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Alapvetés

A jelenlegi gazdasági válság Kínát – a vi-
lág egyik legnagyobb termékexportõrét és
nyersanyag-importõrét – az eddigieknél is
jobban a hosszú távú elemzések látóköré-
be helyezi. Kína katonai és gazdasági te-
kintetben egyaránt olyan jelentõs minõsé-
gi és mennyiségi fejlõdést produkál, amely
hatással van az ország diplomáciai maga-
tartására, nemzetközi intézményekben be-
töltött szerepére, és erõsen befolyásolja
biztonságpolitikájának alakítását.

A kínai külpolitikát 
befolyásoló tényezõk

Kína magatartása gazdaságilag feszült
idõszakokban. Az 1997–1998-as ázsiai
pénzügyi válság fontos tapasztalat volt a
kínai regionális politika újragondolásában.
A válság olyan kiterjedt volt, hogy a kínai
pénzügyi és bankrendszer strukturális
gyengeségei, a kínai valuta konvertibilitá-
sának hiánya és az ország nagy kintlévõ-
ségei miatt komolyan fenyegette Pekinget.
Kína nem értékelte le valutáját, sõt az ázsiai
országoknak pénzügyi segítséget ajánlott.
Ezzel az intézkedésével sikerült egy fele-
lõs regionális hatalom képét mutatnia. Ha-
sonlóan felelõsségteljesen viselkedik a

mostani gazdasági válságban, amelynek
Kínára nézve hosszú távú szociális, az
egész társadalmat érintõ következményei
lehetnek. 

Multilaterális intézmények újraértékelé-
se. Az elmúlt tíz évben a kínai kormány új-
raértékelte a regionális szinten jelentõs
multilaterális intézményekhez fûzõdõ kap-
csolatait. Különösen a biztonságpolitika
területén mutatkoztak ennek komoly hatá-
sai, hiszen Kína ma stabil tagja olyan plat-
formoknak, mint az ASEAN Regionális Fó-
rum (ARF), az Ázsiai–Csendes-óceáni Tér-
ség Biztonsági Együttmûködési Tanácsa
(Council for Security Cooperation in the
Asia Pacific – CSCAP) vagy a Sanghaji
Együttmûködési Szervezet. Kína koopera-
tív hozzáállása a biztonságpolitikához és
az ország Új Biztonsági Koncepciója
(NSC) összeegyeztethetõ volt. Ezt a kon-
cepciót elõször 1996-ban, az ARF kerete-
in belül ismertette részletesen, de egy
ENSZ leszerelési konferencia keretében
az akkori államfõ, Csiang Cö-min (Jiang
Zemin) már 1994-ben felvázolta. Az NSC
Csou En-laj (Zhou Enlai) öt alapelvére: a
területi integritás és szuverenitás kölcsö-
nös tiszteletére, a meg nem támadásra, a
be nem avatkozásra más államok bel-
ügyeibe, az egyenlõségre és kölcsönös
támogatásra, valamint a békés egymás
mellett élésre épül. Az NSC-t egy további
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alapelv egészíti ki „… a viták rendezése és
a béke megóvása érdekében. A világ bé-
kéje és biztonsága alapvetõen egy új biz-
tonsági koncepció kidolgozásával, vala-
mint egy új, igazságos és ésszerû nemzet-
közi rend kialakításával garantálható.” Kí-
na 1999-ben és 2000-ben kapcsolódott be
egyre mélyebben a nemzetközi szerveze-
tek munkájába, s rövid idõ alatt passzív
szemlélõbõl aktív, elhivatott szereplõvé
vált.

Teng béke- és fejlesztési téziseinek reak-
tiválása. A Teng Hsziao-ping (Teng Xiao-
ping) „béke és fejlõdés” tézise (heping yu
fazhan) ismét erõteljesen megjelenik a kí-
nai politikai koncepciókban. Ez nem azt je-
lenti, hogy a Teng által meghatározott
irányvonal elõzõleg feledésbe merült vol-
na, hanem inkább azt, hogy ismételten
megerõsítést nyert. Átfogó és részben he-
ves politikai vitákat követõen a kínai veze-
tés arra a megállapításra jutott, hogy a glo-
bális változások és az amerikai dominan-
cia ellenére Teng tétele a kínai külpolitika
alapvetése kell, hogy maradjon. Annál is
inkább, mert a gazdasági növekedéshez
és virágzáshoz, a tartós belsõ stabilitáshoz
elengedhetetlen a békés környezet. Ennek
biztosítása az eddigi passzív magatartás
helyett aktív politizálást követel meg. Vo-
natkozik ez egyrészrõl a régióra, másrész-
rõl az USA-val kialakult kapcsolatok javítá-
sára is, amelyben a tajvani kérdés játssza
továbbra is a meghatározó szerepet.

Az utóbbi években Kína hozzáállása
szinte minden kérdésben aktívabbnak és
nyitottabbnak mondható. Diplomáciai té-
ren figyelemre méltóan ügyesen és ki-
egyensúlyozottan viselkedik. Kína mára
olyan ország, amely becses szomszéd hí-
rében áll, kitûnõ közvetítõ szerepet tölt be
(mint például Észak-Korea esetében),
egyáltalán nem tûnik fenyegetõnek, és
konstruktív módon dolgozik a regionális

stabilitás elérésén. Regionális szinten az
országok mindenesetre nem tekintenek
Kínára fenyegetésként, mint ahogy azt a
kilencvenes évek végén tették.

