek az időzítését emelném ki. Érdemes arra figyelni, 
hogy ha jól emlékszem, 3 nappal az Obama–Hszi Csin-ping-találkozó előtt került sor arra - 
Hongkongból történetesen -, hogy Snowden bejelentette, hogy az Egyesült Államok 
megfigyeli az egész világot. Azért pikáns az időzítés, főleg, ha tudjuk azt, hogy Obama arra 
készült, hogy hihetetlen ledorongolásban részesíti Hszi Csin-pinget a kínai kiberhadviselés 
terén. Innentől fogva jóval visszafogottabb üzenetet lehetett csak eljuttatatni Hszi Csin-ping 
irányába. A kínai diplomácia sem ma kezdte, gondolom, ezt a szakmát.  

A Selyemút volt a következő kérdés. Talán nem hagytam ki semmit. A Selyemút 
kérdése újra felmerült. Egész egyszerűen az a térkép, amit mutattam, most már létezik egy 
több mint 10 ezer kilométer hosszú vasúti pálya, aminek egy része a transzszibériai expressz 
vonalán működik, illetve Közép-Kínából egészen Pontosan Hszincsiangból és 
környezetéből… (Dr. Horváth János: Budapestig vezet?) Szeretnénk. Ha jól emlékszem, a 
MÁV egyik igazgatója már 2-3 évvel ezelőtt erről álmodozott, hogy az orosz széles nyomtávú 
vasutat behozni vagy a Duna-kanyarhoz vagy Dunaújvárosba és ott a Dunára rakni a 
dolgokat, aztán szóltak nekik, hogy nagyon jó, csak ebbe 100 milliárd forintot bele kéne 
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rakni, mert a Dunát ki kéne kotorni, mert nem fér át a Lánchíd alatt a hajó. Az a baj, hogy 
ilyen prózai okok vannak. A szlovákok most megcsinálták. 

Ha jól emlékszem, most heti 2 vonat jár oda-vissza, több mint 99 százalékos 
kihasználtság mellett nagyon nagy, több kilométer hosszú szerelvényekről, konténerszállító 
szerelvényekről van szó, és Belső Kínában található mikroelektronikai vállalkozások 
küldenek ide. Visszafelé félig üresen megy a vonat, sajnos, ezen kéne változtatni. A célpont 
még mindig elsősorban Németország. Van egy nagyon nagy előnye. 

Három módusz van a nemzetközi logisztikában. Az első a tengeri szállítmányozás, 
ami több mint 90 százalékért felel a nemzetközi árufuvarozásban, ugyanakkor nagyon olcsó, 
de nagyon lassú. Mondjuk Sanghajból, Sendzsenből alsó hangon 50, esetleg inkább 60 nap, 
mire Rotterdamba vagy más nyugat-európai kikötőkbe elér. A légi szállítmányozás nagyon 
gyors, de tízszer-húszszor drágább, mint a tengeri hajózás, és a vonat az, ami félúton van a 
kettő között. 

Jelenleg, ha jól emlékszem, 2 hét a menetidő, ezt szeretnék lenyomni 10 nap alá. 
Ennek megfelelően viszont nem sokkal drágább, mint a tengeri hajózás és jóval olcsóbb, mint 
a repülőgép. Ha abba belegondolunk, hogy egy ilyen sztenderd konténerbe hasraütésszerűen 
több ezer iPhone belefér, akkor hatalmas értéksűrűséget lehet így meglehetősen gyorsan és 
még mindig rentábilisan szállítani. 

Óriási lehetőségek vannak ebben, amik most a Felvidéken fognak keresztülmenni. 
Ettől függetlenül ezzel a logisztikai társasággal fenntartom a kapcsolatot, és ott azt mondták, 
hogy ez csak a kezdet. Tehát olyan áteresztőképességet akarnak a kínaiak kiépíteni ezen 
keresztül és az oroszok is persze a tranzitdíjak miatt, amely a jövőben óriási növekedést tesz 
lehetővé, tehát Magyarországnak még mindig lenne itt keresnivalója, csak nagyon sok pénzt 
kell ebbe belerakni. Ha belegondolunk, a V0-ás lesz több mint 1500 millió euró, ez is valami 
hasonló nagyságrend, ha nem több. 

Demográfia versus nagyhatalmiság, ezt már részben említettem. Részben említettem 
azt is, hogy Kína számára ha visszacsökken 1,3 milliárdra, hát, OK, még mindig elképesztő 
embermennyiség, és ha Kína ilyen ütemben folytatja a technológiai és gazdasági fejlődését, 
akkor nem is az embertömeg lesz itt már a lényeg. Ha belegondolunk abba, hogy ha Kína 
elérné a viszonylag szerény magyar egy főre jutó GDP-t, akkor négyszer akkora lenne, mint 
az Egyesült Államok gazdasága.  

