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ÖSSZEFOGLALÓ
A kínai kormányzat és a kereskedelem informatikával (IT) kapcsolatos külső üzenetei
egy hangon szólalnak meg. Belföldön egy másik, második hangot hallani. Az előbbi a
szabad piacokat, a nyitottságot, az együttműködést és a kölcsönös függőséget
hangsúlyozza, olyan témákat, amelyek azt sugallják, hogy a Huaweit és más kínai
vállalatokat úgy kellene kezelni, mint a többi globális magánszektorbeli szereplőt, és
szívesen látnák őket a külföldi hálózatokban. Eközben a belföldi kínai kormányzati,
kereskedelmi és tudományos diskurzus a szabad piacok korlátait és a külföldi
technológiákra való támaszkodás veszélyeit hangsúlyozza - és ennek megfelelően az
iparpolitika és a kormányzati ellenőrzés szükségességét a technológiák, vállalatok és
hálózatok védelme érdekében. A belföldi kínai diskurzus azt is jelzi, hogy a
kereskedelmi kommunikációs hálózatok, beleértve a távközlési rendszereket is,
felhasználhatók a hatalom és befolyás támadó jellegű kivetítésére; hogy a nemzetközi
műszaki szabványok olyan eszközöket kínálnak, amelyekkel az ilyen hatalom és
befolyás megszilárdítható; és - mindenekelőtt - hogy az informatikai architektúrák a
zéróösszegű verseny területe.
Az, hogy a kínai kormány és a vállalatok külső üzenetei álságosak lehetnek, egyáltalán
nem újszerű következtetés. Azonban az ezen üzenetek és a kínai belső informatikai
viták közötti alapvető különbségek nagyrészt dokumentálatlanok maradnak - annak
ellenére, hogy Kína egyre nagyobb mértékben fejleszti a nemzetközi informatikai
infrastruktúrákat, technológiákat és normákat, és egyre nagyobb befolyást gyakorol
rájuk. Ez a jelentés ezt a hiányt igyekszik pótolni, dokumentálva a távközlésről és
tágabb értelemben az informatikáról folytatott külső és belső kínai viták közötti
feszültséget. A jelentés a belső diskurzusokat is elemzi, hogy betekintést nyerjen
Peking szándékaiba, ambícióiba és stratégiájába. Ez a jelentés kérdéseket vet fel Kína
kormányzati és kereskedelmi üzeneteivel kapcsolatban, valamint azzal kapcsolatban,
hogy ezek az üzenetek mit takarhatnak el.
Ezt a jelentést Kína növekvő befolyása a távközlésben és az ezzel járó növekvő viták
motiválják. Kína távközlési erőforrásai, ambíciói és stratégiai keretei azonban
összefonódnak a tágabb értelemben vett informatika körüli kérdésekkel. Emiatt ez a
jelentés áttekinti a kínai kormányzati, kereskedelmi és tudományos vitákat mind az
informatikáról általánosságban, mind a távközlésről konkrétan. A jelentés az
elemzését Peking azon programja szempontjából is kontextusba helyezi, amely arra
irányul, hogy Peking
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"kibernagyhatalom", más fordításban "hálózati nagyhatalom", Kína azon törekvéseinek
tervezete, hogy megelőzze a hagyományos ipari vezetőket, és meghatározza a digitális
forradalom felépítését.
Egy új technológiai tájkép van kialakulóban. Kína ennek a tájnak a meghatározásán
dolgozik. Minden eddiginél fontosabb, hogy Kína törekvéseit dokumentáljuk.

BEVEZETÉS

"

2020-ban a Huawei kínai távközlési vállalat egy neves nyugati folyóirathoz fordult egy
kéréssel: Megjelentetnének-e egy 10 cikkből álló cikksorozatot
a Huawei
támogatására, miközben a vállalat nyugati nyomással küzdött? 1 A Huawei számos
témát javasolt a cikkekhez, többek között a vállalat állítólagos szellemi tulajdon
tiszteletben
tartását;
a hittel
kormányzati
támogatásai
a világ számára
biztosított
a piaci versenybe
vetett
rendelkező
színész;szerepét.
ésáltal
a munkavállalói
tulajdonú
előnyöket;
a vállalat
felelős
vállalatként
betöltött
vállalat státusza,
független a kínai kormány befolyásától. A
Huawei
felajánlotta
tudósait
és
munkatársait
interjúkra.
Javasolta
továbbá, hogy konzultáljanak kiválasztott,
A kínai kormányzat és a kereskedelem
nem Huawei-hez tartozó hangokkal. A
informatikával (IT) kapcsolatos külső
Huawei
kérte
az
anyagok
végső
üzenetei egy hangon szólalnak meg.
felülvizsgálatát a közzététel előtt.
Hazai megfelelője egy gyökeresen
más második hangot mutat.
A nyilvános jelentéstétel alakítására
irányuló erőfeszítések nem ritkák a
nagyvállalatoknál, Kínában és máshol
sem. A Huawei-é azonban különleges.
Kiemelkedik a nagyobb méretű
A kínai kormány igyekszik befolyásolni a távközlési és információs hálózatokról
folytatott globális párbeszédet. És ez az üzenetküldés - a vállalatok és a kormányzat
részéről egyaránt.
- szöges ellentétben áll a kínai kormány, az akadémiai és a kereskedelmi szféra
belföldi diskurzusával.
A kínai kormányzat és a kereskedelem informatikával (IT) kapcsolatos külső üzenetei
egy hangon szólalnak meg. A belföldi megfelelője egy gyökeresen eltérő második
hangról árulkodik. A Huawei által javasolt cikkekhez hasonlóan az előbbi a szabad
piacokat, a nyitottságot, az együttműködést és a kölcsönös függőséget hangsúlyozza;
olyan témákat, amelyek azt sugallják, hogy a Huaweit és más kínai vállalatokat
ugyanúgy kellene kezelni, mint a többi globális magánszektorbeli szereplőt, és be
kellene vonni a külföldi hálózatokba. Eközben a belföldi kínai diskurzus hangsúlyozza
a szabad piacok korlátait, és ennek megfelelően az iparpolitika és a kormányzati
ellenőrzés szükségességét a technológiák, vállalatok és hálózatok védelme
érdekében; a külföldi technológiától való függés veszélyét; a nemzetközi szabványok
felállításának versenyértékét; és mindezek mögött a zéróösszegű verseny
elkerülhetetlenségét az informatikában.
