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 1980-as – 90-es években Kína egyre inkább alkalmazta a nyitott piacgazdasági 

modellt. Habár Kína jelezte csatlakozási szándékát a Kereskedelmi Világszervezet 

felé, a tagok rossz szemmel nézték a kiszámíthatatlan szocialista vezetést, ezért a 

boldogító „igen” még váratott magára. Ezzel párhuzamosan azonban Kína globális politikai és 

gazdasági ereje egyre csak duzzadt, ezért az 1990-es évek végén ismét összeült a világpolitika 

elitje, hogy eldöntsék, csatlakozhat-e Kína a Kereskedelmi Világszervezethez.  

1994-ben, egy gyönyörű, habár kissé szeles áprilisi napon, a marokkói Marrakeshben, az 

Általános Kereskedelmi és Vámtarifa Egyezmény 

(GATT) tagországok, diplomatái frissen vasalt fehér 

ingben létrehozták a Kereskedelmi Világszervezet 1995. 

január 1-jén, 144 tiszta fehéringes tagországgal. A WTO 

célja a nemzetközi kereskedelem liberalizációja a 

fenntartható fejlődés szellemében, a vámok és más 

kereskedelmi korlátok nagymértékű csökkentése által. 

Egyértelmű volt tehát, hogy csak azok az országok 

lehetnek tagjai ennek a világrengető projektnek, akik 

megfelelnek az említett kritériumoknak és elítélik a mintás, különösen a kockás, színes ingeket.  

1978-ban Kína is megelégelte a már unalmassá vált és egyre fakuló vörös-kockás ingjét és 

a tervgazdálkodási modellt, és 

fokozatosan áttért a szocialista 

piacgazdasági modellre, amelyben a 

piacgazdaság és a tervgazdaság 

együttműködik. Ennek ellenére Kína 

termelésének egy nagy részét továbbra 

is az állami vállalatok adták, ahol 

nemhogy fejlődésről, de inkább 

hanyatlásról lehetett beszélni. A 

fokozatos gazdasági reformok és a 

piacnyitás következtében azonban Kína 

Az 



OKPV 2015 Kína WTO csatlakozása OKPV/Diplomácia/2 

 

 

 
3 

 

  

hihetetlen méretű fejlődést produkált az 80-as – 90-es évek során, amit nem csak az USA, de India 

és Oroszország is kíváncsian figyelt.  

Kína 1986-ban vetette fel először, hogy szívesen hordana ugyanolyan nyugati, divatos 

szabású fehér inget, mint a GATT tagországok, és ha már ott van, becsatlakozna a GATT 

közösségébe is. Attól kezdve Kína szüntelenül erőfeszítéseket tett a GATT-hoz, majd a jelenlegi 

WTO-hoz való csatlakozása érdekében. 1995 után az akkori WTO tagországok azonban még 

mindig vegyesen fogadták a kínai közeledést. A globalizáció bővülő keretei között Kína 1,1 

milliárd lakosa mégiscsak hatalmas piacot jelentett 

volna a népszerűségre törő McDonalds lánc 

hamburgereinek, vagy akár a személyi 

számítógépek népszerűségén – sokak szerint hiába 

- fáradozó Bill Gates Windows 95-ös, csúcs 

modern, hipergyors operációs rendszerének.  

A másik oldalon viszont, „a Nagyok” közül 

sokan - az EU, az USA, Japán és Németország - nem voltak kibékülve a kínai és a kommunista 

rendszer belül emberi jogokat korlátozó, kifelé pedig kiszámíthatatlan politikát alkalmazó 

vezetőségével, köztük Jiang Zemin elnökkel sem, aki híres volt heves vérmérsékletéről is. 

Példának okáért: https://www.youtube.com/watch?v=5GIj2BVJS2A. Ráadásul a tervgazdaság keretei 

között a kínai árakat is központilag szabályozták, ami azért volt félelmetes a WTO tagoknak, mert 

így kiszámíthatatlanná vált a kínai export-import hatása a többi tagország liberális gazdaságára. 