Kína énképe „kettõs identitásra” épül,
amelyben egyfajta áldozati magatartásfor-
ma és nagyhatalmi státus elérése is tetten
érhetõ. Peking ugyanakkor regionális sze-
replõként tekint önmagára. Ha törekvéseit
– a régió egyetlen domináns hatalmának
szerepét – egyelõre nem is sikerült elérnie,
egyértelmû, hogy Peking a regionális fejle-
mények lényeges katalizátora. Ebben az
új rendben Ázsia fõ régiói (Északkelet-,
Délkelet-, Dél- és Közép-Ázsia) erõsen
összekapcsolódnak, aminek következté-
ben az államok szerepe is megváltozott,
és több lehetõséggel kell számolniuk. 

A kínai Központi Bizottság 1998 óta két-
évente jelentet meg fehér könyvet bizton-
ság- és védelempolitikai eredményeinek
és törekvéseinek felvázolására. Az aktuális
fehér könyv – a China’s National Defense
2008 – 2009 elején került nyilvánosságra.

A fehér könyvet mindig széles közérdek-
lõdés kíséri, mivel nemcsak a kínai haderõ
fejlettségi szintjével és fejlesztéseinek irá-
nyával kapcsolatban nyújt támpontokat,
hanem egyben a kínai énkép és álláspon-
tok egészének visszatükrözõdése is a nem-
zetközi porondon.

A következõkben a fehér könyv struktú-
ráját és tartalmát elemezem és értékelem. 

A tartalom és 
a struktúra elemzése

Az aktuális fehér könyv átfogóbb, mint az
elõdei, és minden szinten az információs
technológiai fejlesztések megvalósításá-
nak fokozására helyezi a hangsúlyt, le-
gyen szó kutatás-fejlesztésrõl vagy tudo-
mányokról. „Kína a nemzetvédelem és a
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fegyveres erõk kiépítésének területén ra-
gaszkodik a fejlõdés tudományos szemlé-
letmódjához, mint fontos vezérelvhez…”
Az új fehér könyv 15 fejezetre, egyben
ugyanennyi fõ témára tagolódik, így egy-
értelmûen részletesebb az elõdeinél.

Elõszó. Kína elfogadja, hogy a kooperá-
ciós formák keresése és az izolacioniz-
musból történõ kilépés szükségszerû. „Kí-
na nem tud a világ többi részétõl elszige-
telõdve fejlõdni, ahogy a világ sem ör-
vendhet jólétnek és stabilitásnak Kína nél-
kül.” Ez új elem Kína részérõl, ami arra
utal, hogy a jelenlegi irányokat megtartva
további nyitás áll szándékában.

A biztonságpolitikailag releváns környe-
zet. A globalizálódás és egy multipoláris vi-
lág az a keret, amelybõl napjainkban is egy
sor – például a pénzügyi és gazdasági vál-
ságban manifesztálódó – nehézség és kihí-
vás következik. A jövõben a katonai elem
növekvõ jelentõsége prognosztizálható, hi-
szen az RMA (Revolution in Military Affairs),
a hadügyi forradalom Kína számára to-
vábbra is kiemelt kérdéskör. Noha Ázsia –
mindenekelõtt a jól kialakított kooperációs
politikák eredményeként – relatíve stabil ré-
gió, a globális rendszer egyik elemeként
ennek a régiónak is meg kell birkóznia az
aktuális biztonsági kihívásokkal. Kína biz-
tonsági helyzete a világban zajló esemé-
nyek ellenére láthatóan javult, stabilizáló-
dott. Az ország kész multilaterális aktivitá-
sának fokozására és mélyítésére. Tajvan
azonban minden megnyugtató folyamat el-
lenére az a pont, amely a legaggasztóbb
képet mutatja. Minden ambivalens hozzáál-
lása ellenére Kína ebben is a béke – fejlõ-
dés – együttmûködés elvei alapján kíván
fellépni. A dokumentumban Kína nem kato-
nailag expanzív hegemónként, hanem sta-
tus quo hatalomként jeleníti meg magát.

Nemzeti védelempolitika. A védelem kí-
nai álláspont szerint – természeténél fogva

– defenzív jellegû. Akár az elõzõ dokumen-
tumokban, itt is lényeges pont a teljes infor-
matizálás elérése, azaz modern informati-
kai technológiák rendszeresítése és kon-
centrált használata a haderõben. A keretet
a tervezés, a fejlesztés, a nemzeti védelem
és a haderõ reformja alkotja. Kína az aktív
védelem stratégiáját követi. Megfogalma-
zott egy ezzel egybevágó irányvonalat is,
amelynek ambíciószintje a lokális háborúk
magas informatikai szintû megvívása és
megnyerése, továbbá a háborúk és krízis-
helyzetek elhárítása. Kína továbbra is ön-
védelemre felépített nukleáris stratégiát kö-
vet, elhatárolódik a nukleáris elsõ csapás
gondolatától. A fehér könyv iránymutatása
szerint az ország továbbra sem hajlandó
részt venni nukleáris versengésben. Az
idei könyv e fejezetének egyik legnagyobb
újdonsága, ami az elõzõkbõl ilyen markán-
san nem domborodott ki, hogy a nemzeti
védelempolitika kiemelten fontos témája-
ként kezeli az MOOTW (military operations
other than war), vagyis a nem háborús ka-
tonai mûveletek kérdését. Kína nemzetvé-
delmi politikája két fõ komponensbõl áll:
egyrészrõl egy már karcsúsított állandó
erõbõl, másrészrõl egy erõs tartalékerõbõl. 

