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Kína puha hatalma és retorikája  
a külkapcsolatok fejlesztésében

A kínai külpolitikát sokan sokféleképpen próbálták már bemutatni, példaként 
említve a Zhongguo szemléletet, mint a „középső birodalmi” lét meghatározó 
aspektusát a kínai külpolitikai lépésekben. Azonban az elemzések nagy több-
sége csekély figyelmet szentelt a puha hatalom szerepének az államok közötti 
kapcsolatokban, a legtöbb szerző a kemény hatalmat és a realista iskola tanait 
vette alapul, amelyek szerint a gazdasági és katonai erő dominál az államok 
világában.

Írásomban éppen e téren kívánok újfajta megközelítést nyújtani, vagyis 
a Kínai Népköztársaság puha hatalmi tényezőit megvizsgálva, kitérve a kül-
kapcsolatokban megnyilvánuló retorikájára, egy újfajta szemléletet próbálok 
bemutatni, amely a realizmus talaján mozog, konstruktivista jellemzőkkel 
párosulva.

A puha hatalom

A mai felgyorsult, globalizált világban az államok már nem szemmel jól látha-
tó veszélyforrásoknak vannak kitéve, hanem láthatatlan ellenségeknek, mint 
például a terrorizmus és a nemzetközi bűnözés. Azonban vannak olyan biz-
tonsági kihívások, amelyeket egy adott állam saját maga hoz létre, akár direkt 
vagy indirekt módon. Az első ilyen konfliktusforrás a nyersanyagokkal való 
szűkös ellátottság lehet, amely arra készteti az államot, hogy gazdaságának 
fenntartása érdekében új kapcsolatokat alakítson ki, nem törődve a többi 
nemzetközi szereplő helyzetével. Egy másik, az állam által generált biztonsá-
gi kihívás a katonaság folytonos modernizációja, amely a John Hertz nevével 
fémjelzett biztonsági dilemma kérdéskörére épül, nevezetesen, hogy egy állam 
hadseregének növelése és modernizációja a másik félben félelmet ébreszt, és ez 
arra ösztönzi, hogy ő is fegyverkezésbe kezdjen, ami így tovagyűrűző hatást vált 
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ki. Ezek ellensúlyozására, vagyis a kemény hatalom adta eszközök frusztrációt 
keltő jellemzőinek felpuhításához az államnak használnia kell a puha hatalom 
adta lehetőségeket, hogy elkendőzze, illetve segítse az államot valódi érdekei-
nek elérésében. A sikeres külpolitika receptje így nem más, mint a kemény és 
puha hatalom eszközeinek egyensúlyba hozása, amely még mindig a realista 
iskola tanainak igazolhatóságát mutatja a XXI. században is, vagyis az erő és 
hatalom szerepét az államok közötti kapcsolatokban, de burkolt formában, 
a konstruktivizmus leplébe csavarva.

Maga a puha és kemény hatalom kifejezések – mint ismeretes – Joseph Nye 
amerikai politikatudós nevéhez fűződnek, aki így fogalmaz: 

a puha hatalom azon képesség, hogy kényszer vagy kifizetések helyett inkább 
a vonzerő kialakításával érjük el céljainkat. Amikor rábírsz másokat arra, 
hogy azt akarják, amit magad is akarsz, nem kell annyit költened jutalmakra 
és büntetésekre annak érdekében, hogy mások irányodba elmozduljanak. 
A kemény hatalom egy ország katonai és gazdasági erejéből fakadó kény-
szerítő ereje. A puha hatalom egy országnak kultúrája, politikai eszméi és 
stratégiáiból fakadó vonzó mivolta.1 