Nem hiába féltek, hogy fényes fehér ingjük gallérján egyszer csak a „Made in USA” helyett 

előbukkan a „Made in China” logó.  

 Mindazonáltal, a változás benne volt a levegőben és Kínát nem lehetett tovább figyelmen 

kívül hagyni. Érzékelhető volt, hogy Kína egyre otthonosabban mozog a nyílt piacgazdaság 

világában és gazdaságilag egyre inkább az élre tör, egyre nagyobb sikerrel. 1999-ben a WTO 

tagországoknak komoly fejtörést okozott ezeknek a tényeknek a beismerése, ezért úgy gondolták, 

épp itt az idő, hogy összeüljenek, és együtt eldöntsék, mit is kezdjenek a Sárga Óriással?  

https://www.youtube.com/watch?v=5GIj2BVJS2A
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Azonban minél tovább tanakodtak, annál jobban összevesztek és nem jutottak eredményre, 

ráadásul a tökéletesre vasalt fehér ingük is összegyűrődött. Annak érdekében, hogy 

kibékülhessenek és elődrukkolhassanak egy megoldással, a te segítségedre van szükségük. Segíts 

nekik eldönteni, hogy kapjon-e Kína is egyet a selymesen fehér „Made in WTO” ingek közül és 

tagországgá váljon-e?  

MELLÉKLET  

 

GDP1 EGYESÜLT ÁLLAMOK KÍNA EURÓPAI UNIÓ 

1995 7,664,100 millió $ 728,007 millió $ 923,728 millió $ 

1999 9,660,600 millió $ 1,083,278 millió $ 919,827 millió $ 

 

GDP 

NÖVEKEDÉS2 

EGYESÜLT ÁLLAMOK KÍNA EURÓPAI UNIÓ 

1995 2,7% 10,9% 1,7% 

1999 4,8% 7,6% 3,8% 

 

EXPORT3 EGYESÜLT ÁLLAMOK KÍNA  EURÓPAI UNIÓ 

1995 11 20 9 

1999 10 20 11 

 

                                                           
1 Világbank adat. Nominális GDP, a jelenlegi dollárárfolyamon számolva 
2 Világban adat. 2005-ös kötött dollárárfolyamon számolva 
3 Világbank adat. A GDP százalékában 
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MEGOLDÁS 

Mielőtt elhamarkodottan kijelentenénk, hogy márpedig jól áll Kínának a vörös ing, vagy pedig 

hogy a WTO-ban a helye, öltsük magunkra mi is kedvenc ingünket és vegyük sorra az 

esettanulmány megoldásához szükséges lépéseket. Elsőként nézzük meg, mit tartogat számunkra a 

SWOT analízis. 

 

SWOT analízis (Erősségek – Gyengeségek – Lehetőségek – Veszélyek) 

Erősségek Gyengeségek 

1. WTO egységes kereskedelmi szabályaival 
ellenőrzi a tagállami piacokat  

2. Az áruk szabadon áramolhatnak 
3. Ellenőrzi az áru minőségét és 

származását  
4. A WTO a kereskedelmi akadályok 

(vámok) lebontásával megnyitja az 
eddigi zárt piacokat 

1. Nem tudja betartatni kellőképpen a 
meghozott szabályokat 

2. Tagállamok néha vonakodnak a 
szabályozásoknak megfelelően eljárni 

3. Mindenki a saját érdekeit tartja szem 
előtt, az érdekütközések torzíthatják a 
szabad áruforgalmat 

Lehetőségek Veszélyek 

1. 1,1 milliárd kínai fogyasztó  
2. olcsó munkaerő 
3. Folyamatosan bővülő és egyre 

nyitottabb kínai piac  
4. Nyugati befektetések kerülhetnek 

Kínába, a pénz viszont nyugatra kerül 
vissza  

5. A WTO tagországok szabadabban 
exportálhatják saját termékeiket (pl.: 
ingek) Kínába                                       

1. Európát, Amerikát és az egész világot 
elözönli a kínai export és a „Made in 
China” logó 

2. Kína a jüan szabályozásával lejjebb 
nyomja az árakat, veszélyezteti a szabad 
piaci versenyt 

3. WTO nem tud megegyezni a 
szabályozásokról a kínai vörös ingű 
vezetéssel       

4. Nincs stabil politikai háttere a kínai 
gazdaságnak  

 