Láttam olyan elemzéseket, amelyek 2100-ra - nagyon sok nulla volt a címben - azt 
mondta, hogy a 100 ezer milliárd dolláros gazdaság Kína. A teljes világgazdaság most valami 
70-80 milliárd dollár, tehát elképesztő növekedési potenciál van még most is Kínában, már 
nem az embertömeg lesz a meghatározó. Persze itt van egy nagy „ha”, hogy ha ebbe az 
irányba a kínaiak tovább tudnak menni, természetesen erre nincs garancia. 

Szétesés hosszú távon. Ha jól emlékszem, Keynes mondta, hogy hosszú távon mind 
halottak vagyunk. A kínai történelem elmúlt pár ezer évére ez valóban ciklikusan igaz, tehát 
szinte egy Sinus-görbét fel lehetne rajzolni arra, hogy párszáz évente az ország 
fragmentálódik, majd újraegyesül. Ilyen szempontból is azt gondolom, hogy a XXI. század 
hoz egy nagy újdonságot és a modern technológia jelentette kohézió, plusz a kínai vezetés 
által rendkívül tudatosan használt nacionalizmus. (Dr. Horváth János: Tibet!) 

Azt gondolom, hogy ezek megoldott problémák. (Dr. Horváth János: Nem szétesési 
dolog.) jelenleg nem fog ebbe az irányba menni Kína. A nacionlaizmus is abba az irányba hat. 
Ha Tajvant felemlítjük, ha jól emlékszem, most már heti 300 repülőjárat van Tajvan és a 
Mainland között. Gyakorlatilag évi egymillió kínai, tehát népköztársasági turista látogat 
Tajvanra. Hosszú távon ez a meccs azt gondolom, teljesen lejátszódott, valószínűleg 
valamiféle Hong Kong-féle megoldás fog ebben realizálódni.  

Ettől függetlenül a kínai vezetésnek, a mindenkori kínai elitnek azt hiszem, az egyik 
legrettegettebb rémálmaiban előjövő rémképe az ország szétesése és fragmentálódása. Ez 
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ellen mindent megtesznek. Jelenleg a trendet az ő szempontjukból jó irányba haladónak 
látom. Persze 100 év múlva, de szerencsére engem már nem fog érinteni. 

A szegénység kérdése. Itt alapvetően a kínaiak a városi, szemben a falusi népesség 
jövedelmi viszonyaival szoktak statisztikákat hozni. Ez a 100 millió szegény új statisztikai 
sztenderdnek megfelelő, mert egyébként pár évvel ezelőtt már csak 10 millióan voltak, aztán 
megemelték egy kicsit azt a szegénységi küszöböt, ami most már eléri az ENSZ szegénységi 
küszöbét, és akkor most hirtelen lettek 100-110 millióan. Ez valóban az ország teljes 
népességére vetítve nem nagy arány.  

A falusi és városi népesség közötti jövedelemkülönbségek azok, amelyek igazán 
aggasztóak. Azt látjuk évtizedek óta, hogy a városi népesség jövedelme növekszik, a falusié 
is, csak kicsit lassabban. Három és félszeres volt a csúcsszorzó, ha jól emlékszem, amikor 
három és félszer annyit lehetett keresni városban mint falun. Legalább 10 éve dolgozik a kínai 
kormány azon, hogy ezt csökkentse. Több-kevesebb siker, hogy ez már lecsökkent 3,3-ra. Azt 
gondolom, hogy ha ezt a falusi népesség szempontjából nézzük, akkor ők azt látják, hogy az ő 
jövedelmük, volt akié évi 7-8 százalékkal növekedett. Az már önmagában elég kielégítő. Az, 
hogy a városiaké meg 9-10-11-gyel, nem baj, odaköltöznek és akkor számos problémával kell 
szembenézniük, de azért viszonylag többet tudnak keresni. 

Az EU megítélése végül, hogy rövidre fogjam: az EU-ba fektetnek vagy nem 
fektetnek? A nagy kérdés, a nagy kép az EU általános megítélése, ami sajnos nagyon sokat 
romlott 2008 óta. 2008 előtt az Európai Unió gazdaságilag is, de elsősorban politikai és 
eszményi szempontból Kína számára sok szempontból példaértékű volt, pont a 
fragmentálódási dolgok miatt, hogy az Európai Unió hogyan tudott átlendülni ezeken a 
dolgokon. Sokszor nem gondolunk bele, azt gondoljuk, hogy Európában most van 24-25 
hivatalos nyelv és hogy ez milyen fragmentált térség, de ha az ember elmegy Kínába, egy kis 
időt kint tölt és visszajön, akkor nem is érti, hogy miért vannak ilyen külön nyelvek, mint az 
olasz meg a spanyol, amik olyan egyformák, bezzeg a kínai nyelvjárások! Sokkal nagyobb 
különbségek vannak bizonyos szempontból Kínán belül, mint Európán belül. Ezen felül kell 
lendülni, és ezért volt az Európai Unió sokáig példakép. 