Az, hogy a kínai kormány és a vállalatok külső üzenetei álságosak lehetnek, egyáltalán
nem újszerű következtetés. Azonban az üzenetek és az informatikáról szóló belső viták
közötti alapvető különbségek nagyrészt dokumentálatlanok maradnak - annak
ellenére, hogy Kína egyre nagyobb mértékben fejleszti a nemzetközi informatikai
infrastruktúrákat, technológiákat és normákat, és egyre nagyobb befolyást gyakorol
rájuk. Ez a jelentés ezt a hiányt igyekszik pótolni, dokumentálva a távközlésről és
tágabb értelemben az informatikáról folytatott külső és belső kínai viták közötti
feszültséget. A jelentés a belső diskurzusokat is elemzi, hogy betekintést nyerjen
Peking szándékaiba, ambícióiba és stratégiájába. Ez a jelentés kérdéseket vet fel Kína
kormányzati és kereskedelmi üzeneteivel kapcsolatban, valamint azzal kapcsolatban,
hogy ezek az üzenetek mit takarhatnak el.
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Ezt a jelentést különösen Kína növekvő befolyása a távközlésben és az ezt a befolyást
kísérő növekvő viták motiválják. Kína távközlési erőforrásai, ambíciói és stratégiai
keretei azonban összefonódnak a tágabb értelemben vett informatika körüli
kérdésekkel. Emiatt ez a jelentés áttekinti a kínai kormányzati, kereskedelmi és
tudományos vitákat mind az informatikáról általánosságban, mind a távközlésről
konkrétan. A jelentés az elemzését a pekingi "kibernagyhatalommá" válási program2
szempontjából is kontextusba helyezi, amely Kína azon törekvésének tervezete, hogy
megelőzze a hagyományos ipari vezetőket, és meghatározza a digitális forradalom
felépítését. A jelentés több elsődleges megállapítást tesz:
1. Míg Kína belsőleg többször is beszél "kibernagyhatalmi" ambícióiról, a kifelé
irányuló üzenetekben ritkán ismerik el ezeket. A "kibernagyhatalom" kifejezés
kulcsfontosságú fogalom, amely a távközlés és tágabb értelemben véve az
informatika területén is vezérli a kínai stratégiát. Hszi Csin-ping elnök 2014 óta
szinte minden nagyobb, Kína távközlési és hálózati stratégiájáról szóló, belföldi
közönségnek szóló beszédének címében szerepel. A kifejezés azonban ritkán
fordul elő a külső, külföldi közönségnek szóló üzenetekben, a külügyminisztériumi
szóvivők hat év alatt mindössze egyszer jelent meg. Ez arra utal, hogy Peking
szándékosan hígítja a törekvéseiről szóló vitákat, hogy ne riassza a külföldi
közönséget.
2. Miközben a kínai kormány a külföldi közönséget a Huawei-termékek
vásárlására ösztönzi, vezetői a hazai közönséget figyelmeztetik a külföldi
technológiától való függésből eredő veszélyekre. Évekkel a kereskedelmi háború
és a Trump-kormányzat Huawei-re vonatkozó korlátozásai előtt Xi úgy érvelt, hogy
"az alapvető technológia mások általi ellenőrzése a legnagyobb rejtett veszélyünk",
és hogy ha megengedjük, hogy külföldiek irányítsák 3az alapvető technológiát, az
"olyan, mintha valaki más alapjára építenénk házat". Kijelentette, hogy "Kínának
saját technológiával kell rendelkeznie, és erős technológiával kell rendelkeznie".4.
3. A kínai kormány arra bátorítja a Huaweivel szemben szkeptikus külföldi
közönséget, hogy tartsa magát a piaci elvekhez. Ugyanakkor a kormány
figyelmezteti a hazai közönséget, hogy az informatikai hálózatok fejlesztése
iparpolitikát igényel, és nem bízható a piaci erőkre. Xi kifejezetten kijelentette,
hogy "a piaci csere nem hozhat nekünk 5.alapvető technológiákat, és pénzzel nem
lehet alapvető technológiákat vásárolni "
4. Peking a Huawei-jel kapcsolatos külföldi
biztonsági aggályokat "béna
kifogásnak" és puszta "politikának" nevezi.6 Ugyanakkor Kína belföldön is hasonló
aggodalmaknak ad hangot a külföldi technológia hálózataiba való beépítésével
kapcsolatban. Hszi számára a biztonság a legfontosabb,
aki többször kijelentette,
hogy "kiberbiztonság nélkül nincs nemzetbiztonság".7 Ennek megfelelően amellett
érvel, hogy csak olyan külföldi technológiát fogadjanak el, amely "ellenőrizhető" miközben az Ipari és Informatikai Minisztérium (MIIT) vezetői hangsúlyozzák,
hogy
ezért
a külföldi technológiai hálózatok általában nem "ellenőrizhetőek".8 Kínának
saját hálózatokat kell kiépítenie, amelyek "függetlenek és ellenőrizhetőek",9.