Ezzel megvolnánk. Következő lépésként magunkban egy-egy mondatban összefoglaljuk mind a 

négy rész tanulságát. Ezeket összevetve hátragyűrjük könyékig az inget és felírjuk egy mondatban 

az esetet összefoglaló problémát a SMART módszer szerint (S: specific, tehát konkrét, pontosan 

körülírt, M: measurable: mérhető, A: achievable, tehát megvalósítható, elérhető, R: relevant, tehát 

témába vágó, releváns, T: time-bound, tehát időkerethez köthető) 
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A probléma 
 

Mit tegyen a WTO Kína csatlakozási szándékával az elkövetkezendő 1-2 évben, hogy 

miközben saját tagországait is támogatva megnyitja a 1,1 milliárdos kínai piacot, kordában 

is tudja tartani a kínai exportot és meg tudjon egyezni a kínai vezetéssel a hosszú távú 

fejlődés érdekében?  

 

Kicsit bonyolult, de a lényeg, hogy minden benne legyen, amire szükségünk van ahhoz, a kérdésből 

kiindulva felállítsuk az opciófát. 

Opciófa 

Kína WTO 
csatlakozási 

szándéka

WTO megfontolja

Boldogító "igen", 
avagy a fehér ing 

átnyújtása

Első 5 évben 
kiemelt szabályok 

Kínára 

KÍnát felveszi 
teljes jogú 

tagként

Még nem jött el 
az idő, talán 

később!

Különmegállapod
ások megkötése 

után újra 
tárgyalni

Megvárni, míg 
Kína reljesen 
áttér a nyílt 

piacgazdaságra.

Figyelmen kívül 
hagyja
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Opciófánk felrajzolása után itt az ideje felsorakoztatni, milyen szempontok szerint fogunk eljutni 

a fa „tetejére”, a döntésünkhöz. 

Döntési szempontok felsorakoztatása 

1. Érdekérvényesítő szempont: Ha nem WTO tag Kína, nem láthatunk bele a gazdaságának 

működésébe és nem tudhatjuk, kivel, mit, mikor, hogyan kereskedik és üzletel 

2. Gazdasági szempont: A kínai, bizonytalan minőségű, olcsó áruk hirtelen elárasztják a 

piacokat, veszélyeztetve a hazai termelőket 

3. Szabályozási szempont: A világ fejlődésének motorja az áruk szabad áramlása és a 

gazdaságok összekapcsolódása, együttműködése. A WTO szabályok által átláthatóbbá 

válik a tagállamok közötti kereskedelem, kontrollálhatóvá válik a gazdaságok globális 

összekapcsolódása 

4. Diplomáciai szempont: Ha a Nyugat és a WTO elutasítja a szocialista Kínai vezetés 

közeledését, megromolhatnak diplomáciai kapcsolataik és Kína könnyen az oroszok felé 

fordulhat elsőszámú partnereket keresve 

 

 

A döntési szempontjaink is megvannak, és még az ingünk sem gyűrődött össze. A szempontokat 

most összevetjük az opciófánkkal és minden elágazódásnál megvizsgáljuk, hogy a szempontok 

szerint mi legyen a következő lépés. Ezek alapján megfogalmazhatjuk a megoldást a problémára, 

hogy fehéringes WTO-s barátaink is fellélegezhessenek.  

