Azzal, hogy Kína szerepe egyre nő a világpolitikában, úgy egyre nagyobb figyelem irányul Kína
politikai eseményei felé is. Ilyen a minden évben megrendezésre kerülő „Két ülésszak” is, ahol a
legfőbb kínai államhatalmi szerv, az Országos Népi Gyűlés és a Kínai Népi Politikai Tanácskozó
Testület tartja éves beszámolóját. Idén erre március 5 -15. között került sor, ahol többek között
a
2019-re
szóló
gazdasági
növekedés
várt
nagyságát
is
bejelentették.
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2019. március 5-én Pekingben megkezdődött a 13. Kínai Országos Népi Gyűlés
(ONGY) és a 13. Kínai Népi Politikai Tanácskozó Testület (KNPTT) második ülésszaka
itt mutatják be a kormány, az Országos Népi Gyűlés Állandó Bizottságának, a
Legfelsőbb Népi Bíróság elnökének, valamint a Legfőbb Népi Ügyészség
főügyészének éves jelentését
a 2019-re szóló gazdasági növekedés nagyságát 6,0–6,5 százalék közé tették
új városi munkahelyek teremtése és komoly adócsökkentések lettek kilátásba
helyezve
a kínai védelmi kiadások továbbra is növekedni fognak, amire 2019-ben 7,5
százalékot irányoztak
új külföldi befektetési törvénytervezetet mutattak be, amely biztosítaná a külföldi
vállalatokat, hogy a kormányzati alkalmazottaknak titokban kell tartaniuk a külföldi
cégektől származó bizalmas kereskedelmi információkat
Wang Yang, a Kínai Népi Politikai Tanácskozó Testület elnöke szerint ebben az évben
Kínának példa nélküli kihívásokkal kell majd szembenéznie
2019 eleve is egy fontos év a kínai vezetés számára, ugyanis a Kínai Népköztársaság
megalakulásának 70. évfordulóját arra is szeretnék használni, hogy a Kínai
Kommunista Párt vezetése alatt az elmúlt hét étvizedben elért sikereket bemutassák

Bevezetés
2019. március 5-én Pekingben megkezdődött a
13. Kínai Országos Népi Gyűlés (ONGY) és a 13.
Kínai Népi Politikai Tanácskozó Testület (KNPTT)
második ülésszaka, melyek 10 napig, vagyis
március 15-ig üléseztek. Az Országos Népi
Gyűlés, vagyis a parlament a legfőbb
államhatalmi szerv Kínában, évente egyszer,
általában márciusban ülésezik, csaknem 3000
tag alkotja. Ezzel egyidőben kerülnek
megrendezésre a Kínai Népi Politikai Tanácskozó
Testület, vagyis a népfront ülései is, ezért
szokták együttesen „Két ülésszaknak” (lianghui)
nevezni az eseményt. Egy kormányzati ciklusban
összesen öt ülésszak van, amely lefedi az állami
vezetés megbízatásának időtartamát. Ezen
ülések alkalmával történik a kormány, az
Országos Népi Gyűlés Állandó Bizottságának, a
Legfelsőbb Népi Bíróság elnökének, valamint a
Legfőbb Népi Ügyészség főügyészének éves
jelentése, az azévi költségvetés meghatározása,
az éves terv elfogadása, valamint törvények
előterjesztése és azok esetleges elfogadása,
plusz ezzel egyidőben zajlik a Kínai Népi Politikai
Tanácskozó Testület Országos Bizottságának 1
éves jelentése, valamint politikai határozatok
megtárgyalása.

alkotmánymódosításróll2 is, ami többek között a
kínai elnöki és alelnöki ciklust korlátozó tételt is
magába foglalta. Így formálisan is megszűnt az
az akadály, hogy Xi Jinping jelenlegi kínai elnök
2023 után is betölthesse tisztségét a második
ciklusának lejárta után.3