Na ez az, amit a 2008-as válság is elsősorban az eurózóna válsága és annak a kezelése 
nagyon-nagyon visszavágott. A kínaiak lassúnak, hatékonytalannak tartják az európai 
válságkezelést. Nem is tudják felfogni. Teljesen más politikai berendezkedés van, és ez 
nagyon sokat ártott Európának, ezért történt az a stratégiaváltás, amit ön is említett és amire 
én is utaltam még a prezentációban, hogy a finanszírozási segítséget beszüntették, az állami 
szintűt, és ehelyett inkább a vállalatokat ösztönzik arra, hogy Európa még mindig a világ 
legnagyobb gazdasága, van számos olyan felvásárlási célpont, ami a kínaiak számára kitűnő 
befektetés a már említett szempontok miatt.  

Az is igaz, hogy a mélyebb európai integrációt a kínaiak ösztönzik. Nem csupán a 
gazdasági befektetéseik és felvásárlópiacuk biztosítása miatt, hanem azért is, mert az Európai 
Unióra globális stratégiai szempontból a kínaiak továbbra is harmadik-negyedik, tehát 
többedik pólusként gondolnak az Egyesült Államokkal szemben. Az Egyesült Államok a 
2000-es évek első évtizedében, a Bush-kormányzat alatt tanúsított unipoláris világképe a 
kínaiak szemét nagyon szúrta, ezzel szemben a kínai multipolaritás az, ami az Európai 
Unióban testet ölteni látszik. Ezért szeretnék az Európai Unió nemzetközi szerepét erősíteni. 

Nyilván tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy az Európai Unió jelenleg belátható 
időn belül soha nem lesz olyan nemzetközi hatalmi pozícióban, hogy az Kína pozícióit 
veszélyeztesse.  

Az orosz-kínai kapcsolatokról végül, de nem utolsósorban. Ezen meg vagyok lepődve, 
hogy nem említették, illetve azon is, hogy próbáltak kitérő választ adni. Lehet, hogy pont 
azért, mert azok annyira fontosak, hogy nem akarták erre felhívni az európaiak figyelmét. Az 
orosz-kínai kapcsolatok felívelőben vannak. Eleve a hidegháborúról történő kínai 
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gondolkodás eléggé eltér az európaitól. A hidegháborúról a kínaiak orosz-amerikai-kínai 
játszmaként gondolkodnak, Európa eszükbe sem jut, tehát teljesen más, mint ahogy mi 
gondolunk erre.  

Részt vettem Kínában egy tréningen az ottani külügyi egyetemen, és néztünk 
európaiként, hogy hallottak-e már Berlinről meg ilyesmi, de nem igazán. A hidegháborúnál 
érdemes azt tudni, hogy a kínai-orosz-amerikai összes felállás összes lehetséges permutációja, 
tehát szövetségi vagy álszövetségi kapcsolata létezett. Volt amerikai-orosz szövetség vagy 
jóban lét - úgymond -a ’90-es évek után -, volt kínai-amerikai meg orosz-kínai. Most megint 
visszatértünk a kályhához. Most egy orosz-kínai közeledésnek vagyunk a tanúi évtizedek óta. 
Ez a sanghaji kezdeményezés, a „sanghaji ötök”, most pedig a Sanghaji Együttműködési 
Szervezetben ölt testet.  

Oroszország számára ez praktikus, bár én azt gondolom, hogy Oroszország veszélyes 
játszmát játszik, mert medveként tekint a sárkányra, de hamarosan lehet, hogy medvebocs fog 
szembe nézni a sárkánnyal a demográfiai és gazdasági változások miatt, viszont Oroszország 
számára az elsősorban energiahordozó exportjainak diverzifikálása miatt Kína rendkívül 
kellemes helyen van földrajzilag és gazdaságilag is. A kelet-szibériai exportot nagyon 
egyszerű Kína irányába irányítani, ez meg is történt egyébként, tehát már működnek ezek a 
vezetékek, amelyek kapacitását csak növelni fogják. Viszont valóban van kínai beáramlás 
Kelet-Szibériába. Oroszok írtak erről több tanulmányt, hogy ajjaj, ebből még baj lesz, a 
kínaiak ezt próbálják elcsöndesíteni, hogy nem, ebből nem lesz baj.  