 

A döntési szempontok alapján a WTO úgy határozott, hogy ismét alaposan megvizsgálja 

Kína csatlakozási kérelmét, mivel a kínai gazdaság egyre szervesebb részét képezi a globális 

gazdasági folyamatoknak. Annak érdekében, hogy az egyre duzzadó kínai befolyást kontroll 

alatt tartsa, és a nyugati országok a gazdasági megállapodásokon keresztül javíthassák 

diplomáciai kapcsolataikat Kínával, befogadják őt a közösségbe most és készíttetnek neki 

egy „Kína” jelzésű szép fehér inget is, amire oly régóta vágyott. Azonban a WTO tagállamok 

féltik a piacaikat a kínai szocialista gazdaságpolitika bizonytalanságától és nem akarják, 

hogy végül mindenkinek a kínaiak készítsék az inget, ami lehet, hogy kicsi, vagy hibás, ezért 

Kína WTO tagságának első 5 évében kiemelt szabályozási keretek között használhatja ki a 

WTO által biztosított előnyöket, a szabad piacot és a vámnélküli kereskedelmet.  
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„Minden kész, sikerült egyensúlyt teremtenünk a világgazdaságban!” Nem, még nem vagyunk 

készen. Ugyanis a megoldás önmagában nem tartalmazza annak megvalósítását is. A 

megvalósításhoz ki kell dolgoznunk egy stratégiai tervet.  

 

 

Stratégia:  

1) WTO tanács összehívása a kínai csatlakozási szándék megtárgyalására, Kína 

bevonásával. A WTO különböző munkacsoportokat állít fel, hogy azok megtárgyalják a 

csatlakozási szerződés feltételeit, előkészítik a terepet a hivatalos csatlakozási eljáráshoz, 

leadják a szabónak a kínai fehér ing paramétereit.  

2) A csatlakozási szerződés feltételeinek kidolgozása, az 5 éves kiemelt szabályozás 

rögzítése. A munkacsoportok együttműködve kínai szakértőkkel és diplomatákkal 

kidolgozzák, átnézik, átírják, megint átnézik, kijavítják, majd végül befejezik a 

csatlakozási szerződés, a szabályozás és annak nem betartására vonatkozó szankciók 

feltételrendszerének kidolgozását, és az inget is felpróbálják 

3) Aláírás. A kínai elnök, Jiang Zeminnel aláírja a WTO a szerződést, aki fényképek 

csattogása közepette megára ölti új ingjét és kezet ráz a WTO képviselőivel egy szebb jövő 

építésének reményében.  

4) Megfigyelő Bizottság létrehozása. A szabályozás betartatása érdekében a WTO-n belül 

külön bizottságot hoznak létre, amely az elkövetkezendő öt évben folyamatosan figyeli, 

hogy Kína tartja-e magát a szabályozáshoz.  

 

Megvan a stratégiánk is, amivel Kínát integrálhatjuk a világgazdaság áramlásába. Ha minden jól 

megy, öt éven belül teljesen szabadon használhatja a WTO keretrendszerét. Azonban fel kell 

készülnünk arra is, hogy valahol hiba csúszik a stratégiánkba. Ezeket kockázatoknak hívjuk. 
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Felmerülő kockázatok 

 

Kockázat 

 

Valószínűség 

 

Hatás Kezelés 

Kína nem tartja magát az 

5 éves szabályozás 

keretrendszeréhez. 

 

 

 A Megfigyelő Bizottság 

kereskedelem-korlátozó 

szankciókat szab ki, 

felmerülhet a kizárás 

lehetősége is. 

Kína nem tartja be a 

WTO általános előírásait. 

  Az általános eljárás szerint 

felszólítják Kínát a 

szabályok betartására. 

A nyugati WTO országok 

felháborodnak a kínai 

árudömping ellen  

 

  
Munkacsoportok összehívása 

a WTO-ban megoldás 

keresésére. 

A kínai pártvezetés 

visszatér a kommunista 

tervgazdálkodási 

modellhez 

  WTO nagytanács mérlegeli a 

kizárás lehetőségét, tárgyal a 

vörös inges kínai 

pártvezetéssel 

 

 

A kockázatokat is felmértük, sőt, kerestünk megoldásokat a kezelésükre is. A döntés megszületett, 

megvalósítása elindult, mi pedig tapsvihar és elismerő kézfogások közepette távozunk a WTO 

nagygyűléséről, hiszen sikerült megoldanunk egy több mint 12 éve tartó dilemmát.  
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Köszönjük, ha idáig eljutottatok! 

Sok sikert a versenyhez! 