Várakozások
megelőzően

az

ülésszakokat

Gazdasági lelassulás
Elemzők várakozása szerint Kína a tavalyihoz
képest csökkenteni fogja az éves gazdasági
növekedési célját, méghozzá ezt a számot 6,0–
6,5 százalék közé teszik.4 2018-ban 6,6 százalék
volt, ami így is 1990 óta a legalacsonyabb.5
Kereskedelmi háború
A 2018 júliusa óta zajló kereskedelmi háború
Amerika és Kína között folyamatosan
eszkalálódik azzal, hogy egyre magasabb vámot
határoznak meg egymás importáruira. Nagy
esély van arra, hogy 2019 március végén a két
ország
vezetői
találkoznak
a
helyzet
megtárgyalására. Arra számítanak, hogy Kína a
mostani ülésszakban fókuszba helyezi a
nemrégen bejelentett külföldi befektetésekről és
szabadalmakról szóló törvénytervezetet, hogy az
Amerikai Egyesült Államok részéről érkező
szellemi tulajdonról és technológiaátadásról
szóló aggodalmakat csökkentse.6
Bizalomépítés

A 13. ciklus első ülésszaka (amelyre 2018
márciusában került sor) igen jelentős volt, mivel
beiktatták a 2017 októberében a 19.
Pártkongresszuson
megválasztott
új
államvezetést,
másrészt
szavaztak
az

A gazdasági növekedés lassulását leszámítva
Kína nem ért egyet az őt érő vádakkal. A kínai
cégekkel, köztük a Huawei-jel szemben is
csökkent a nemzetközi bizalom annak a
feltételezésnek köszönhetően, miszerint komoly
biztonsági kockázatot jelentenek az egyes
országokra nézve. Valamint az „Egy Övezet, Egy
Út” (Belt and Road Initiative, a továbbiakban
BRI) kezdeményezést is egyre több vád éri,
miszerint adósságcsapdába hajtja a fejlődő
országokat az infrastrukturális projektek

építésére nyújtott hitelek által. 7 Xi Jinping az
előzetes információk szerint nem mond
beszédet a találkozókon, de egyes várakozások
szerint mégis meg fogja ragadni az alkalmat,
hogy megerősítse politikai ideológiáját, hatalmát
pártszinten és ígéreteit az erősebb és virágzóbb
Kínával kapcsolatban.8
Reform
A város és vidék között lévő szakadék is
várhatóan szóba fog kerülni a találkozókon,
valamint az esetleges intézkedések a
földtulajdon engedélyezésével kapcsolatban. 9
Wang Yang, a Kínai Népi Politikai Tanácskozó
Testület elnöke a találkozók előtt elmondta,
hogy ez az év meglehetősen fontos abból a
szempontból, hogy megvalósítsák azt a 2020-ra
tett ígéretet, miszerint Kína mérsékelt jóléti
társadalom lesz, valamint 30 millió ember
kiemelését a mélyszegénységből.10
Külpolitika
A várakozások szerint a BRI mellett napirenden
lesz a dél-kínai-tengeri militarizáció a
döntéshozók között Pekingben. Továbbá még
lehet számítani Tajvan, valamint Amerika és
Észak-Korea kapcsolatának a megtárgyalására is,
amelyek Kína szempontjából kiemelkedő
jelentőséggel bírnak.11

A kormány éves jelentése
Március 5-én az ONGY nyitónapját Li Keqiang
kezdte, aki ismertette a kormány jelentését. A
2018-as eredmények felsorolásával kezdődött,
melyek a következők voltak: a kínai GDP 6,6
százalékot növekedett, 13,61 millió városi
munkahelyet
teremtettek,
a
vidéki
szegénységből 13,86 millió fő emelkedett ki, a
vállalatok és magánszemélyek adóterhei
enyhültek (1,3 ezermillió yuan), a vámok 9,8
százalékról 7,5 százalékra mérséklődtek, 17 rák
elleni gyógyszer ára csökkent, és ezek a nemzeti
egészségügyi biztosítás alá is bekerültek.12