Herbert Irving Schiller amerikai médiakritikus, szociológus és író, aki a világ 
kulturális életében megfigyelhető amerikai dominanciát elemezi írásaiban, 
lényegében amerikai kulturális imperializmusról beszél a puha hatalmi ténye-
zők kapcsán. Az imperializmus ezen változatában az Egyesült Államok nem 
használ katonai erőt, vagyis fegyver nélküli hódításról beszélhetünk. Ez a fajta 
imperializmus a médiával, márkás árucikkekkel és egyéb közvetítőkkel éri el 
a politikai és gazdasági ellenőrzést és dominanciát a különböző régiókban. 
Az egyetemes értékek hirdetésével, a demokratikus jogok és normák köve-
telésével megtéveszti a társadalmakat, a globális tudat kialakításával az em-
bereket elválasztja kulturális gyökereiktől. Célpontban azok a fiatalok állnak, 
akik az amerikai termékeket a modernséggel kapcsolják egybe. Ez egyrészről 
hozzájárul az amerikai exporttermékek behozatalának igényléséhez, másrész-
ről az új generációban egy Amerika-barát réteg alakul ki. Ezek az eszközök 
és lépések sokkal hatékonyabbak, célravezetőbbek és kevésbé direktek, mint 
az erőszakos hard power alkalmazása. A régi imperializmushoz képest az is 
megkülönböztető jegy, hogy nemcsak az uralkodó osztályt, az elitet célozza 
meg, hanem a társadalom alsó rétegeit is, alulról építkezik, mivel a felülről 

1 Joseph S. Nye, „The Decline of Americas Soft Power”, Political Science Quarterly, 119/2 (2004), 
255–270. 256.
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jövő kényszer ellenállást válthatna ki. David Rothkopf2 1997 nyarán a Foreign 
Policyben megjelent cikkében3 a kulturális imperializmust integrációt for-
máló erőként jellemezte, és úgy vélte, hogy egy közös kultúra kialakításával 
a konfliktusok elkerülhetővé válnának az államok között. Gondolatát Samuel 
P. Huntington Civilizációk összecsapása című könyvére vezeti vissza, amelyben 
a jövőbeli válságokat a civilizációs törésvonalak mentén képzeli el. A közös 
kultúra természetesen az amerikai lenne, vagyis kell, hogy legyen, mivel vé-
leménye szerint Washington politikai, gazdasági és biztonsági érdekei egybe-
esnek a világéval, illetve az amerikai kultúrát tartja a leginkább toleránsnak 
és fejlődőképesnek a jövőben.

A kínai soft power és retorika

A Kínai Népköztársaság érdeklődése a puha hatalom adta lehetőségek iránt 
már az 1990-es években körvonalazódott, az első cikk ezzel kapcsolatban 
1993-ban jelent meg. Ennek ellenére többen azon a véleményen vannak, hogy 
a kínai soft power több mint kétezer éves múltra tekint vissza, mivel Sunzi, 
a híres kínai hadvezér és stratéga a Háború művészete című könyvében már tett 
utalásokat arra nézve, hogy miként kell győzelmet elérni anélkül, hogy nagy 
károkat és sérülést szenvednénk.4 Felsővezetői szinten a 2000-es évek hozzák 
meg az áttörést, itt is kiemelve a Kínai Kommunista Párt 2002-ben rendezett 
XVI. kongresszusát. Az ennek végén kiadott beszámoló jól tükrözi a változó 
kínai szemléletet, mégpedig, hogy a mai világban a kultúra összefonódott 
a gazdasággal és politikával, ami demonstrálja jelentősebb helyzetét és szerepét 
az össznemzeti erő (CNP) versenyében.5 A CNP egy 

kínai társadalomtudósok által kidolgozott többdimenziós és többréte-
gű mutató, összehasonlításra alkalmas viszonyszám, valamint számítási 
módszer a nemzetek összesített erejének mennyiségi és minőségi jellem-
zésére. Négy alrendszere van: a kemény erő, a puha erő, a koordinált erő 
és a külső erő.6

2 1993-ban a Clinton-adminisztráció nemzetközi kereskedelemért és fejlesztésért felelős 
államtitkára.

3 David Rothkopf, „In Praise of Cultural Imperialism”, 1997.
4 Alan Hunter, „Soft power. China on the global stage”, The Chinese Journal of International 

Politics, 2009/2, 373–398. 378–379.
5 Jiang Zemin, „Political Report to the 16th CCP Congress, November 8. 2002.”
6 Rácz Lajos, „A Kínai Fegyveres Erők Fejlesztése a Regionális és a Globális Biztonság Tükrében”, 