A fehér könyvekben a kínai haderõ fej-
lesztéseinek idõbeni meghatározása is fi-
gyelemre méltó, amit a fehér könyv idei ki-
adása nem említ ugyan, de ha fellapozzuk
a 2006-ost, akkor láthatjuk, hogy a tervek
egészen 2050-ig szólnak:
– 2010-ig meg kell teremteni a „szilárd ala-

pokat” (jianshi jizhu);
– elõreláthatólag 2020-ra a „nagy elõrelé-

pés” elérése a cél;
– körülbelül 2050-re „teljes egészében” el

szeretné érni a stratégiai célt – egy olyan
információs technológiákkal megerõsí-
tett hadsereg kiépítését, amely képes
egy ilyen technológiák bevetésével
megvívott háború megnyerésére.
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Ez azt jelenti, hogy a kívánt ambíciószint
elérésére egy szûken vett négy dekádból
álló fejlesztési periódus áll rendelkezésre. 

A haderõ reformja és fejlesztése. A had-
erõfejlesztés keretparaméterei a moderni-
záció, a reform, a fejlesztés, a forradalma-
sítás és a szabályozás. Kiindulási alapként
a tudományosan megalapozott fejlõdés
(scientific outlook on development) szol-
gál, ami a nemzetvédelemben stratégiai
meggondolások és fejlemények haderõt
és országot erõsítõ kombinálása. „A tudo-
mányosan megalapozott fejlõdés szemlé-
letmódja elõtérbe helyezi az embereket,
és egy átfogó, koordinált és fenntartható
fejlõdést céloz meg. Az emberek elõtérbe
helyezése érdekében az emberek érdeke-
it kell munkálkodásunk kiindulópontjaként
és alapjaként kezelnünk; folyamatos erõfe-
szítéseket kell tennünk a nép különbözõ
szükségleteinek kielégítésére és általános
fejlõdésének elõsegítésére. Az átfogó fej-
lõdés eléréséhez fel kell gyorsítanunk a
szocialista politikai és szellemi civilizáció
építését, miközben folyamatosan javítjuk a
szocialista piacgazdaságot, és fenntartjuk
a koordinált, ’egészséges’ gazdasági fej-
lõdést, ily módon egy olyan struktúrát épít-
ve ki, melynek jellegzetessége az anyagi,
politikai és szellemi civilizációk kölcsönös
javítása és közös fejlesztése. A koordinált
fejlõdés érdekében kiegyensúlyozott fejlõ-
dést kell elérnünk a városi és vidéki terüle-
tek, egyes régiók, a gazdasági és szociá-
lis kezdeményezések, az ember és a ter-
mészet, a hazai fejlõdés és a világ felé va-
ló nyitás között. A fenntartható fejlõdés ér-
dekében az ember és a természet közötti
harmóniát kell elõsegítenünk, meg kell bir-
kóznunk a gazdasági fejlõdésben, a la-
kosság növekedésében, a természeti erõ-
források felhasználásában és a környezet-
védelemben rejlõ inherens problémákkal,
és a társadalmat olyan, a civilizált fejlõdés-

hez vezetõ útra kell terelnünk, amelyet a
bõvülõ termelés, növekvõ életszínvonal és
szilárd ökoszisztéma jellemez.”

Ehhez a továbbiakban az ideológiai és
politikai felkészítést erõsítik a katonai kép-
zésben, hogy fenntarthassák és biztosít-
hassák a párt abszolút fennhatóságát a
haderõ felett. Ennek érdekében született
meg 2007 januárjában a Guideline for the
Ideological and Political Education of the
Chinese People’s Liberation Army – a Kí-
nai Népi Felszabadító Hadsereg ideológiai
és politikai oktatásának irányelvei címû
dokumentum. Ez az elem dominál a kép-
zésben. A dokumentumnak ez a fejezete
kiemelt figyelmet fordít a logisztikai szektor
reformjára és megfelelõ szintû kiszélesíté-
sére, valamint az integrált felszerelés-biz-
tosítás (integrated equipment support)
haderõ szintû bevezetésére. E folyamatok-
nak és reformlépéseknek is az egyik
kulcseleme az információs technológiák
adaptálása a haderõ valamennyi szintjére. 

Szárazföldi haderõ. A szárazföldi had-
erõnek nincs független vezetése, hanem
négy fõhadiszállásra (HQ) és hét katonai
körzetre tagozódik, és az egységek ezek-
nek a közvetlen alárendeltségébe vannak
rendelve. A szárazföldi haderõ regionális
betagozódása fokozatosan gyengül, és
feladatrendszerében megjelennek a régió-
kon túlmutató elemek. Az egységek lét-
számukban zsugorodnak, ennek követ-
keztében multifunkcionálisak és mobilab-
bak. A haderõnem eddig nagy lépéseket
tett a fegyverzetkorszerûsítések terén is.