5. Kereskedelmi és tudományos kínai források azt sugallják, hogy a nemzetközi
közösségnek a kínai távközléssel kapcsolatos biztonsági aggályai nem
feltétlenül megalapozatlanok, és hogy Peking a távközlést és más
kereskedelmi hálózatokat a támadó hatalom globális kivetítésének
eszközeként tekintheti. Xi az informatikát Kína katonai-polgári fúziós
stratégiájának kulcsfontosságú részeként mutatja be: 2018-ban azt mondta, hogy
"a katonai-polgári fúzió a kiberbiztonság és az informatizáció
terén a katonaipolgári fúzió kulcsfontosságú területe és határterülete".10 A következő lépésekben
Qin An, a Kínai Kibertér Intézet igazgatója, a China Institute of Cyberspace
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Strategy, 2016-ban úgy érvelt, hogy "az informatikai rendszerek erősen
monopolisztikus jellege miatt nem valószínű, hogy két különböző rendszer lesz
katonai és polgári használatra ... különösen szükséges [Kína számára] a katonai
és polgári erőforrások integrálása egy katonai-polgári fúziós rendszer révén "11.
6. Amikor a kínai kormány a külföldi közönséggel tárgyal a szabványosításról, a
mindenki számára előnyös együttműködést hangsúlyozza. A belföldi viták
azonban a szabványok versenyértékét hangsúlyozzák a technológiai dominancia
megteremtése érdekében, és ennek megfelelően a globális IT-fejlesztésben a
"diskurzus erejének" kiépítésére van szükség. Xi szerint a kiberbiztonság és a
távközlés területén "a nagyhatalmak játéka nemcsak a technológia játéka, hanem
az eszmék és a diskurzus
hatalmának játéka is", ami az internet irányítására és a
szabványokra utal. 12 Más források Xi nyelvezetére építenek, megjegyezve, hogy
Kína az 5G - és tágabb értelemben véve az IT - szabványainak meghatározásán
dolgozik.
- hogy megelőzzék a Nyugatot, hogy ezzel gazdasági és katonai
előnyökhöz
jussanak. Röviden: "aki a mércét állítja, az nyeri meg a világot".13
Ez a jelentés annak a stratégiai keretnek az áttekintésével kezdődik, amelybe Peking
távközlési törekvései illeszkednek - a "kibernagyhatalom" koncepciója, amelyet Xi
először 2014-ben mutatott be, és amely a negyedik ipari forradalom megragadására
irányuló átfogó törekvéseket foglal magában. A következő szakaszok e keretrendszer
alapján vizsgálják a távközlésről és az informatikáról szóló pekingi diskurzus egyes
elemeit, valamint a külső és belső üzenetek közötti ellentétet. Az első egy viszonylag
defenzív elemre összpontosít: A külföldi "alaptechnológiáktól" való függés veszélye, és
az iparpolitika szükségessége a piaci erőkre való hagyatkozás helyett e veszély
orvoslása érdekében. A következő szakasz a hálózat- és kiberbiztonság kínai tárgyalása
felé fordul: Egyrészt Peking elutasítja a kínai rendszerekkel és technológiákkal
kapcsolatos külföldi biztonsági aggályokat; másrészt Pekinget foglalkoztatja a kiberés hálózatbiztonság, valamint a hazai inputok szerepe ebben; és ami még ennél is
élesebb, az arra utaló jelek, hogy Peking a nemzetközi, kereskedelmi információs
hálózatokat valóban olyan eszköznek tekinti, amelyen keresztül támadó hatalmat
vetíthet ki. Az utolsó fejezet Kína szabványalkotási törekvéseit és a strukturális
hatalomra való megfelelő törekvését vizsgálja.

Megjegyzés a módszertanról
A jelentés a külvilág felé irányuló diskurzus értékelésében elsősorban a hivatalos
diplomáciai nyilatkozatokra és a kínai külügyminisztérium szóvivőinek megjegyzéseire
támaszkodik. Ezek célja, hogy elérjék a külföldi közönséget.
A belső diskurzusok tekintetében a jelentés a források szélesebb köréhez fordul,
beleértve Xi és a kínai kormány más vezető személyiségeinek a belföldi közönségnek
szóló beszédeit és cikkeit, valamint a pártállami elemekkel kapcsolatban álló, a MIITtől a Népi Felszabadító Hadseregig (PLA) terjedő tekintélyes folyóiratok tucatjait.
Azokat a forrásokat, amelyeket nem lehet magának Hszinek tulajdonítani, kevésbé
tekintélyesnek kell tekinteni, és ezért kevesebb magyarázó értékkel bírnak, mint azok,
amelyek az ő impresszumával rendelkeznek. Még Kína központosított kormányzati
rendszerén belül is a magas rangú tisztviselők valószínűleg sokféle nézetet tükröznek;
még Kína viszonylag ellenőrzött, magas szintű tudományos közösségén belül is (pl. a
Kínai Tudományos Akadémián) a szakértők valószínűleg eltérnek elemzéseik
elemzéseiben a kormányzati vezetéstől. E korlátok ellenére e jelentés szerzői az ilyen
nem hivatalos vagy kevésbé hivatalos forrásokat kulcsfontosságúnak tartják a kínai
versenyképességi keretek és törekvések megértéséhez. Maga Xi valószínűleg nem fog
nagyon részletesen beszélni egy adott technológiáról vagy technológiai alkalmazásról.
A MIIT vagy a Tudományos és Technológiai Minisztérium tisztviselői viszont igen.
Magas rangú kormányzati tisztviselők, akiknek nyilatkozatai rendszeres ellenőrzésnek
vannak kitéve,
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nem valószínű, hogy olyan érzékeny témákat (pl. az 5G katonai alkalmazásait)
vitatnak meg, amelyeket a jobban elszigetelt akadémiai és kereskedelmi források
megtesznek. A kormányzati nyilatkozatok pedig általában a már kialakult politikát
tükrözik; a tudományos és kereskedelmi viták betekintést nyújthatnak a vonatkozó
gondolatok fejlődésébe és a kialakulóban lévő tendenciákba.
Ez a jelentés a kör négyszögesítésére törekszik az összes felhasznált forrás
hitelességének ellenőrzésével, és eközben kontextust biztosít. A források tekintélyét a
szerző, a kiadó és az alapján értékelték, hogy az érvek mennyire egyeznek a kínai
stratégiai diskurzus más irányzatainak érveivel. Ez a módszertan nem feltételezi, hogy
bármelyik forrás tökéletes magyarázó értékkel bír. A cél inkább az, hogy a források
viszonylag átfogó, őszinte gyűjteményét mutassuk be, amelyek együttesen tükrözik
Kína stratégiai szintű belső diskurzusát a távközlésről és az informatikáról.