Azt gondolom, hogy Kelet-Szibéria - legyünk őszinték - annyira nem csábító mint 
élőhely. Ennek megfelelően hiába próbált az orosz kormányzat különböző igen jelentős 
anyagi támogatásokat foganatosítani annak érdekében, hogy nyugat-oroszországiakat 
áttelepítsenek Kelet-Szibériába, ennek nem igazán volt foganatja. A kínaiak mind azt 
mondják és én is láttam egy dokumentumfilmet erről, ami ezt megerősíteni látszik, hogy a 
kínaiak átmennek úgymond seftelni, tehát kereskedni, kicsit ott maradnak, hazamennek. 

Ugyanez igaz a globális kínai diaszpórára is. Az elvándorlás jelenleg, tehát amiről 
most beszélünk, a XXI. századi kínai kivándorlás, egyrészt államilag támogatott sokszor, 
másrészt nem permanens. Tehát tulajdonképpen mint anno a középkorban, elküldik a 
fiatalokat tanulni, akár államilag, akár a szülők hihetetlen pénzeket raknak abba, hogy a 
legjobb angolszász egyetemekre bekerüljenek a gyermekeik, akik aztán visszamennek.  

Míg a magyar kínai diaszpóra kapcsán is azt látjuk, hogy persze, senki nem tudja, 
hogy hányan vannak, de az valószínűnek tűnik, hogy csökken. Én szermélyesen ismertem 
nagyon jó kínai büfést, aki bezárta a boltot, és azt mondta, hogy hazamegy, mert ott az üzlet. 
Tehát egy idő után visszamennek a kínaiak, azt gondolom, hogy ez nem lesz hatással a kínai 
demográfiai viszonyokra.  

Átadom a szót. 
 
DR. SALÁT GERGELY kutató (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Köszönöm. 

Próbálok rövid lenni. Alelnök úr kérdésére, a Bo Xilai-ügyben, hogy mi is történt. Ha ezt így 
tudnánk, akkor valószínűleg nem itt ülnénk, hanem valamilyen pekingi pincében nagyon 
mélyen lennénk bezárva. (Derültség.) Ez az elmúlt két évtized legnagyobb politikai botránya 
volt. Itt arról volt szó, hogy egy magas rangú pártvezetőt, akinek nem is a rangja volt a 
lényege, hanem az, hogy őt az új nemzedék egyik oszlopos tagjának tartották, tehát a jövő 
egyik legfontosabb vezetőjének tartották, egyszercsak, a nemzedékváltás előtt fél évvel 
megbukott és végül is a múlt héten életfogytiglani börtönre ítélték korrupciós ügyekkel. Ha 
megnézzük a per anyagait, Kínában nagyon pitiánernek számító korrupciós tételek voltak, 
tehát tulajdonképpen a vádhoz képest ez az ítélet meglehetősen súlyos is volt. 

Az is biztos, hogy ennél jóval súlyosabb bűncselekményeket is elkövetett, és az is 
biztos, hogy nem nagyon van az ő szintjén olyan kínai vezető, akire ne lehetne bármikor egy 
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életfogytiglani vagy egy felfüggesztett halálbüntetést kiszabni. Egyszerűen olyan a rendszer, 
annyira része a korrupció és annyira tisztázatlanok a szabályok, hogy nem kell 
különösösebben tisztességtelennek lenni ahhoz, hogy valaki korrupciós ügybe keveredhessen. 
Pont emiatt is, nyilván, hogy nem azért bukott meg Bo Xilai, mert különösebben korrupt lett 
volna. Nyilván az volt, de ez nem szokott számítani. 

Sokkal inkább arról van szó, hogy egy nagyon karizmatikus, sikeres és Kínában 
nagyon ritka módon, az állampolgároknak vagy a közvéleménynek játszó politikus volt, aki 
szerepelt TV Show-kban, hosszú beszédeket mondott papír nélkül, filmsorozatokat forgatott 
saját magáról illetve a saját politikájáról. Tehát egy klasszikus nyugati jellegű kampányt vitt, 
egy olyan környezetben, ami nagyon nem honorálja ezt, hanem ami nagyon a belesimulást 
preferálja.  