Haditengerészet. A haditengerészet a
Népi Felszabadítási Hadsereg (PLA) stra-
tégiai elemei közé tartozik: fõleg a flotta és
a parti õrség tengeralattjáróiból, hajóiból
és légi csapásmérõ egységeibõl áll. Kína
tengeri hadereje három flottára (Beihai,
Donghai és Nanhai) tagolódik. A tenger-
alattjáró-arzenál nukleáris, stratégiai raké-
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ták hordozására alkalmas, atommeghajtá-
sú támadó és hagyományos tengeralattjá-
rókat vonultat fel. A hajók között klasszikus
típusokat találhatunk, azonban a kínai ha-
ditengerészetnek még nincsenek repülõ-
gép-hordozói, és az információs technoló-
giák bevezetése is várat még magára. A
haditengerészet modernizálása élvezi a
legmagasabb prioritást. 

Abból indulhatunk ki, hogy Kína kellõ-
képpen céltudatos lesz ahhoz, hogy a
meglévõ technológiákat lemásolja, ezáltal
megtakaríthatja a kutatás-fejlesztésre for-
dítandó összegek jelentõs hányadát.

Összességében megállapítható, hogy a
kínai haditengerészet egy defenzív, a par-
ti térségre összpontosított erõbõl (brown
water Navy) egyre inkább nagyon aktív,
offenzívebb nyílt tengeri erõvé (offensive
offshore active defence) fejlõdik. A hadi-
tengerészeti erõk taktikai és stratégiai
szintû felhasználásával képes lesz támo-
gatni a kínai befolyás kiterjesztésére irá-
nyuló törekvéseket, és alkalmas lesz az or-
szág territoriális és gazdasági érdekeinek
védelmére is a régióban – az idei fehér
könyv tanúsága szerint szükség esetén
akár erõszakkal is. Az offenzív nyílt tenge-
ri stratégia felépítése két fázisban történik
majd. Az elsõ fázis tevékenysége
(2002–2010) az úgynevezett zöldvízi öve-
zetet érinti, vagyis a partokat határoló elsõ
szigetláncon (Japán, Senkaku-szigetek,
Tajvan és Borneó nyugati partjai) belül ta-
lálható. Reményeik szerint 2020-ra eljut-
nak a második szigetláncig (Kuril-, Bonin-
és Mariana-szigetek, Pápua Új-Guinea).
Ezekbõl a tervekbõl arra következtethe-
tünk, hogy az expanzió folytatódik, és
2050-re a haditengerészet korlátlan nyílt
tengeri képességek birtokában lesz. Ad-
digra valószínûleg az „elõretolt védelem-
bõl” az „elõretolt jelenlét” irányába fejlõdik
a katonai doktrína is, ami egy vagy több

külföldi bázis felállításának lehetõségét is
magában hordozza. A jelenlegi helyzetbõl
kiindulva e tekintetben leginkább Mianmar
kerülhet szóba.

Figyelemre méltó mai példa a kínai hadi-
tengerészet aktivitásának kiszélesedésére
egy ellátó hajó és két romboló bevetése
Szomália partjai mentén. Feladatuk 2008.
vége óta a kalózkodás visszaszorítása az
Ádeni-öbölben. A haditengerészet elsõ
ilyen jellegû feladatteljesítésérõl van szó,
ami jól mutatja a régió jelentõségét Kína
számára. Konkrét feladatuk a nyersanyag-
szállító útvonalak biztosítása, a kínai ke-
reskedelmi hajók biztonságának szavato-
lása. A világnak a legsûrûbb hajóforgal-
mat lebonyolító és egyben legveszélye-
sebb tengeri szakaszán tevékenykedõ kí-
nai csoportosítás egyértelmû üzenetet
hordoz. Kína már nemcsak a közvetlen
környezetében aktív tényezõ, hanem kész
arra, hogy távoli régiókban területen kívüli
(out of area) mûveletekkel támassza alá és
védje a kínai érdekeket.