Továbbá az idei éves célokat is ismertette, ami a
2019-re szóló gazdasági növekedés nagyságát is
tartalmazza, melyet 6,0–6,5 százalék közé
tettek, ez pedig beigazolta az előzetes
várakozásokat.13 A 2018-as 6,5 százalék körüli
becsléshez képest több ok miatt is csökkent ez a
szám: az Egyesült Államok és Kína között zajló
kereskedelmi háború, magas adósságszint és a
magánvállalatok
finanszírozási
nehézségei.
Elemzők szerint ahhoz, hogy a gazdaság
megduplázódását az ígért egy évtized alatt
elérjék 2010 és 2020 között, ahhoz legalább évi
6,2 százalékos növekedést kell produkálnia
Kínának, amit eddig sikerült tartania.14
A kormány továbbá 11 millió új városi
munkahelyet kíván teremteni (2018-ban ez a
szám 13,6 millió volt), és ezzel egyidejűleg a
városi munkanélküliségi rátát 5,5 százalék körül
tartani. Az inflációt továbbra is 3 százalék alatt
akarják tudni az előző évhez hasonlóan. A
miniszterelnök hozzátette: „a stabil növekedés
megtartása ebben az évben sokkal nehezebb és
bonyolultabb lesz, mint az elmúlt időszakban”15
– gondolva itt a kereskedelmi háborúra.
A kormány 3 százalékos ÁFA-csökkentést
jelentett be a hazai gyártók számára, akiknek az
adóterhe így 13 százalékos lett; az építési és
közlekedési vállalatok 1 százalékos csökkenéssel
9 százalékos adókulccsal rendelkeznek. Ezek az
adócsökkentési rendeletek azok közé az
erőfeszítések közé tartoznak, amelyeket Peking
annak érdekében tesz, hogy segítse a hazai

vállalkozásokat, különösen a feldolgozóipart,
hiszen ez az ágazat létfontosságú a
foglalkoztatásban és a társadalmi stabilitás
megőrzésében is. Ezeken kívül csökkentették a
munkáltatók
nyugdíjalapba
történő
befizetésének mértékét, az autópályák díját,
valamint a közüzemi díjakat. Az ipari
felhasználású villamosenergia adója 2019-ben 10
százalékkal, a szélessávú internet adója 15
százalékkal, a kommunikációs adó pedig 20
százalékkal fog csökkenni. 16 Továbbá nagyobb
figyelmet kívánnak fordítani az egészségügyre,
idősgondozásra és az oktatásra, amik miatt több
kritika is érte a vezetést az elmúlt időszakban.17

A kormány idei beszámolójában azonban nem
került említésre a „Made in China 2025” 19 ,
amelynek kerülésével vélhetően az Egyesült
Államokkal folyó kereskedelmi háború okozta
feszültségeket kívánják enyhíteni. A kínai
miniszterelnök azonban leszögezte, hogy Kína
továbbra is a fejlődés és a korszerűsítés útján
halad, vagyis Peking nem mond le ezen
ambícióiról. 20 Az adósságállomány helyzete is
szóba került, amely a 2018-as költségkeretet
119 milliárd dollárral növelte, de mégis kevesebb
lett annál, mint amit a piacon vártak. A kínai
vezetés ennek mérséklésére engedélyezni fogja
a helyi kormányzatoknak, hogy 320 milliárd
dollár értékben „különleges célú” kötvényeket
vegyenek fel, ami nem számít majd kormányzati
hitelnek.21

További eredmények
Vásárlóerő és a szegénység felszámolása

A költségvetési jelentés szerint a kínai védelmi
kiadások továbbra is növekedni fognak, amire
7,5 százalékot irányoztak elő 2019-ben. Ez az
előző évi 8,1 százalékos emeléshez ugyan
visszaesést jelent, és ez már a negyedik év, hogy
10 százalék alatti a növekedés mértéke, Kína
katonai kiadásai mégis komoly aggodalmakat
keltenek a Dél-kínai-tengeren, különösen a
délkelet-ázsiai országok körében. Az Egyesült
Államok is komoly figyelemmel kíséri a kínai
fegyverkezést, főleg a technológiai fejlődés és a
külföldi aktivitások kapcsán. Li Keqiang
leszögezte,
hogy
az
ország
katonai
készültségének fejlesztése továbbra is prioritást
élvez: „a hadsereg az az erő, amely képes
megvédeni Kína nemzeti szuverenitását,
biztonságát és fejlődését”.18

He Lifeng, a Nemzeti Fejlesztési és
Reformbizottság vezetője március 6-án tartott
sajtótájékoztatóján elmondta, hogy hatalmas
fogyasztói potenciál rejlik Kínában a magas
népességszámnak köszönhetően. Hozzátette,
hogy a városi és falusi fogyasztóerő folyamatosan
növekszik, a kormány ennek a potenciálnak a
növelésére és támogatására fog törekedni
különböző ösztönző intézkedésekkel. 22 2020-ra
Kína képes lehet legyőzni az abszolút
szegénységet az országon belül, mivel a
közelmúltban sikerült elérni a kitűzött célokat,
mondta Liu Yongfu, az Államtanács Vezető
Csoport
Hivatalának
a
Szegénység
Csökkentéséért és Fejlesztéséért felelős
minisztérium
igazgatója.
Kína
2015
novemberében hirdetett harcot a szegénység
leküzdésére,
amellyel
figyelemre
méltó
eredményeket értek el: a nemzeti szegénységi
küszöb alatt élők száma 80 millió fővel csökkent
hat év alatt, ami évi 13 millió fő szegénységből
való kiemelését jelenti. „2016-ban 28 megyét
emeltek ki a szegénységből, 2017-ben 125