2009.
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Ezenkívül azonban több oka lehet, hogy Peking elkezdett foglalkozni a puha 
erő kiaknázásával. Elsőként a kínai gondolkodást emelném ki, amelynek régi, 
szerves része a yin és a yang, vagyis a férfi és a nő, az aktív és a passzív, a kemény 
és puha egymáshoz való viszonya. Ezek a kínai felfogásban egymás kiegészí-
tői, és csak együtt tudnak egységet alkotni. Peking számára természetes és 
logikus, hogy a politikai és a katonai erő mellé az egyensúly megteremtéséhez 
szükség van a soft power adta lehetőségek kiaknázására is. Másodikként Kína 
sajátosságára kell felhívni a figyelmet: az ország nagy kulturális háttérrel, 
örökséggel rendelkezik, amelynek a visszaállítása elsőrendű feladat, hogy Kína 
újra elfoglalhassa az őt megillető helyet a világban. Emellett az ezredforduló 
óta Kína gyorsütemű gazdasági növekedése nyomán több állam Kínával kap-
csolatos retorikájában negatív beállításban, „sárga veszedelemként” jelenik 
meg az ország, ennek ellensúlyozására és a pozitív országimázs felépítéséhez 
is szükség van a soft power igénybevételére. Említhetünk belső problémákat 
is, amelyek arra ösztönözték a kínai vezetést, hogy a kultúrát egy nemzetegy-
ségesítő szerepkörben tüntessék fel, amely olyan kihívásokra próbál választ 
adni, mint a társadalmon belüli növekvő gazdasági és szociális ellentétek 
vagy a környezet állandó romlása. Érdekes kitérni arra a gondolatra is, hogy 
a puha hatalom segítségével Kína a fejlődő világ vezetője lehet, ami egyfelől 
a gazdasági diplomáciában gyökerezik a segélyek és alacsony kamatozású hite-
lek folyósításával, másfelől pedig a kínai fejlődési modellben, amely új mintát 
jelenthet a fejlődők számára.

Manapság összefoglalóan – Joshua Cooper Ramo, a Time egykori vezető-
szerkesztője után – „pekingi konszenzusként” említik a fejlődők új receptjét, 
amely választ próbál adni a washingtoni konszenzus7 megbukott politikájá-
ra. A pekingi konszenzus nemcsak gazdasági, hanem politikai, társadalmi 
és szociális jellemzőkkel is bír, amelyeket Ramo három tételben fogalmaz 
meg. Első tételében kiemeli, hogy a kínai fejlődési modell az innováción és 
a technológia fejlődésén alapszik, amely először a mezőgazdaságban jelent 
meg, és onnan terjedt tovább a gazdaság további ágazataira. Második tétele 
szerint ez a fejlődési modell a fenntarthatóságot és egyenlőséget prioritásnak 
tekinti, s figyelmet szentel olyan kihívásoknak, mint a környezetszennye-
zés vagy a társadalmi különbségek. Harmadikként pedig a külpolitikában 

7 A Konszenzus 10 pontja: költségvetési deficit, közületi kiadások rangsora, adóreform, ka-
matlábak, valutaárfolyam, kereskedelempolitika, közvetlen külföldi beruházás, privatizáció, 
dereguláció, tulajdonjogok. A Washingtoni Konszenzusról bővebben: Szakolczai György, 
„A Washingtoni konszenzus, és ami utána következik”, 2005.
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az ön meghatározást tartja a legfontosabbnak, amellyel Kína képes volt új 
modellt létrehozni az amerikaival szemben.8