AMBÍCIÓ: KÍNA MINT "KIBERNAGYHATALOM"
"Kína "kibernagyhatalommá" való fejlesztése hosszú távú, összetett és szisztematikus
stratégiai projekt, amely a gazdaság és a társadalom minden aspektusát érinti."
- Chen Zhaoxiong, az Ipari és Informatikai
Minisztérium miniszterhelyettese, 201714
Xi 2014 februárjában, a Kínai Kommunista Párt internetes kérdésekkel foglalkozó
legmagasabb szintű szervének, a Kiberbiztonsággal és Informatizációval Foglalkozó
Központi Vezető Kiscsoportnak (Central Leading Small Group for Cybersecurity
and
Informatization) az elindításakor vezette be a "kibernagyhatalom" (网络强国) fogalmát15. 16
Akkor Xi a "kibernetikai nagyhatalommá" válást Kína internetpolitikájának
sarokköveként fogalmazta meg, amely kritikus lépés a párt százéves céljainak elérése
felé - kulcsfontosságú mérföldkövek, amelyeket a párt az alapításának századik
évfordulójára (2021) és a kínai polgárháborúban aratott győzelemre (2049) szeretne
elérni. 17 A kibernagyhatalom fogalma azóta széles körben elterjedt a kínai hivatalos
közbeszédben. A távközlés és tágabb értelemben véve az informatika területén a kínai
stratégia kulcsfontosságú keretrendszerévé vált; a "kibernagyhatalom" kifejezés 2014
óta szinte minden nagyobb, a kínai távközlési és hálózati stratégiáról szóló, a hazai
közönségnek szóló Xi-beszéd címében szerepel.
A kifejezés azonban ritkán szerepel a külső, külföldi közönségnek szánt üzenetekben.
Hat év alatt mindössze
egyszer fordult elő a külügyminisztérium szóvivőinek
nyilatkozataiban. 18 A "kibernagyhatalomra" való ritkás utalások a külső üzenetekben
arra utalnak, hogy Peking szándékosan minimalizálja ambícióinak mértékét, amikor a
külföldi közönséggel kommunikál. Ez az óvatosság nem lenne alaptalan: Xi beszédei
és a kapcsolódó tisztviselők nyilatkozatai alapján ez a szakasz megállapítja, hogy a
kibernagyhatalom fogalma pontosan olyan átfogó, versenyképes
ambíciókat sugall,
amelyek valószínűleg riadalmat keltenének a külföldön. 19
Xi kifejezetten hangsúlyozza, hogy az ő programja globális: Egy kibernagyhatalom
globális befolyást gyakorol. A 2015-ös internetes világkonferencián kijelentette, hogy
"Kína erőteljesen végrehajtja a Kínát kibernagyhatalommá tevő stratégiát", többek
között a "közös sorsközösség kibertérben", a globális
internetes infrastruktúra és a
megfelelő internetirányítási normák kiépítésével. 20 Hasonlóképpen, a Qiushi című
legfelsőbb pártlapban a Kínai Kibertér Adminisztráció (CAC) tisztviselőinek 2017-es cikke21
a kibernetikai nagyhatalmi státusz kialakításának 22egyik fő céljaként írja le Kína globális
internetirányítás feletti befolyásának elmélyítését.
Ez a globális kibernagyhatalmi vízió a versenyorientáción alapul. Xi az információs
forradalmat olyan lehetőségként fogalmazza meg, amellyel Kína relatív hátrányát
ellensúlyozhatja.
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a korábbi ipari forradalmak során. Ennek útiterveként a kibernagyhatalom
koncepcióját javasolja. Hszi egy 2016-os, nagyszabású beszédében Kína
ópiumháborúkban elszenvedett megaláztatásával és az ország 20. századi
iparosodásának kudarcával
összefüggésben magyarázta a kibernagyhatalommá válás
szükségességét. 23 Megjegyezte, hogy Kína lemaradt az ipari forradalomról, de meg
fogja ragadni az információs forradalmat. Ebben a kibertérért folyó
versenyben Xi
szerint "a győztesek örülni fognak, a vesztesek pedig összeomlanak "24.
Kínai tisztviselők is ezt a keretet használták. Chen Zhaoxiong, a MIIT
miniszterhelyettese például a Journal of Military-Civil Fusion in Cyberspace című
folyóiratban 2019-ben megjelent írásában úgy érvelt, hogy a jelen történelmi
jelentőségű pillanat, amely a világpolitika és a gazdaság erőviszonyainak alakítására
készül - és ennek megfelelően olyan pillanat, amelyben Kínának lehetősége van új
hatalmat szerezni. "A jelenlegi és a jövőbeli időszak Kína számára egy jelentős
stratégiai lehetőség, hogy egy jelentős termelő országból és egy jelentős
kiberországból egy termelő nagyhatalom és egy kibernagyhatalom legyen "25 - írta.
Nagyobb stratégiai kontextust kínál: "A világ civilizációjának története során minden
technológiai forradalom és ipari változás felbecsülhetetlen hatásokat és befolyásokat
gyakorolt az emberi társadalomra, és a világ gazdasági és politikai szerkezetének
mélyreható átalakulását váltotta ki". Ezekben a változások idején, aki képes
"megragadni a történelmi trendet" és "megtenni 26az első lépést", az "ugrásszerű
fejlődést" érhet el, megragadva a versenyelőnyöket.