megyét és 2018-ban egyelőre becslési adatok
szerint 280 megyét” – mondta az igazgató.
2020-ra azt a célt tűzték ki, hogy Kína mérsékelt
jóléti társadalommá váljon, aminek pedig az a
feltétele, hogy minden állampolgár a
szegénységi küszöb felett éljen. Ezt a
küszöbértéket 2011 novemberében 2300 yuan
(340 dollár a 2010-es árfolyamon számolva) egy
főre eső jövedelemben határozták meg. A
kormányzat ennek megsegítésére 126 milliárd
yuant (18,7 milliárd dollárt) fog felosztani a
szegénység
enyhítésére
irányuló
kezdeményezések finanszírozására 2019-ben,
ennek az összegnek a nagysága 18,9 százalékos
növekedést jelent a 2018-as évhez képest. Liu
Yongfu hozzátette, hogy Kínában megvan a
potenciál arra, hogy a kitűzött terveket elérje
2020-ig. 23 Xi Jinping is hozzátette, hogy nem
szabad addig megállni, amíg nem teljesítették a
kitűzött célt.24

ügyben jártak el, ami 40,4 százalékos növekedést
jelentett 2016-hoz képest. 2018-ban 8325
embert büntettek meg vagy ítéltek el a
szabadalmi és védjegyjogok megsértése vagy
kereskedelmi titkok szivárogtatása miatt. Ez a
szám az előző évhez képest szintén növekedést
mutat (16,3 százalékkal). Kínában egyébként
csak 2014-ben hoztak létre olyan bíróságokat
(Peking, Kanton és Sanghaj), amelyek ilyen
ügyekre specializálódtak. 2018-ban pedig a
Legfelsőbb Népi Bíróság szintjén is létrehoztak a
szellemi tulajdon védelmében egy törvényszéket,
amely a polgári és közigazgatási szellemi
tulajdonvédelemmel kapcsolatos jogorvoslatok
kezelésére jött létre olyan ügyeket érintően,
mint például a védjegyjogok, szabadalmak, üzleti
titkok vagy a tisztességtelen verseny.26

BRI, a szellemi tulajdon védelme és az új külföldi
befektetési törvénytervezet
Wang Yi, a kínai külügyminiszter március 8-án
tartott sajtótájékoztatóján elutasította a BRI-t
ért kritikákat, miszerint adósságcsapdát jelent a
kisebb országoknak. Hangsúlyozta, hogy Kína
továbbra is támogatja a kezdeményezés
megvalósulását: „a BRI nem egy geopolitikai
eszköz, hanem lehetőséget jelent sok ország
számára a közös fejlődésre”. Wang Yi továbbá
elmondta, hogy a következő hónap pekingi Belt
and Road találkozóján (immáron második
alkalommal kerül megrendezésre) a nemzetközi
közösségtől a projekt megerősítését várja.25
A Kínai Legfelsőbb Népi Bíróság március 12-én
tartott jelentése szerint 2018-ban 288 ezer
esetben hoztak elsőfokú ítéletet szellemi
tulajdonjogot érintő ügyekben, ami az előző
évhez képest 41,8 százalékos növekedést jelent.
Ez már a második év, hogy 40 százalék felett
tudják tartani a kezelt ügyek számának
növekedését, ugyanis 2017-ben 213 480 ilyen

Továbbá új külföldi befektetési törvénytervezetet
mutattak be, amely biztosítaná a külföldi
vállalatokat,
hogy
a
kormányzati
alkalmazottaknak titokban kell tartaniuk a
külföldi cégektől származó bizalmas kereskedelmi
információkat. A törvény várhatóan 2020. január
1-jén lép hatályba, ha elfogadják a
törvénytervezetet, és az előzetes ígéretek
szerint Hongkongra, Makaóra és Tajvanra is
vonatkozni fog. Peking továbbá egyenlő
feltételeket ígér a befektetők számára, és
egyértelműen előírja, hogy Kína egyenlő
bánásmódban részesíti a külföldi tőkét nemcsak
a gyártás, de a szolgáltatószektorban is.27 Mind
a két intézkedés válaszlépés Amerika számára
egyrészt a kereskedelmi háborút illetően,
másrészt pedig Trump azon vádjaira, miszerint