A kínai diplomáciai eszközök változásával párhuzamosan, vagyis a soft po-
wer figyelembe vételével a külkapcsolatokban, új retorika alakult ki a kínai 
külpolitikában. Először a „béke és fejlődés” szlogen jelent meg, amely a Kelet 
és a Nyugat közötti békét és az Észak és Dél közötti fejlődést szimbolizálja. 
2003-tól a „békés felemelkedés” jelszóval Peking azt kívánta hangsúlyozni, hogy 
gazdasági növekedése mindenki számára hasznot hoz. Az elmúlt 30 évben fon-
tos szerepet játszott a kínai politikában a képességek elrejtése a külvilág elől, 
a kínai felemelkedéstől való nemzetközi rettegés tabuvá tette a nagyhatalmi 
ambíciók említését. A békés felemelkedés fogalmát Zheng Bijian ültette be a kínai 
retorikába 2003 novemberében, amivel Pekinget felelősségteljes, békepárti és 
fenyegetőzésektől mentes államnak állítja be. A Bo’aoi Fórumon elhangzott be-
szédében kiemelte, hogy kormánya nem fogja az 1939 előtti Németország pél-
dáját követni: nem fog erőszakkal természeti kincseket rabolni és hegemóniára 
törni, nem célja a nemzetközi status quo megváltoztatása, hanem részese akar 
lenni a globalizációnak, gazdasági lehetőségeket biztosítva az összes államnak. 
Később éppen az ellenérzések tompítása érdekében a fenyegetően értelmezhető 
„felemelkedés” helyett „békés fejlődésről” kezdtek beszélni. Manapság azon-
ban mindezek a szlogenek hátrébb szorultak, helyettük a „harmonikus világ” 
került előtérbe, amely Kínát mint a fejlődő világ növekedésében érdekelt ha-
talmat állítja a központba, alapot teremtve ezzel a kínai befektetések számára 
a világnak ebben a szegmensében. A Kínai Népköztársaság az utóbbi időben 
a maga külpolitikájáról a fenyegetés helyett az „odafigyelő diplomácia” képét 
igyekszik kialakítani – Kínát felelősségteljes nagyhatalomként törekszik be-
mutatni a nemzetközi porondon, miközben az elhúzódott iraki és afganisztáni 
háborúk aláásták az Egyesült Államok nemzetközi tekintélyét. Az így megnyíló 
teret próbálja Peking betölteni olyan exportképes kínai termékekkel, mint 
a konfuciuszi eszmék, a zöld tea és Jackie Chan. Peking a puha erőben rejlő 
lehetőségek kiaknázásával igyekszik megteremteni globális legitimitását, anél-
kül, hogy az állam jelentős belpolitikai változásokon menne keresztül. Egyfajta 
ellenpólusként is kíván funkcionálni Washingtonnal szemben: a harciassággal, 
szankciókkal és az arroganciával ellentétben kínai oldalról a béke, az államok 
szuverenitásának védelme, a kötelezettségmentesség áll. A soft power felhasz-
nálása növeli a kínai politika hitelességét, erősíti az állam tekintélyét és fokozza 
az együttműködést Peking irányába.

8 Joshua Cooper Ramo, „The Beijing Consensus”, London, The Foreign Policy Center, 2004.
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Az Egyesült Államokban Uncle Sam az, aki az amerikai ideológiát és kultúrát 
megjeleníti. Kínában ezt a szerepet Konfuciusz mellett Cheng Ho (Zheng He) 
tölti be, aki már Kolumbusz előtt hét hosszú tengeri hajóutat tett az 1400-as évek 
elején, és utazásai során a Föld különböző pontjaira jutatta el a kínai selymet 
és porcelánt. Az ő alakjában jelenik meg Peking mint olyan erő, amely a régió 
összes népének hasznot szállít.

Kína kulturális vonzereje több tényezőre vezethető vissza. Az elképesztő gaz-
dasági növekedés struktúráját és mechanizmusát, ahogy már említettem, több 
állam modellként használja. A kínai soft power másik fontos eleme a harminc-
millió fős kínai szórványnépesség a Dél-kínai-tenger mentén, amely a kínai 
kultúra magjának tekinthető a térségben. 

A pozitív kínai országimázs kialakításának folyamata 1994-ben kezdődött el, 
Franciaországban a kínai kultúra évével. Azóta egyre több kínai minisztérium 
foglalkozik a kínai kultúra külföldi terjesztésével, amely mára a diplomácia 
szerves részévé vált. Intézményesített, folyamatosan működő formában is meg-
jelent a kínai hagyományok és viselkedési formák megismertetése és terjesztése 
világméretekben, mégpedig a Konfuciusz Intézetek nyelvtanulási programjaival 
és előadásaival. Ezek segítségével Kína kultúrája piacképes exportcikké vált. 
A Konfuciusz Intézetek számának növelése mellett Peking egy ambiciózusabb 
tervet is dédelget: a világ nagy részén elérhetővé kívánja tenni a CCTV 9-et,9 
olyannyira, hogy az a CNN-nel vetélkedhessen. 

A valódi áttörést azonban nem a szóban forgó intézmények felállítása hozta 
el Peking számára, hanem a 2008-as olimpiai játékok sikeres megrendezése. 
Az egész világ Kínára figyelt, hogy képes lesz-e megfelelő feltételeket biztosí-
tani, megépíteni a hiányzó stadionokat és megbirkózni a szmoggal, amely még 
az utolsó hónapokban is fenyegette az olimpiát. A várakozásokkal ellentétben 
mindennel sikerült időben elkészülni. Bátran mondhatjuk, hogy a világ sze-
mében a Kínáról alkotott kép megváltozott, pozitívvá alakult.