A People's Daily 2017-es számában Chen azt is hangsúlyozta, hogy a kibertérben zajló
verseny a nagyhatalmak versengése, és hogy a kibernagyhatalmi projekt a kínai
győzelemtől függ. Kifejtette, hogy "a kibertér a nagy országok új színterévé vált", és a
világ számos "nagy országa az internetet a jövőbeli verseny stratégiai irányának
tekinti". Ennek eredményeképpen "a hálózati információs technológia új generációit
támogatják és alkalmazzák", és "versenyeznek a kibertérben való vezető szerepért".27
Kína sem lenne kivétel: Az "egyre élesedő nemzetközi verseny fényében [Kínának]
sürgősen meg kell ragadnia az új korszak új lehetőségeit", és "fel kell gyorsítania az új
előnyök kiépítését a nemzetközi versenyben", valamint az együttműködést a digitális
korban. Kínának "meg kellene ragadnia a hosszú távú és
az általános helyzettel
kapcsolatos technológiai verseny parancsnoki magasságait "28 .
Ez a logika - miszerint az információs forradalom versenyképes lehetőséget kínál Kína
számára, hogy megugorja a versenyt, és ezáltal a globális rend csúcsára emelkedjen különösen a távközlésről szóló vitákban igazolódik. "Az 5G egyre inkább az ország
hosszú távú versenyelőnyének megszerzéséhez
szükséges stratégiai parancsnoki
magassággá vált" - írta Duan Weilun29 , a Datang Telecom Group átfogó
reformmélyítéséért
felelős
vezető
csoport
irodájának
igazgatóhelyettese egy 2020-as
cikkben. 30
A Kínai Kommunista Párt (KKP) pártiskolája által működtetett Party & Government
Forum című folyóirat 2020-as cikke ennél közvetlenebb: "Az internet korszaka előtt az
európai és amerikai országok vezető szerepet játszottak az új világgazdasági, politikai
és jogi rend kialakításában", de "az internet korszakában, különösen az 5G által
bevezetett új informatizációs korszakban Kína számára teljesen lehetséges, hogy
előremenjen és nagyobb mértékben hozzájáruljon". Ez a cikk nem hagy kétséget afelől
sem, hogy Kína hozzájárulása mit fog jelenteni: "Az internet korszakában, aki a
diskurzus hatalmával [ 话 语 权 ] és a szabályalkotó hatalommal [ 规 则 制 定 权 ]
rendelkezik, az a jövő rendjének [主导权] vezetője lehet.". Ebből a szempontból az 5G
"történelmi lehetőséget" kínál a vezetésre, nem csak a
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technológiát, és esélyt Kína "nemzetközi versenyképességének növelésére"
- annak
ellenére, hogy a múltban hasonló forradalmi változásokról maradt le. 31

INDIGENIZÁCIÓ: A FÜGGŐSÉG MINT KÍNA "REJTETT VESZÉLYE"
"Az alapvető technológia mások általi ellenőrzése a legnagyobb rejtett veszélyünk."
-Xi Jinping, 201632
Ha a Kína digitális terveiről szóló külső üzenetekben elhallgatják a
kibernagyhatalommá válásra irányuló törekvést, akkor annak alkotóelemeit
hajlamosak egyenesen félremagyarázni. Peking hangsúlyt fektet a hazai
alaptechnológiákra, és a piaci mechanizmusok elégtelenségére ezek védelmében, ami
nyilvánvaló és kiemelkedő esetet kínál.
A kifelé irányuló üzenetekben a kínai kormányzati és kereskedelmi források gyakran
azzal érvelnek, hogy a távközlési tájképet a politika helyett a szabad piacoknak kell
meghatározniuk. A külügyminisztérium szóvivői például gyakran hangsúlyozzák a
külföldi közönség előtt a piaci elvek fontosságát a technológiai döntésekben. Több
szóvivő is amellett érvelt, hogy a "tisztességes, igazságos, nyitott és
megkülönböztetéstől mentes üzleti környezet" összeegyeztethetetlen a Huaweivel
szembeni korlátozásokkal vagy a Huaweivel kapcsolatos aggodalmakkal. 33 Hua
Chunying külügyminisztériumi szóvivő 2020 júliusában megjegyezte, hogy az ilyen
korlátozások "durván sértik a piacgazdasági elveket és a szabadkereskedelem
szabályait", és az Egyesült Királyság döntése, hogy ezeket
követi, azt mutatja, hogy a
britek "a nemzetközi közösséggel szemben állnak. "34 Egy másik sajtótájékoztatón úgy
érvelt, hogy "amit az Egyesült Államok tett, világosan mutatja, hogy a piacgazdaság és a
tisztességes verseny elve, amelyet állítólag képvisel, nem más, mint egy fügefalevél",
és hogy az amerikai magatartás "sérti a nemzetközi kereskedelem szabályait. "35
Xi belföldi nyilatkozatai, valamint a kínai kormány és a kínai kereskedelmi élet más
szereplőinek nyilatkozatai azonban más hangot ütnek meg. Hangsúlyozzák az
alaptechnológia külföldi forrásaitól való függőség csökkentésének fontosságát, ha
nem is elsőbbségét ( 核 心 技 术 ) és a szabad piacok megfelelő korlátait. Ennek
megfelelően aláhúzzák az iparpolitika végrehajtásának szükségességét. Az ilyen
iparpolitikának a gyártásra és az ellátási láncokra, valamint a kutatásra és fejlesztésre
kell összpontosítania. A kormány és a magánszektor szoros együttműködését is
magában kell foglalnia a hazai és nemzetközi műveletek során.
Xi többször hangsúlyozta a hazai erőt és a viszonylagos függetlenséget az alapvető
technológiák terén, mint a kibernetikai nagyhatalom építésének kulcstényezőit.
Ugyanezt hangsúlyozza, miközben Kína olyan technológiát exportál, amely nemzetközi
függőséget teremt. A "kibernagyhatalommá" válás koncepcióját felvázoló legelső nagy
beszédében, 2014-ben Xi hangsúlyozta, hogy csökkenteni kell a külföldi technológiától
való függőséget, valamint "erősíteni kell az 36alaptechnológiák és az infrastruktúra
kiépítésének hazai innovációját (自主创新). " Úgy érvelt, hogy "ahhoz, hogy Kínából
kibernagyhatalmat építsen, Kínának
saját technológiával kell rendelkeznie, és erős
technológiával kell rendelkeznie. "37 Fontos, hogy ez a beszéd
- és ezzel együtt Kína vitája a kölcsönös technológiai függőség feloldásáról - megelőzte
Donald Trump megválasztását, a kereskedelmi háborút és az amerikai retorikát,
amelyet a "szétválasztás" középpontba állításával foglalnak össze.