Légierõ. Ugyan a légierõ is stratégiai
eleme a Népi Felszabadítási Hadsereg-
nek, de mai összetételében abszolút de-
fenzív jellegû. Jelenleg a nemzeti légtér
biztosítása és a területi szuverenitás meg-
õrzése a fõ feladata. Az információs tech-
nológiák bevezetésével a légierõ képes-
ségei jelentõs mértékben bõvülnek. A cél,
hogy támadó és védelmi jellegû feladatok
ellátására egyaránt képes legyen. Ez az
átalakítási folyamat a teljes légierõt érintõ
eszközbeszerzésekben már jól kimutatha-
tó. További lépésként már folyamatban
van a szükséges képzési feltételek megte-
remtése. Ennek részeként, hogy csak
egyet említsek, 2008 júliusában a légierõ-
ben rendszeresítendõ modern technológi-
ák kiszolgálására képes személyzet kép-
zésére hozták létre az Air Force Military
Professional Universityt.
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Hadászati rakétacsapatok. Ez a stratégiai
hadászati erõ a párt közvetlen irányítása
alatt áll. Fõ feladata az agresszorok és a
Kína elleni nukleáris támadások elrettenté-
se, továbbá nukleáris ellencsapások és
hagyományos rakétaeszközökkel precízi-
ós csapások végrehajtása. A hadászati ra-
kétacsapatok a Kínai Népköztársaság
Központi Katonai Bizottsága (Central Mili-
tary Commission – CMC) alárendeltségé-
ben mûködnek, amely feladatát közvetle-
nül a párttól kapja. A CMC utasításai köz-
vetlenül dandárszinten jelentkeznek. A
mûveleteket szigorúan a CMC utasításai-
hoz kötik. A hadászati rakétacsapatok
nukleáris rakétaosztályokból, hagyomá-
nyos eszközökbõl, kiszolgáló erõkbõl, ki-
képzõ és tudományos kutatólétesítmé-
nyekbõl és egy fõhadiszállásból állnak. Itt
is prioritást élvez az információs technoló-
giákra történõ átállás. A rakétacsapatok ki-
válóan példázzák, hogy a Kínai Népköz-
társaság politikai tekintetben a központo-
sított szocialista pártdiktatúra mintáját kö-
veti. A Kínai Kommunista Párt döntési és
beavatkozási jogköre szinte korlátlan a po-
litikai, közigazgatási, gazdasági és társa-
dalmi kérdésekben. A Kínai Népköztársa-
ság a politikai és adminisztratív intézmé-
nyek, valamint a hatásos ellenõrzési me-
chanizmusok terén hiányos képet mutat. A
kormányzati gyakorlatot informális hata-
lomgyakorlási eljárások, a hierarchiát be-
folyásoló rejtett tényezõk éppúgy jellem-
zik, mint a párt alapszabályzatának, az al-
kotmánynak, a törvényeknek és a közigaz-
gatási eljárásoknak az ellentmondásai. 

Belbiztonsági erõk. Ezek az erõk kettõs
vezetés alatt állnak. Egyrészrõl a Kínai
Népköztársaság Központi Bizottsága,
másrészrõl a CMC gyakorol felettük ellen-
õrzést. Fõleg rendõri erõkbõl állnak, de ide
tartozik még a határõrség, a tûzoltóság és
az általánosságban vett biztonsági erõk

(security guard) is. Kulcsfeladatuk a nem-
zeti biztonság szavatolása, a szociális sta-
bilitás fenntartása, a biztonságos élethez
és munkakörnyezethez való jogok biztosí-
tása. Feladatrendszerükbe tartoznak a ka-
tasztrófavédelem és a terrorizmusellenes
küzdelem hazai és nemzetközi vonatkozá-
sai is. Kína 11 terrorizmusellenes nemzet-
közi szerzõdés részese. A rendõri erõkre
lényeges feladat hárul a szerzõdésekben
vállalt kötelezettségek teljesítésében.

Tartalék erõk. A nemzeti védelem megva-
lósításában a lakosságra kiemelt szerep
hárul. A haderõ két része a gerincét képe-
zõ aktív komponens, valamint a jelentõs tar-
talék erõ, amely szintén kettõs vezetés:
egyrészrõl a Népi Felszabadító Hadsereg,
másrészrõl helyi pártbizottságok és hatósá-
gok irányítása alatt áll. A tartalék erõk struk-
túrájukban felölelik valamennyi haderõne-
met, fontos elemét képezik a kínai haderõ-
nek. A helyi milíciák vezetése roppant szer-
teágazó képet mutat. Az államtanács, va-
gyis a kormány, a CMC, a helyi pártbizott-
ságok titkárai és az adott katonai körzetpa-
rancsnokok egyaránt utasíthatják õket. A
vezérkari parancsnokság pedig felügyeli a
milíciák tevékenységét. A jelenleg folyamat-
ban lévõ tizenegyedik ötéves tervnek
(2006–2010) megfelelõen a milíciák létszá-
mát tízmillióról nyolcmillióra csökkentik.

A haderõ és a lakosság viszonya. A had-
sereg a lakosság fontos része. Jelentõs
szerepet tölt be az ország fejlõdésében és
a katasztrófavédelemben. A „kettõs támo-
gatás” (two supports) elképzelés képezi a
haderõ társadalom általi támogatásának
keretét: „Egyfelõl a haderõ támogatása és
kedvezõ bánásmód biztosítása a katonák
és a forradalom mártírjai családjainak,
másfelõl a kormány támogatása és a nép
iránti szeretet (a „kettõs támogatás”) alkot-
ja a nemzetvédelem és a fegyveres erõk ki-
építésének, erõsítésének politikai alapját.” 
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Ez mindenekelõtt a katasztrófavédelem-
ben jelenik meg. A fegyveres erõk támo-
gatták a XXIX. olimpiai játékok lebonyolítá-
sát, részt vesznek a természeti katasztró-
fák utáni újjáépítésben, a legkülönfélébb
építészeti és környezetvédelmi projektek-
ben. Ezért a helyi politikai szervek egyön-
tetûen támogatják a fegyveres erõk mo-
dernizálását.