És emiatt is meg nyilván azért is, mert különböző riválisaik voltak a leendő hatalmi 
pozíciókért, végül is az előző gárda, a negyedik generáció, a Hu Jintao és Ven Jerpaoék őt 
kicsinálták. Nyilván ők voltak hatalmon, amikor őt eltüntették. Nagyon nem szerették volna, 
hogy ez az ember fontos pozíciót szerezzen. Valószínűleg féltek tőle, pont azért, mert nagyon 
népszerű és kiszámíthatatlan volt. Tehát felboríthatta volna a status quot. A kínai vezetés nagy 
része nagyon status quo párti és minden ilyen kockázati tényezőt próbálnak kiiktatni. Itt 
valószínűleg erről lesz szó. 

Életfogytiglani büntetést kapott. Ez elég könnyen módosítható. Maga az ítélet nem, ez 
nem halálbüntetés, azt is kaphatott volna egyébként, de ez olyan, hogy orvosi okokra 
hivatkozva bármikor ki lehet engedni és házi őrizetbe lehet helyezni, tehát még lehetséges, 
hogy vissza fog térni a politikába, én nem írnám őt le. 

A másik, Zhou Enlaira vonatkozott. Őt kifelejtettem a felsorolásból. Őt az első 
generációhoz, az első nemzedékhez sorolják Mao Ce-tunggal Csu Téval és másokkal együtt. 
Ő a mai napig nagy tiszteletnek örvend, a születésnapját, halálának évfordulóját megünneplik, 
az összes műve ki van adva.  

Tehát nem felejtették el őt, sőt, a kínai történelem kifejezetten pozitív szereplőjeként 
tartják számon. Az egyik legnépszerűbb XX. századi politikus. ’76-ban meghalt, tehát már 
sok szerepe nincsen, de az emléke kifejezetten pozitív és abszolút a nagy generáció, az első, a 
KKP alapítói között számon tartják, tehát nem felejtették el. 

Felmerült egy kérdés, amire Tamás kollégám már válaszolt. A kínai nagyhatalom, 
hogy nagyhatalom-e vagy nem, szétesik-e vagy nem. Kína a krisztus előtti III. században lett 
először egységes, és azóta kellemetlen helyzetben van, hogy túl erősek a széthúzó erők ahhoz, 
hogy véglegesen egységes maradjon, de túl erősek az összehúzó erők ahhoz, hogy véglegesen 
széttagolt maradjon, tehát hol szétesett, hol egyesült a történelem folyamán. A jellemző 
egyébként az volt, hogy minél később haladunk, annál rövidebb időszakokra esett szét. Az 
első évezredben még volt, hogy több száz évre kis darabokra szakadt, a második évezredben 
csak néhány évtizedes széttagolt időszakok voltak. 

Egyelőre nincs jele annak, hogy Kína szét akarna esni, de ez bármikor megtörténhet, 
hiszen a tartományok között óriási különbségek vannak, de egyrészt a XX. század 
szellemtörténeti szempontból a kínai nemzettudat, a kínai nacionalizmus kialakulásáról és 
megerősödéséről szólt, másrészt pedig éppen a sok széthúzó tényező miatt Kína 
tulajdonképpen nem egységes állam. Furcsa kimondani. Mi úgy tekintünk Kínára és végig 
úgy beszéltünk róla, hogy van Kína meg van a kínai kormány, ami ezt meg azt csinál. Kínát 
nyugodtan lehet föderális államnak nevezni, ami gyakorlatilag a tartományok majdnem 
autonóm, nagy önállósággal rendelkező tartományok szövetsége, amely valamennyire 
elismeri a központi kormány hatalmát, de egyáltalán nincs teljesen alávetve neki. Ez mindig is 
így volt.  

A kínaiaknak van egy ilyen közmondásuk, hogy az ég magas, a császár messze van. 
Ez azt jelenti, hogy Pekingben hoznak egy törvényt vagy meghatároznak valamilyen politikát, 
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de itt, 2000 kilométerre, a saját megyénkben, a saját tartományunkban elszabotáljuk, másképp 
hajtjuk végre, nem hajtjuk végre, hazudunk a vezetésnek és a helyi körülményekhez igazodva 
hozzuk meg azokat a döntéseket, amiket a legjobbnak tartunk.  

Éppen az, hogy erre joga is van meg gyakorlatilag lehetősége is van a helyi 
vezetéseknek, hogy eltérjenek a központi irányvonaltól, ez ad egy bizonyos tartósságot a 
rendszernek, hiszen rugalmassá teszi. De ilyet most is látunk, tehát egyszerűen van olyan, 
hogy a tartományok nem engedelmeskednek Pekingnek. Olyan is van, hogy még a ’80-as 
években gyakran volt hogy a tartományok egymással is versengtek és például a tartományi 
határokon vámszedő kapukat állítottak fel, hogy a szomszéd tartomány termékeit 
megvámolják. Most már ilyenekről nincs hír, de van egy verseny a tartományok között, de ez 
valószínűleg nem fogja az egységet fenyegetni. 