Xi egy 2016-os, szintén az amerikai választások előtt tartott nagyszabású
internetpolitikai beszédében részletesen kifejtette, hogy mi a fő technológiai
fókuszpontja. Ebben a beszédben Xi az "alapvető technológia" tág meghatározását
adta meg: "Véleményem szerint három szempontból lehet megragadni. Az egyik az
alaptechnológia és az általános technológia; a második az aszimmetrikus technológia,
vagy a "gyilkos muskétás" technológia; a harmadik az aszimmetrikus technológia; a
harmadik az aszimmetrikus technológia.
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a harmadik a csúcstechnológia és a bomlasztó technológia. "38 Egy figyelemre méltó
kiegészítésben Xi kijelentette, hogy a kulcs az, hogy "ezeken a területeken ugyanazon
a kiindulási vonalon állunk, mint a külföldi országok. Ha időben előre tudunk települni
és a kutatásra összpontosítunk, akkor nagyon is lehetséges, hogy megvalósítsuk az
átalakulást a mások mögött futásból a mások előtt futássá és vezető pozícióvá. "39
Más szóval az alapvető technológiai elemeket nem csak az alapvető jellegük miatt
azonosítják, hanem Kína jelenlegi versenyképes státusza miatt is bennük, és azért a
potenciálért, amelyet ez biztosít Kínának, hogy végső soron vezető szerepet töltsön be.
A kedvező általános előrejelzés ellenére Xi a beszédben máshol rámutatott Kína még
meglévő technológiai hiányosságaira. "Ha összehasonlítjuk a világ fejlett szintjével és
azzal a stratégiai célunkkal, hogy kibernagyhatalommá váljunk, még mindig sok
tekintetben van lemaradásunk"
- mondta, hozzátéve: "A legnagyobb lemaradás az
alaptechnológiában van. "40 Hangsúlyozta az ezzel járó veszélyeket. "Az internet
magtechnológiája a legnagyobb "fő artériánk"" - jelentette ki Xi, egy olyan kifejezést (命
门) használva, amely a test azon létfontosságú
területére utal, amely a légzésért,
emésztésért, szaporodásért felelős. 41 "Az alapvető technológia mások általi
ellenőrzése a legnagyobb rejtett veszélyünk".42 "Az alapvető technológia mások általi
ellenőrzése a legnagyobb rejtett veszélyünk".
Ezért Kína számára alapvető fontosságú lenne, hogy megerősítse alaptechnológiáját.
"Ha meg akarjuk ragadni a kezdeményezést Kína internetfejlesztésében, és biztosítani
akarjuk az internet biztonságát és a nemzetbiztonságot, akkor át kell törnünk az alapvető
technológiai
problémán, és arra kell törekednünk, hogy bizonyos területeken "megelőzzük
a görbén "43 . "44 Xi ezt az állítást olyan nyelvezettel indokolta, amely éppúgy vonatkozik a
Kínától való külföldi függőségre, mint Kína másoktól való függőségére:
Nem számít, hogy egy internetes vállalat mekkora, nem számít, hogy milyen
magas a piaci értéke, ha az alapvető alkotóelemek tekintetében nagymértékben
függ külföldtől, és ha az ellátási lánc "fő ütőere" mások kezében van, az olyan,
mintha valaki más alapjára építenénk házat. Bármilyen nagy és szép is legyen,
nem biztos, hogy ellenáll a45szélnek és az esőnek, és annyira sebezhető, hogy az
első csapásra összeomlik.
Xi e célból erőteljes iparpolitikát sürgetett. Kínának "több emberi, anyagi és pénzügyi
erőforrást kell befektetnie az alapvető technológiai kutatásba és fejlesztésbe",
valamint "össze kell gyűjtenie legjobb erőinket és stratégiai intézkedéseket kell tennie"
az előrelépés érdekében. Kínának "meg kell fogalmaznia az információs terület
alapvető technológiáinak és berendezéseinek fejlesztési stratégiájának vázlatát", és
"meg kell fogalmaznia egy útitervet, ütemtervet, egy feladatlistát, valamint rövid,
közép- és hosszú távú célokat". Kínának pedig "szorosan összpontosítania kellene
arra, hogy felkapaszkodjon a stratégiai parancsnoki magasságokba "46.
Hszi azt javasolta, hogy Kína ezt egyfajta középút szerint tegye, a 48teljes
protekcionizmus47 és a szabad piaci integráció abszolút elvei között.
"Az
alaptechnológia az ország fontos fegyvere, és a legkritikusabb és legfontosabb
technológiának a hazai innováción és önállóságon kell alapulnia" - jelentette ki. A
szabad piac nem lenne elegendő. "A piaci csere nem hozhat nekünk
alaptechnológiákat, és pénzzel nem lehet alaptechnológiákat vásárolni. Saját
kutatásra és fejlesztésre kell támaszkodnunk". Ugyanakkor egy globalizált
környezetben nem lehet elvárni, hogy az ilyen kutatás és fejlesztés "zárt ajtók mögött"
történjen. Xi kifejtette, hogy "csak akkor ismerhetjük
meg a képességekben mutatkozó
szakadékot", amikor "az urak ellen harcolunk. 49 Kína "nem utasítana el semmilyen új
technológiát". Inkább stratégiailag határozná meg, hogy "melyiket lehet [külföldről]
bevezetni, megemészteni, elsajátítani, majd újrainnoválni",
szemben azzal, hogy
"melyiket kell saját erőből, saját innovációval újítani".50
Xi továbbá egyértelművé tette, hogy Kína iparpolitikája irányítja és támogatja az
ellátási láncokat és a gyártóbázist, valamint a kutatást és fejlesztést. Kifejtette, hogy
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az alaptechnológiák szilárd gyártási bázisa nélkül a kapacitás "felesleges munka
lenne"; hogy "a globális információs területen az innovációs láncok, a termelési láncok
és az értékláncok integrálásának képessége egyre inkább a siker vagy kudarc
kulcsává válik"; és hogy ehhez az szükséges, hogy "az alaptechnológiák technológiai
kutatásának és fejlesztésének végeredménye ne csak műszaki jelentések,
tudományos kutatási dokumentumok és laboratóriumi
minták legyenek, hanem
[legyenek] piaci termékek, műszaki erő és ipari erő is".51 Más szóval, a tudományos
kutatás csak akkor hozna megfelelő hozamot, ha azt ellátási láncok és gyártási erő
támogatná.