Tudomány, technológia és gazdaság.
Ezek az elemek központi szerepet játsza-
nak a haderõ fejlesztésében és moderni-
zálásában. Központi kérdés a képességek
kiszélesítése, a fegyverrendszerek és fel-
szerelések független (saját) kutatás-fej-
lesztése. További cél a fegyveres erõkhöz,
a védelemhez fûzõdõ tudományos kutatá-
si területeket összekapcsoló rendszer ki-
fejlesztése a fegyveres erõk és a polgári
szféra által kölcsönösen felhasználható
kutatási területek eredményeinek jobb
rendszerezése érdekében. Ennek biztosí-
tására számos politikai döntés már meg is
született. A dokumentum megfogalmazá-
sában: „A Kínai Népi Tanács reformjára
vonatkozó, a tizenegyedik pártkongresz-
szus elsõ ülésén 2008-ban elfogadott terv-
nek megfelelõen a Kínai Népköztársaság
Nemzetvédelméért Felelõs Tudományos,
Technológiai és Ipari Bizottságot felváltot-
ta egy központi igazgatású Nemzetvéde-
lemért Felelõs Tudományos, Technológiai
és Ipari Bizottság. 2007-ben az Államta-
nács jóváhagyta a „Néhány gondolat a
nemzetvédelmet szolgáló tudományos,
technológiai és ipari befektetési rendszer
reformjának mélyítésével kapcsolatban”
címû dokumentumot, amely egy olyan új
befektetési rendszert javasol, amelyet ha-
tásos kormányzati szabályozás és ellenõr-
zés, a társadalmi tõke bevonása, az egy-
ségesített közvetítõ szolgálatok, alapos
felügyelet és irányítás, valamint pozitív ka-
tonai–polgári kölcsönhatások jellemeznek.

Ennek eredményeként formálódóban van
egy nyitott fejlõdési minta a védelemmel
kapcsolatos tudomány, technológia és
ipar területén. A beruházási terület tovább
szélesedett, és a befektetési struktúrák to-
vább optimalizálódtak.”

Védelmi kiadások. Kína a védelmi kiadá-
sokat a gazdasági lehetõségekhez és a
védelempolitikai szükségszerûségekhez
igazítja. 2008-ban a védelmi költségvetés
elérte a 417 768 milliárd RMB-t (jüan, a kí-
nai valuta, helyi nevén renmimbi, vagyis a
nép pénze). A növekedést az elõzõ évek-
hez képest a bérek inflációkövetõ emelé-
sével és a haderõreform ütemezésével in-
dokolja a dokumentum. Kína saját költsé-
geit még így is visszafogottnak tartja más
országokéhoz képest. Az átláthatóság ér-
dekében a védelmi kiadásokat bejelentés-
köteles és nyilvános információként kezeli.

Nemzetközi biztonsági kooperációk.
Központi szerepet mindenekelõtt a regio-
nális biztonsági kooperációk töltenek be,
ezek közül is a Sanghaji Együttmûködési
Szervezet áll az élen. 2007-ben a taskenti
csúcstalálkozón új fejezet nyílt a szervezet
életében. Több olyan megállapodást kö-
töttek a tagországok, amelyekkel szoro-
sabbra fûzik kapcsolataikat. A Kína által
preferált, ázsiai és csendes-óceáni pozíci-
óinak erõsítésére szolgáló másik jelentõs
platform az ASEAN Regionális Fórum. Az
ASEAN és az ASEAN+ 3 (Kína, Japán,
Dél-Korea) pedig további kooperációs le-
hetõségeket tartogat az országok számá-
ra. A jövõben Kína az ENSZ Biztonsági Ta-
nács állandó tagjaként a szervezet béke-
fenntartó missziói fontos támogatójának
tekinti magát. 2008 végén 1949 kínai kato-
na szolgált ENSZ-misszióban a világ vala-
mely pontján. A kínai kooperációs politika
számos eszközt vonultat fel. Többek kö-
zött célzottan indítanak katonai csereprog-
ramokat, kiszélesítik katonadiplomáciai te-
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vékenységüket (150 országgal tartanak
fent katonai kapcsolatokat, 109-ben atta-
séhivatalt is), gyakoriak katonai célú láto-
gatásaik, és egy sor partnerországgal
rendszeresen bonyolítanak le közös gya-
korlatokat. 2007 óta a legkülönfélébb cé-
lokból mintegy húsz közös gyakorlatra ke-
rült sor.

Fegyverzetellenõrzés és leszerelés. A
fehér könyv szerint Kína jelentõs nukleáris
arzenállal rendelkezõ államként különle-
ges felelõsséget hordoz, csakúgy, mint a
többi nukleáris vagy tömegpusztító képes-
séggel rendelkezõ ország. Kína számára
az Átfogó Atomcsend Szerzõdés (Comp-
rehensive Nuclear Test Ban Treaty –
CNTBT) az iránymutató leszerelési kérdé-
sekben. A kínai fegyverzetellenõrzési és
leszerelési stratégia további elemei a bio-
lógiai és vegyi fegyverek tilalma, a tömeg-
pusztító fegyverek elterjedésének meg-
akadályozása, a Koreai-félsziget leszere-
lése, az iráni atomkérdés békés megoldá-
sa, valamint a nukleáris terrorizmus elleni
globális harcról szóló kezdeményezés tá-
mogatása. A világûr békés felhasználásá-
nak jogát Kína is fenntartja magának, a to-
vábbiakban pedig kiáll a nagyhatalmak
közötti ûrfegyverkezési verseny kialakulá-
sa ellen. A dokumentumban a hagyomá-
nyos fegyverek, a kazettás bombák lesze-
relését, a könnyûfegyverzetek kereskedel-
mi tilalmát szorgalmazza. Végezetül a bi-
zalomerõsítõ intézkedések részeként tá-
mogatja az átláthatóság növelését a vé-
delmi és katonai kérdésekben.