A Konfuciusz Intézetek bővebb ismertetése elkerülhetetlen ahhoz, hogy 
a szerző fentebb megfogalmazott gondolatát alátámassza, mely szerint a puha 
hatalom használata nem más, mint a realista iskola államérdekből használt 
kemény hatalmának kendőzött változata. Az intézetek fiatal múltra tekin-
tenek vissza: az első kísérleti intézmény megnyitásáról 2004-ben írtak alá 
szerződést az üzbegisztáni Taskentben, és az első hivatalos intézetet 2004. 
november 2-án avatták fel Szöulban. Azóta világszerte egyre több intézet nyílt, 
a mai napig megközelítőleg 843 Konfuciusz Intézet és Konfuciusz Tanterem 

9 Kína angol nyelvű televízió csatornája.
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(kisebb fiókintézmény) jött létre a kínai állam segítségével, amelyeknek leg-
nagyobb hányada az amerikai kontinensen található. Az intézetek központja 
Pekingben működik, felettes szervük a kínai oktatási minisztérium alá tartozó 
Kínai Nyelvoktatási Tanács, közismertebb nevén a Hanban. A Hanban bele-
egyezése és jóváhagyása nélkül egy Konfuciusz Intézet sem nyílhat a világon, 
ezáltal nyilvánvaló, hogy az intézetek a kínai kormány meghosszabbított ke-
zét testesítik meg, nemcsak kulturális, hanem kormányszervként is kell őket 
jellemeznünk. Az intézményi felépítésen kívül a földrajzi elhelyezkedés is 
fontos információt ad a kínai külpolitika irányairól. Az intézetek különböző 
kontinenseken történő megoszlása előre vetíti Peking nagyhatalmi terveit, 
mivel míg az amerikai és európai kontinensen összesen 641 intézet található, 
addig Ázsiában csak 127, ami által megkérdőjeleződni látszik a csak a régiós 
vezető szerepre való vágyakozás.10 Ennek újabb alátámasztására a Konfuciusz 
és a Goethe Intézetek számát hasonlítanám össze, ami azért bírhat jelentőség-
gel, mert Németország a II. világháború óta szándékosan kerüli a bármilyen 
nagyhatalmi pozícióra való törekvés látszatát. Ezt a német intézetek száma is 
jól tükrözi, mivel a világos összesen 187 nyelvi és kulturális intézet került fel-
állításra.11 Ezenkívül a kormány politikájának egy másik jellemzőjére világít 
rá, hogy sok intézet olyan egyetemeken került felállításra, amelyek kutatással, 
egészségüggyel, technológiával kapcsolatosak, s amelyek a KKP számára is 
jelentőséggel bírnak. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a Konfuciusz 
Intézetek nem bírnak nagy kulturális közvetítő erővel, ám egyértelmű, hogy 
a kultúra és a nyelv használatának politikai jelentősége is van.

A kínai soft power kérdőjelei

Kérdésként vetődik fel, hogy tud-e a kínai nyelv kellő vonzerővel rendelkez-
ni a fiatalok számára, hogy hasonló folyamatot indítson el, mint az Egyesült 
Államok az angol nyelv kapcsán. A kínai nehéznek és megtanulhatatlannak 
tűnik, ha összevetjük az angol nyelvvel, nemcsak az angol nyelvtani rendsze-
re miatt, hanem amiatt is, hogy míg az angol latin ábécét használ, 27 betűvel, 
addig a kínai több ezer írásjegyet ismer, s a szótagoknak öt zenei hangsúlyuk 
lehet. Így a mindennapi életben nem biztos, hogy masszív érdeklődésre tehet 
szert, azonban az üzleti életben még pozitív jövő előtt állhat.

 A kínai puha hatalom további korlátja, hogy Kína a Lenovo számítástech-
nikai cégen kívül még nem rendelkezik olyan világmárkával, amely vetélkedni 
10 http://english.hanban.org/
11 http://www.goethe.de/uun/adr/wwt/est/enindex.htm
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tudna nyugati társaival. S ez nemcsak a high-tech iparágban jellemző, hanem 
akár a ruházati vagy autóipar terén is. A kínai soft power sikeréhez mindezekre 
nagy szüksége lenne, hiszen ezek nélkül csak közvetlen úton tudják a világ la-
kosságát megszólítani, pedig a „rejtett mód” sokkal célravezetőbb lehetne.