Ez az iparpolitika mind hazai, mind nemzetközi alkalmazása során szoros
együttműködést igényelne a kínai kormány és a vállalati szereplők között. Xi 2016-os
beszédében kifejtette, hogy miközben "a [technológiai] vállalatok sorsa szorosan
összefügg az ország fejlődésével", a magáncégeknek is szükségük van az államra.
"Állami támogatás nélkül, a [kínai] tömegek támogatása nélkül, az ország 52ésAz a nép
állami
szolgálata nélkül a vállalatok nehezen válhatnak erősebbé és nagyobbá. "
támogatás kiterjedne a vállalatok külföldi tevékenységére is: Ahogyan Xi 2016-ban
érvelt, "bátorítanunk és támogatnunk kell a kínai internetes vállalatokat, hogy
globálisan lépjenek fel ... és aktívan részt vegyenek az "Övezet és Út" építésében, hogy
megvalósuljon az az elv, hogy "ahol nemzeti érdekeink53vannak, [a mi] informatizációs
[technológiánk] azokat a területeket is le fogja fedni. " Xi még nem foglalkozott azzal
a kérdéssel, hogy ezek a globális ambíciók a világ többi része számára megteremtik-e
a külföldi - ebben az esetben kínai - technológiától való veszélyes függőséget, amelyet
Peking annyira szándékozik orvosolni otthon.
Chen Zhaoxiong 2019-es cikke különösen a piaci erők hiányosságaira mutat rá az
alaptechnológia fejlesztése során, és ezért az iparpolitika szükségességére. "A pénz és
a piac" - írja Chen - "nem hozta el egy operációs rendszer alaptechnológiáját", és nem
tette lehetővé, hogy ezt a technológiát "megemésszék, elnyeljék és újjáfejlesszék".
Kínának ezért nem volt más választása, mint támogatni a "hazai
innovációt", hogy
"biztonságos és ellenőrizhető informatikai rendszert építsen ki "54 .
Más kínai források ezt a keretezést közvetlenül az 5G-re alkalmazzák. Például a MIIThez kapcsolódó Communications World című folyóirat 2017-es cikke arra ösztönzi a
kormányt, hogy "koordinálja a szolgáltatókat és a kapcsolódó részlegeket, hogy az 5G
kereskedelmi használatának előkészítése érdekében hatékony nemzeti kísérleti tervet
vezessenek be", és ezt a tervet Kína végül 2020-ban kezdte el végrehajtani.55
Hasonlóképpen, a Shanxi Egyetem szerzői egy 2020-as nemzetközi gazdasági és
kereskedelmi folyóiratban megjelent cikkben úgy érveltek, hogy az 5G iparág
kiépítéséhez az ország nemzeti közigazgatási részlegeinek "felső szintű tervezése"
szükséges, és hogy a kormánynak "pénzügyi támogatást is kell nyújtania". Ezt az 5Ghez hasonló csúcstechnológiai iparágakhoz szükséges "hosszú távú, hatalmas
összegekbe kerülő fejlesztéssel és feltárással" magyarázzák. Más szóval, "az állam
stratégiai szinten végzi 56
a felső szintű tervezést, és racionálisan használja fel az iparági
támogatási forrásokat".

KIBER- ÉS HÁLÓZATBIZTONSÁG: "MIND TÁMADÓ, MIND
VÉDEKEZŐ"
"Kiberbiztonság nélkül nincs nemzetbiztonság."

-Xi Jinping, 201457
A kiber- és hálózatbiztonsággal kapcsolatos kínai külső üzenetek szintén lekicsinylik
azokat a kockázatokat, amelyeket a Huawei-hez hasonló külföldi technológiák
jelenthetnek az információs rendszerekben. A belföldi kínai kormányzati diskurzus
azonban a biztonságot helyezi előtérbe - és bemutatja a
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"független és ellenőrizhető "58 informatikai rendszerek, mint ennek eszközei. Az
információs hálózatok támadó alkalmazásairól szóló kínai tudományos és
kereskedelmi viták azt sugallják, hogy a biztonság
a kínai rendszerekkel kapcsolatos aggályok jól
indokolt. Peking kereskedelmi
Peking a kereskedelmi távközlési és
a távközlési és egyéb informatikai
egyéb informatikai hálózatokat olyan
hálózatok, mint olyan eszközök, amelyeken
keresztül katonai hatalmat vetíthet ki,
eszközöknek tekintheti, amelyeken
valamint a globális rendszert és a
keresztül katonai hatalmat vetíthet ki,
narratívát alakíthatja saját érdekei szerint.
és amelyeken keresztül formálhatja az
országot.