A 2008-as 
fehér könyv értékelése

Tartalmi mondanivalójának újdonságai.
2006-os elõdjéhez képest a dokumentum
tartalmilag kevés újdonsággal szolgál az

olvasó számára. Az információs technoló-
giák bevezetése végigkíséri szinte az ösz-
szes elérhetõ kínai stratégiai dokumentu-
mot. Az RMA-val összekapcsolva az infor-
mációs technológiák bevezetése jelenti a
haderõfejlesztés eszenciáját. A dokumen-
tum elméleti megközelítése a kormányzati
szintrõl meghirdetett fejlõdés tudományos
koncepciójából (scientific approach to
development) indul ki. (A másik elv így
hangzik: „Harmonikus szocialista társada-
lom felépítése”.)
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A Sanghaji Együttmûködési Szervezete kü-
lönleges szerepet játszik a kínai ambíciók-
ban. A szervezetet 2001. június 14-én Kína,
Oroszország, Üzbegisztán, Kazahsztán, Kir-
gizisztán és Tadzsikisztán alapította. Üzbe-
gisztán kivételével ezek az országok alkották
a Sanghaji Ötöket, majd a csoport Üzbegisz-
tán 2001-es felvételét követõen vált szerve-
zetté, és vette fel a Sanghaji Együttmûködési
Szervezet (Shanghai Cooperation Organiza-
tion – SCO) nevet. A Sanghaji Ötök az 1996-
ban aláírt Szerzõdés a katonai bizalom mé-
lyítésére a határövezetekben (Treaty on
Deepening Military Trust in Border Regions)
címû szerzõdés értelmében fûzték szoro-
sabbra kapcsolataikat. 1997-ben ugyanezen
országok egy moszkvai csúcstalálkozón alá-
írták a Szerzõdés a katonai erõk csökkenté-
sérõl a határövezetekben (Treaty on Reduc-
tion of Military Forces in Border Regions) cí-
mû szerzõdésüket. A Sanghaji Ötök éves
csúcstalálkozókat tartottak 1998-ban Almati-
ban (Kazahsztán), 1999-ben Biskekben
(Kirgizisztán), 2000-ben pedig Dusanbéban
(Táadzsikisztán). 2001-ben a csúcstalálkozó
visszatért Sanghajba. Itt a tagállamok felvet-
ték soraikba Üzbegisztánt és Sanghaji Ha-
tokká alakultak. A hat tagállam ezt követõen
2001. június 15-én aláírta a Declaration of
Shanghai Cooperation Organization megala-
pításáról szóló szerzõdést. Az SCO Kína szá-
mára kiváló tárgyalási színtér Oroszország-
gal, befolyást és kapcsolatokat biztosít Kö-
zép-Ázsia irányába és a Kaukázus felé, ami
Kína fokozott nyersanyagigényét tekintve ha-
talmas jelentõséggel bír az ország számára.
Az SCO két domináns állama Oroszország
és Kína.
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A még 2006-ban és szintén a 11. ötéves
tervben lefektetett elv célja minden értékes-
nek ítélt külsõ ismerethalmaz adaptálása a
saját kulturális sajátosságok megõrzése
mellett. A fejlõdés tudományos koncepció-
jának kivitelezése azonban az ideológiai el-
képzelések olvasataként is értelmezhetõ,
és nem takar mást, mint a tudományos ku-
tatások átpolitizáltságát, ami szöges ellen-
tétben áll a tudományos kutatások és fej-
lesztések alapelveinek szabadságával.

A dokumentum szinte nem fogalmaz
meg semmi konkrétumot
– fegyverrendszerekrõl; 
– a haderõ fejlettségi szintjérõl (technikai

állapotáról, kiképzettségérõl, méretérõl,
feladatrendszerérõl);

– a stratégiai kérdések hátterérõl;
– nem részletezi a stratégiai ambíciószin-

teket;
– a stratégiai célok homályosak marad-

nak, az elõzõ dokumentumokból jobban
levezethetõk;

– a konkrét védelmi kiadások esetében a
megadott összegek ellenõrizhetetlenek,
bárminemû összehasonlítás fenntartá-
sokkal kezelendõ. 
Stílus. A dokumentum hangneme öntu-

datos, magabiztos, ugyanakkor általános,
kimért és elvont. Elsõ olvasatra látszólag
kevésbé agresszív, mint az elõddokumen-
tumok. Kína status quo hatalomnak tekinti
magát, a dokumentum stílusa pedig pon-
tosan ezt tükrözi vissza. Ugyanakkor tük-
rözi azt a kínai öntudatosságot is, hogy az
ország szerepét tekintve nem akar mindig
erre a státusra szorítkozni, hanem ki akar-
ja használni képességeit, lehetõségeit, és
minden téren erõt akar mutatni, ahol azt a
kínai érdekek megkövetelik. Ezek a képes-
ségek egy védelemre berendezkedett re-
gionális hatalom törekvéseit, vagyis elsõd-
legesen a területi integritás megóvását és
a védelmi célokat szolgálják.