Volt még itt szó az EU-befektetésekről. Valóban a válság kitörése az EU presztízsét 
csökkentette, de ha az EU összekapja magát és sikerül magát kirángatni a mocsárból a saját 
hajánál fogva, akkor valószínűleg megint egy kedvelt partnere lesz Kínának az Európai Unió. 
És itt megint arra hívnám fel a figyelmet, hogy miután a kínai állam nem egységes és a kínai 
gazdaság meg egyáltalán nincs teljesen állami kézben, a kínai GDP 70 százalékát a 
magánszféra adja, erre a 70 százalékra az államnak csak közvetett befolyása van, az, hogy 
Pekingben mit gondolnak Brüsszelről, ez a reális vagy a tényleges gazdasági kapcsolatok 
szempontjából tulajdonképpen mellékes.  

Ennek annyi következménye van, hogy mondjuk nem vesz a kínai kormányzat 
eurókötvényt, de arra egy politikai döntésnek hatása, hogy egy kínai magáncég befektet-e 
Magyarországon vagy Németországban vagy egy másik kínai magáncég importál-e terméket 
Spanyolországból vagy Görögországból vagy Magyarországról, nincs köze ahhoz hogy a 
pekingi politika jelenleg mit gondol. Ezt én gyakori hibának tartom a magyar döntéshozók 
részéről, hogy azt hiszik, hogy a politika minden.  

De valójában Kína kapitalista állam, ahol azok a döntések, amelyek egyébként 
számunkra, Magyarország számára relevánsak lehetnek, tehát olyan szintű döntések, amelyek 
mondjuk idehozhatnak egy befektetést, azok nem politikusok fejében vagy 
dolgozószobájában fognak megszületni, hanem üzletemberek által. Tehát egy citromsavgyár 
vagy napelemgyár idetelepítése nem olyan szintű döntés, amihez a kínai központi vezetésnek 
köze lenne, ez egy sokkal alacsonyabb szintű döntés. Egyszerűen az adott befektető cég 
menedzsmentjét kéne megnyernie ehhez. 

Visszatérnék még Oroszországra. Nem vagyok ennyire optimista vagy nem látom 
ennyire jónak az orosz-kínai kapcsolatokat, mint Tamás. Az alaphelyzet az, hogy ott van 
Szibéria, aminek összesen nincs akkora lakossága mint bármelyik vele szomszédos kínai 
tartománynak. A kínai tartományok mindegyike jelentősen túlnépesedett. Szibéria nem 
feltétlenül kellemes hely, de a déli része, pont a Kínával szomszédos része azért lakható. 
Bőven van föld, bőven van hely, ráadásul nagy a munkaerőigény, egyszerűen az ott lakó, nem 
túl népes orosz népesség nagy része már nem szeret fát vágni, szoktak az ottani orosz nők 
panaszkodni - legalábbis a kínai híradások szerint -, hogy a férjük nem dolgozik, iszik, bezzeg 
a kínai bevándorlók nekiállnak és kivágják az erdőt, pénzt keresnek, nem isznak, eltartják a 
családjukat, és ennek hatására több millió kínai áramlott már Dél-Szibériába. A kínai határok 
mentén letelepednek, aztán vagy hazamennek vagy nem mennek haza. Ez előbb-utóbb biztos, 
hogy probléma lesz. 

Kína történelmében a terjeszkedés mindig így zajlott, hogy a kínai nép elindult a Sárga 
folyó völgyéből, mondjuk egy franciaországi területről, és szép lassan vándorolt kifelé a 
szomszédos területekre. Nem hódítottak, hanem benépesítették a Jangce-völgyét meg azon is 
túl meg azon is túl. Amikor már ott többségben voltak, amikor már sokan voltak, akkor a 
Kínai Császárság is rájött, hogy ott kínai lakosság van, akiket meg lehet adóztatni, akkor már 
kiterjesztjük a határainkat. Nem a klasszikus terjeszkedés volt, hogy először elfoglalták a 
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területet, aztán benépesítették, hanem először egy spontán bevándorlással benépesítették, 
aztán elfoglalták. 