Ha a kínai katonai modernizációt vesszük figyelembe, az átláthatóság hiá-
nya és az évről évre növekvő katonai büdzsé – amely miatt nem tudunk teljes 
képet kapni a kínai haderőfejlesztésről – frusztrációt kelthet bennünk. Sokak 
számára aggodalomra ad okot Kína ereje, amely ma sokkal nagyobb, mint száz 
évvel ezelőtt, illetve az az ellentmondás, hogy korunkban a biztonsági kihívások 
csökkennek, mégis növekvő katonai költségvetésekkel találkozunk a világ min-
den országában. Ennek fényében Peking békés céljai, illetve status quo hatalom 
volta megkérdőjeleződik a világ szemében, de leginkább regionális szinten, ahol 
példaként Tajvanra és a Dél-kínai-tenger szigeteire történő igényeit hozzák fel. 
Emellett a revizionista hajlamot növelhetik a belső problémák, ellentétek és 
elszakadási törekvések, amelyek megoldásaként Peking egy nemzeti egységet 
teremtő katonai akciót indíthat. Az egyik legnyugtalanítóbb kérdés pedig az, 
hogy Kína meddig tud és akar elmenni, hogy érdekeit érvényre juttassa.

Ezeken kívül még két dolgot emelnék ki, reflektálva az olyan hangzatos ki-
fejezésekre, mint a „pekingi konszenzus” vagy a „harmonikus világ”. A pekingi 
konszenzus modellként való alkalmazhatóságáról jelen írás keretei között nem 
kívánok szólni, azonban a téma szempontjából fontosnak tartom kiemelni, 
hogy ha a fejlődő világ modellként kívánja követni a Kínai Népköztársaság által 
„felállított” princípiumokat, akkor ez valódi kihívást jelenthet a washingtoni 
konszenzussal szemben, ami azt jelenti, hogy Peking amerikai értékeket kérdő-
jelez és támad meg.12 Ha ez bekövetkezne, akkor Peking elvesztené azt a pozitív 
képet, amelyet eddig próbált kialakítani, nevezetesen, hogy felemelkedésével 
nem kívánja megváltoztatni az eddigi világrendet. A harmonikus világ retorikai 
kifejezéssel pedig olyan hiányosságok merülnek fel, hogy fontos kérdésekre 
– hogyan tudná az új harmonikus világnézet újraformálni a mai világrendet, 
miként lenne elérhető ez az újfajta világ? – nem ad választ.13 Ez két dolgot 
jelenthet: a hiányát egy nagy kínai soft power stratégiának, vagy annak a régi 
tételnek a bizonyítékát, hogy mindig könnyebb ellenzékben lenni és kritizálni, 
mint a problémákra valóban válaszokat keresni. Kína szempontjából mindkét 
verzió belpolitikailag értelmezhető. Feltételezhető, hogy a belső prob lémák 
12 Young Nam Cho – Jong Ho Jeong, „China’s soft power. Discussions, resources and prospects”, 

Asian Survey, 48/3, 2008, 453–472. 464.
13 Li Mingjiang, „China debates soft power”, The Chinese Journal of International Politics, 2008/2, 

287–308. 306.
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orvoslására hívták életre újra a konfucianizmus eszméit, de a 2000-es években 
felerősödő Kína-ellenesség miatt kellett ezeket az eszméket világszerte hirdetni, 
hogy a belső béke kialakítása nyugodt nemzetközi térben történhessen meg. 
Ez egyben azt is jelenti, hogy a kínai soft power nem lehet sikeres és verseny-
képes az amerikaival, mivel az amerikai álom egybeforrasztó erejével, a márkák 
és a média területén található dominanciával szemben a konfuciánus eszmék 
nem tudnak ellensúlyt teremteni. Az ellensúly akkor jöhetne létre, ha Kína 
feladná a konfucianizmust, a kultúrája teljesen meghasonulna, mivel csak 
így lenne képes az üzleti életben új fortélyok bevezetésére vagy olyan már-
kák kialakítására, amelyek csak a luxusról szólnának. Ez azonban egyet jelent 
a kínai soft power alapjának teljes lerombolásával, a kultúra megtagadásával 
és a nyugati értékrend átvételével.
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