Kína technológiát lop az amerikai cégektől, vagy
kényszeríti
a
külföldi
cégeket
a
technológiatranszferre.
Zárógondolatok

Március 14-én és 15-én tartották a 10 napos
találkozó záróüléseit. Wang Yang, a Kínai Népi
Politikai
Tanácskozó
Testület
elnöke
összegzésében felhívta a figyelmet arra, hogy
várhatóan ebben az évben Kínának példa nélküli
kihívásokkal kell majd szembenéznie. Szerinte az
ország akkor tudja a legsikeresebben venni
ezeket az akadályokat, ha Xi Jinping gondolatait
tanulmányozza, és a Kínai Kommunista Pártba
(KKP) vetett hitét erősíti.28 Az ONGY záróülésén a
törvényalkotók jóváhagyták Kína első egységes
külföldi befektetési törvényének tervezetét,
amellyel egy újabb szintre emelik a kínai
nyitáspolitikát, valamint az ONGY Állandó
Bizottságának, a Legfelsőbb Népi Bíróságnak és a
Legfelsőbb Népi Ügyészség munkajelentése is
29
elfogadásra
került.
Li
Keqiang
zárógondolataiban pozitívan ítéli meg az ország
külkapcsolatait. Reményei szerint a Kína és
Oroszország közötti kereskedelem a duplájára
fog nőni a közeljövőben a két ország közötti jó
kapcsolatoknak köszönhetően, 30 Kína továbbra
is támogatja az Amerika és Észak-Korea közötti
párbeszédet
a
félsziget
helyzetének
31
megoldására, végül pozitív előrelépést vár a
kereskedelmi háborúval kapcsolatos kétoldalú
tárgyalásoktól.32

Összefoglalás
Az előzetes várakozásokkal ellentétben Xi
Jinping csak panelbeszélgetéseken szólalt fel. A
fontos beszámolókon természetesen végig jelen
volt, azonban nagyvolumenű beszédet nem
mondott. A vezetőre komoly kül- és belpolitikai
nyomás nehezedik többek között a kereskedelmi

háború, a BRI, valamint az ország gazdasági
lelassulása kapcsán. Ezért várta sok szakértő,
hogy Xi Jinping fel fog szólalni, hogy megerősítse
helyzetét a párton belül és kívül is, de pozíciója
olyan erősnek bizonyult, hogy ennek nem látta
szükségét.
2019 eleve is egy fontos év a kínai vezetés
számára, ugyanis a Kínai Népköztársaság
megalakulásának 70. évfordulóját arra is
szeretnék használni, hogy a Kínai Kommunista
Párt vezetése alatt az elmúlt hét étvizedben
elért sikereket bemutassák. Kínában azonban
nemcsak a Népköztársaság megalakulásának a
kerek évfordulója van 2019-ben, hanem a
Tiananmen téri tüntetések 30., a Dalai Láma
kitiltásának 60., a xinjiangi zavargások és a Falun
Gong vallási csoport betiltásának 20. évfordulója
is, amelyek beárnyékolhatják a KKP sikereit.
A gazdasági növekedés ütemének lassulása és
egyéb
mutatók
százalékos
csökkenése
nyugtalanságot okoz a világgazdaságban, főleg az
Amerikával
vívott
kereskedelmi
háború
árnyékában. Azonban a kínai vezetés pozitívan
látja a jövőt, és komoly erőfeszítéseket tesz
annak érdekében, hogy a nemzetközi
közvélemény kritikáit kezelje, és megoldásokat
dolgozzon ki rájuk. A gazdasági növekedési
lassulást a belső fogyasztás ösztönzésével és a
hazai vállalkozások segítésével szeretnék
ellensúlyozni, valamint a külföldi tőkének is jobb
befektetési környezetet kívánnak teremteni új
törvények bevezetésével, válaszul az őket ért
kritikákra. Kína gazdasági növekedése valóban
lassul, azonban még így is magasnak mondható,
és az ország tudja azokat a számokat produkálni,
amelyekkel megvan az esély arra, hogy teljesítse
a 2020-ra kitűzött céljait.

Készítette: Zoltai Alexandra
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