Ehhez kísértetiesen hasonló folyamat elején járunk most Oroszországban. Egyszerűen 
a kínai bevándorlás zajlik. A Kínával határos városokban, orosz megyékben a kínai lakosság 
már többségben van, nemcsak kereskednek, hanem a gyárakban is ők dolgoznak meg az 
erdőírtásokon is ők dolgoznak. Erről a problémáról az oroszok nem nagyon beszélnek, a 
kínaiak nem nagyon beszélnek, mert a közös ellenség az Amerikai Egyesült Államok rivális 
összetartja őket, tehát a saját konfliktusaikat nem viszik ki nemzetközi porondra. Úgy 
gondolják, hogy együtt erősebbnek tűnnek kifelé, tehát jobban járnak, ha ők azt mutatják a 
külvilág felé, hogy nagyon jóban vannak és veregeti egymás vállát a Putyin meg a Hu Jintao 
vagy a Hszi Csin-ping, és időről időre kiadnak nyilatkozatokat, hogy mennyire jó az orosz-
kínai kapcsolat. De valójában van egy időzített bomba. Ez nem most fog robbanni, hanem ha 
az orosz központi hatalom 10-20-30 év múlva hirtelen meggyengül vagy pedig ha Kínában 
történik valamilyen nagyobb válság, akkor ez a bomba robbanhat. Az orosz energiaszállítások 
ügyét sem látom ennyire pozitív színben.  

Az oroszoknak van energiahordozójuk, a kínaiaknak meg óriási szükségük van olajra, 
gázra, egyebekre, és óriási nyomást fejtenek ki Oroszországra, hogy szállítson nekik az északi 
tartományaikba. Az oroszok meg építenek időnként egy-egy vezetéket, de sokkal kisebb 
ütemben, mint ahogy azt a kínaiak azt szeretnék. Olyanra is volt példa, hogy megépítették a 
vezetéket, de aztán az utolsó 100 kilométeren elkanyarodott inkább Vlagyivosztok felé, 
ahonnan már Japánba szállították azt a gázt, amit az eredeti megállapodás szerint Kínába 
kellett volna. Az oroszok hózódoznak attól hogy a saját fő riválisuk növekedését segítsék.  

Ez is egy konfliktusforrás lesz. Tehát az, hogy egész biztosan a hatalmi egyensúly 
Kína és Oroszország között már felborult, az egyenlőtlenség fokozódni fog, az oroszok pedig 
húzódoznak, és egyre jobban húzódozni fognak attól, hogy Kína különböző kívánságait 
teljesítsék. Ebből pedig még konfliktusok lehetnek. Nem most, amíg még a közös rivális előtt 
eljátsszák, hogy nagyon jóban vannak és együtt fognak Amerika orrára koppintani, de ha vagy 
kiesik a közös rivális vagy ha pedig valamelyik időzített bomba a kapcsolatukban felrobban.  

Elég csak arra utalnom, hogy nagyon sokáig Oroszország és Kína között tisztázatlanok 
voltak a határok. Az utolsó határvitát 2004-ben rendezték, de a határviták olyanok, hogy 
azokat bármikor föl lehet újítani, ha igény van valamelyik részről arra, hogy mondjuk egy 
konfliktust provokáljanak. Tehát bármikor elő lehet szedni azt, hogy az a 2004-es vagy az a 
nem tudom, hány száz éves szerződés, ahol ezt meg ezt a határszakaszt tisztáztuk, 
igazságtalan volt vagy zsarolás alatt született vagy akármi. Tehát vannak időzített bombák és 
lesznek még konfliktusforrások. 

Végezetül még két felmerült témáról szólnék nagyon röviden, mert eltelt az idő. 
Kérdés volt, hogy Amerika és Kína között van-e, lesz-e hatalomváltás, lesz-e hegemónváltás. 
Nyilván nem tudhatjuk, de a kínaiak nagyon tudatosan készülnek a hatalomváltásra, és 
nagyon kutatják ennek a problematikáját. A kínai kutatóintézetek, egyetemek, tudósok ezrei, 
tízezrei dolgoznak azon, hogy megvizsgálják, hogy hogyan omlott össze a Római Birodalom, 
hogyan omlott össze a Szovjetunió. 

Az egyik kedvenc témájuk, hogy Németország és Nagy-Britannia összecsapása 
Vilmos császár mániájából született vagy egyszerűen történelmi szükségszerűség volt, hogy 
Németország egyesülése és megerősödése automatikusan konfliktushoz vezetett. Tehát az 
összes ilyen problémát elemzik és mivel tudják, hogy rövid távon egy összecsapásból nekik is 
ugyanannyi káruk lenne mint hasznuk, próbálják elkerülni azokat a csapdákat, amikbe a 
németek beleestek az első vagy a második világháború előtt vagy a világ bármelyik birodalma 
a történelem során beleesett. Nagyon komoly kutatásokat végeznek. Ott a kínai politikusokra 
jellemző, hogy el is olvassák a kutatásokat vagy legalább azok rövid beszámolóit az elején. 
Szoktak is hivatkozni rájuk akár legfelsőbb szinten is. 
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Végezetül még egy apróság. Az új Selyemútról volt szó. Itt nem arról van szó, hogy 
építenek egy vadonatúj vasútvonalat Hszincsiangtól Magyarországig vagy Bécsig vagy 
Németországig, hanem egyszerűen már létező vonalakat összekötnek egy-egy hiányzó vagy 
túlságosan elkerülő szakasz helyett építenek egy rövidebbet. És ezt az egészet elnevezik - így 
jobban lehet promótálni - hogy új Selyemút. Nem arról van szó, hogy lesz egy új vasútvonal, 
amely elindul A-ból és megérkezik B-re, hanem ennek rengeteg mellékága lesz. 
Magyarországra is jöhet ennek egy mellékága.  