Mindenesetre a hatalmi törekvésekkel
párosuló erõkivetítés képessége egy glo-
bális szereplõ elvárásainak erõteljes alátá-
masztására is szolgálhat, nemcsak az
Oroszországi Föderáció vagy az USA regi-
onális ellenlábasaként, hanem akár más
kontinenseken is megjelenve. A hangnem
jól tükrözi a tipikus kínai „kettõs identitást”.

Az elõzõ évek dokumentumaihoz képest
új tagolás és a sematikus változtatások
mellett is feltûnõ az általánosító nagy
absztrakció. Amíg például a 2006-os fehér
könyv a haderõ létszámadatait és szerve-
zetbeli módosításait részletesen kibontja,
addig ez a dokumentum tudományos kön-
tösbe burkolva ugyan, de csupán általá-
nosságokat tartalmaz.

Figyelemre méltó, hogy a dokumentum-
ban nemcsak hogy itt-ott nyugati termino-
lógia jelenik meg (például a MOOTW), ha-
nem összességében is olyan benyomás
alakul ki, mintha Kína katonai szinten a
modern nyugati országokhoz mérné ma-
gát. Ugyanez mutatkozik meg a hosszú tá-
vú ambíciókban is.

A stratégiai ambíciók kiolvashatósága.
Figyelemre méltó, hogy – az elõzõ doku-
mentumokhoz képest – a kooperációs és
leszerelési törekvések hangsúlyozása
csak a fehér könyv utolsó fejezeteiben je-
lenik meg. Ezek a fejezetek olyan mély-
ségben dolgoznak ki biztonságpolitikai
elemeket, amelyek hivatalos politikai do-
kumentumokban eddig még nem voltak
fellelhetõk. Lehetséges, hogy ez a politikai
vezetés megváltozott felfogásának a jele.
A kínai globális elhivatottság nem elég ah-
hoz, hogy az országot megbízható straté-
giai partnerként fogadják el. Abban az
esetben fõleg nem, ha igazából egy elég
csalóka „soft power-beállítódás” áll a hát-
terében. Ez ne tévesszen meg bennünket,
hiszen Kína ugyanúgy, mint eddig, status
quo hatalomnak tekinti magát (ami rész-
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ben vagy egészben sem feltétlenül esik
egybe a külsõ szemlélõk véleményével).

A nyugati szempontból kulcserõnek te-
kintett haditengerészeti és rakétacsapatok
(Second Artillery Force) fejlesztését csak
általánosságban és történetileg fejti ki. Itt
több információt várna az olvasó. E két ta-
lán legfontosabb stratégiai elem tekinteté-
ben — haditengerészet, melynek feladata
az energiahordozók és nyersanyagok
szállítási útvonalainak biztosítása és a ra-
kétacsapatok, melyek a Tajvannal szem-
közti partszakaszra vannak telepítve, és
fõleg az USA számára jelentenek dilem-
mát — a dokumentumban sok kérdés ma-
rad megválaszolatlan.
– Kína építi-e már repülõgép-hordozóját,

ami nagyban hozzájárulna erõkivetítési
képességeinek növekedéséhez?

– Hol tart az ország a nukleáris tenger-
alattjárók gyártásában?

– Milyen technikai színvonalon állnak a ra-
kétacsapatok különbözõ egységei?

– A költségvetés mekkora részét emészti
fel ez a két komponens?

A dokumentum tanulmányozása közben
az olvasó nem szabadulhat a gondolattól,
hogy ez igazából egy „áldokumentum”,
amely átfogó történelmi bevezetõkkel és ál-
talános leírásokkal van megtûzdelve, de a
releváns részletek kibontását mellõzi. Ugyan
mindezidáig ez a legátfogóbb fehér könyv,
de a legkevesebbet mondó is egyben.

Nem árt újfent rögzítenünk, hogy a doku-
mentum által kitûzött célokat 2050-ig kell
elérnie Kínának. Minden fáradozás ellené-
re bizonytalan vállalkozásnak tûnnek az
oly módon megfogalmazott célok, ame-
lyek a saját országon belül sem vesznek fi-
gyelembe gazdasági aspektusokat, és
nincsenek tekintettel a lakosság kiegyen-
súlyozatlan demográfiai fejlõdésére.

Ez a tény számos spekulációra ad okot Kí-
na stratégiai szintû fejlõdésére vonatkozó-
an. Különösen az aktuális gazdasági hely-
zet nyújtotta lehetõségeket tekintve, hiszen
az országnak nyolcszázalékos gazdasági
növekedést kell produkálnia a szociális sta-
bilitás megõrzése érdekében.  

(Salamon Péter fordítása)
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