A jelentősége egyébként az, hogy a tengerparti kínai tartományokban már olyan 
magasak a bérköltségek, hogy nagyon sok termelési ág már nem folytatható ott nyereségesen. 
Belső Kínában még igen, tehát a nyugati területeken. Onnan viszont marha drága lenne 
elvinni valamilyen módon a tengerparti kikötőbe, ott átpakolni a hajóra a dolgot, ami aztán 
úgyis Európába érkezik, egyszerűbb lenne Kína belső részén, ami 3-4000 kilométerre van a 
tengerparttól, felpakolni az árut vonatra és onnan sokkal gyorsabban és gyakorlatilag 
olcsóbban is Európába hozatni. Tehát az, hogy most két szerelvény van, kezdetnek nem rossz, 
de biztos, hogy ez az útvonal működni fog. Ebből egy mellékágat mi is meg tudunk csípni. 
Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen az előadásokat meg a válaszokat is. 

Kínáról nem hallottunk még ennyire átfogó és részletes összefoglalót. Megmondom őszintén, 
hogy örömmel és tényleg minden szempontból jó érzéssel hallgattuk önöket. Remélem, hogy 
a későbbiekben is majd időnként számíthatunk önökre, ha erről van szó. 

Engedjék meg, hogy miután hallottunk egy megjegyzést, hogy politikusok is olvasnak, 
ha a power pointjukból az összefoglalókat esetleg megkaphatjuk, akkor szívesen mi is 
olvasgatnánk és elemezgetnénk benne azokat a gondolatokat, amelyeket ott leírtak, ráadásul 
azért is, mert tényleg egy nagyon összefogó adatrendszerből van összeállítva és szerintem jól 
tudnánk mi is használni a munkát. (Dr. Horváth János. És jól éreztük magunkat.) János 
bátyám mondjam, hogy jól is éreztük magunkat, igen. 

Köszönöm szépen hogy velünk voltak, és további szép napot kívánok. Még egyszer 
nagyon szépen köszönjük, hogy bemutatták nekünk Kínát, ahogy önök látják.  

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! A 2. napirendi pontban, az „Egyebek”-ben gyorsan elmondanám, 
hogy jövő héten hétfőn 12 órakor tartunk egy remélhetőleg rövid bizottsági ülést: 3 
nemzetközi szerződéssel kapcsolatos teendőnk van. Október 8-án, kedden 11 órakor pedig 
bizottsági ülés keretében fogadnánk a 10 nyugat-balkáni országból érkező delegációt. 
Egyrészt Nyugat-Balkánról lesz szó, illetve összekapcsoljuk egy találkozóval. Ezt tesszük 
annál is inkább, mert igazából nem nagyon találtunk képviselőt, a képviselők közül nem 
sokan jelentkeztek arra, hogy együtt legyünk egy találkozón ezzel a delegációval. Így 
tulajdonképpen a bizottsági ülés keretein belül a delegációs találkozót is megoldanánk. (Csóti 
György: Hány órakor?) Jövő hét kedd, 11 óra.  

Nyugat-balkáni képviselők jönnének egy konferenciasorozatra Magyarországra és lett 
volna egy találkozónk velük, de így tulajdonképpen beépítjük egy bizottsági ülésbe. 

 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök úr, bejelentem, hogy a jövő héten az 

Interparlamentáris Unió jelentős csoportjával Genfben leszünk az évi Interparlamentáris 
Unió-közgyűlésen. Ez a hét nagy részét jelenti. 

 
ELNÖK: Jó. Értettem, képviselő úr. Helyettesítésekkel megoldjuk a részvételt.  
Köszönöm szépen. Amennyiben az egyebekhez nincs több kiegészítenivaló, 

vélemény, akkor a bizottsági ülésünket bezárom.  
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További szép napot kívánok!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 10 perc) 
  

Balla Mihály 
  a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 
 