Hua Chunying külügyminisztériumi szóvivő
a globális rendszer és az annak
a kiber- és hálózatbiztonsági aggályokat
érdekeit szolgáló narratíva.
olyan példáknak nevezte, amelyekkel az
országok
"a kereskedelmi és technológiai kérdések mindenáron való politizálása". 2020-ban azt
állította, hogy a Huawei-re vonatkozó 59korlátozások "nem a nemzetbiztonságról
szólnak, hanem politikai manipulációról". Még egyértelműbben, Hua azt is mondta,
hogy "'a nemzetbiztonság előmozdítása' egy olyan béna kifogás, amelyre az amerikai
fél hivatkozik",
amelyek és hogy a külföldi aggodalmakat a politizált, "nem létező kockázatok"
azon alapulnak, hogy "túlságosan kiterjesztették a nemzetbiztonság
vezérlik,60 61.
fogalmát "

"

Független, ellenőrizhető technológiák a kiber- és hálózatbiztonsághoz
Ha az Egyesült Államok túlterjeszkedett a nemzetbiztonság fogalmán, akkor Peking
belpolitikai diskurzusa azt sugallja, hogy ugyanezt teszi. Az ilyen diskurzus az
információs hálózatok biztonságának kritikus fontosságát hangsúlyozza, és független,
ellenőrizhető technológiák bevezetését követeli. Ugyanabban a 2014-es beszédben,
amelyben Xi bevezette a "kibernagyhatalom" fogalmát, és elindított egy kis vezető
csoportot, nélkül62
amelynek feladata e cél megvalósítása,
kijelentette: "kiber- [vagy hálózati]
nem lesz nemzetbiztonság. "63 Bevezetett egy olyan kifejezést is, amely
biztonság
a távközlésről szóló kínai diskurzus egyik alapkövévé vált. "A kiberbiztonság és az
informatizáció egy test két szárnya, egy motor két kereke" - mondta.
"Ezeket
egységesen kell megtervezni, telepíteni, fejleszteni és megvalósítani. "64 Más szóval a
biztonság áll Kína digitális ambícióinak középpontjában. A biztonságnak ez az
integráns szerepe a "kibernagyhatalom"
építésében szinte állandóan jelen van Xi e
témáról szóló főbb beszédeiben. 65
A Xi megjegyzéseit követő vita a biztonság hangsúlyozását kifejezetten a távközlésre
alkalmazza. A Központi Katonai Bizottság Politikai és Jogi Bizottságának Vizsgálati
Technológiai Központjának kutatói (军委政法委侦查技术中心) az 5G biztonságát
hangsúlyozzák:
A mai fejlett kommunikációs technológia, az 5G széles körű alkalmazása új
változásokat hoz az egész társadalom termelésében és életében. A kapcsolódó
technológiák és alkalmazások biztonsági kérdései a társadalmi közbiztonsághoz
és a katonai érdekekhez kapcsolódnak, és az általános nemzetbiztonság
szempontjából a legfontosabb megfontolások közé kell sorolni őket. 66
A belföldi kínai diskurzus az "ellenőrizhető" (可控) technológiákra és rendszerekre
mutat rá, mint a biztonság elérésének eszközére. Xi 2016-ban kifejtette, hogy Kínának
a bevezetésük előtt
meg kell vizsgálnia, hogy a technológiák "biztonságosak és
hogy Kínának "biztonságos és
ellenőrizhetők"-e. 67 Szintén 2016-ban azt mondta,
ellenőrizhető informatikai rendszert kell kiépítenie "68.
Más források élesebben hangsúlyozzák a hazai technológiák szükségességét. A
Military-Civil Fusion in Cyberspace című folyóiratban megjelent 2019-es cikkében
Chen Zhaoxiong a következőkkel érvelt
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hogy Kínának "biztonságos és ellenőrizhető
informatikai rendszert kell kiépítenie",
mégpedig "hazai innovációval".69 Egy 2015-ös cikkében a Sanghaji
Társadalomtudományi Akadémia egyik kutatója kifejtette, hogy milyen biztonsági
kockázatokat rejt a külföldi technológiákra való támaszkodás az informatikában:
"Későn kezdtük el az informatikát, az alapvető technológiák, például a chipek,
operációs rendszerek esetében nyugati technológiákra támaszkodva". Ez
sebezhetőséget teremtett: "A nyugati országok, élükön az Egyesült Államokkal,
kihasználják a technológiai ipar előnyeit, hogy különböző kibertámadási fegyvereket
fejlesszenek ki és szabjanak testre a kiberfelügyelet, a kibertámadások és a
kiberelrettentés érdekében.". Végezetül megállapítja: "Ha az alaptechnológia nem
független és ellenőrizhető, akkor az általunk épített hálózat "védtelen hálózat" lesz. "70

Militarizált informatikai hálózatok
Egy következő szinten a tudományos és kereskedelmi források elemzése azt jelzi, hogy a
kínai technológiákkal és rendszerekkel kapcsolatos külföldi biztonsági aggodalmak
nem feltétlenül alaptalanok - Peking a kereskedelmi és polgári informatikai
hálózatokat
olyan eszköznek tekintheti, amelyen keresztül támadó erőt vetíthet ki. 71 Ez a hatalom
kivetítése sokféle formában történhet. A leghagyományosabb szinten a kínai
diskurzusban sok szó esik az információs hálózatokról, beleértve a távközlést is, mint
katonai-polgári fúziós rendszerekről, valamint az 5G katonai alkalmazásairól.
A katonai-polgári fúzió a katonai és polgári erőforrások,
szereplők és pozíciók
72
Xi 2015-ben nemzeti szintű
integrációját jelenti egy egységes cél érdekében.
stratégiává emelte a katonai-polgári fúziót.73 Gyakran hangsúlyozta az informatika
kulcsfontosságú helyét ebben a stratégiában: A 2018-as nemzeti kiberbiztonsági és
informatizációs munkakonferencián Xi azt mondta: "A katonai-polgári fúzió a
kiberbiztonság és az informatizáció terén a katonai-polgári fúzió kulcsfontosságú
területe és határterülete, valamint a legdinamikusabb terület és a katonai-polgári
fúzióban a legnagyobb előrelépési potenciállal rendelkező terület "74.
A későbbi kínai viták még egyértelműbbek az információs hálózatok és a katonaipolgári fúzió közötti kapcsolatról, azt sugallva, hogy a kereskedelmi hálózatok katonai
célokat is szolgálhatnak. Qin An például 2016-ban úgy érvelt, hogy "az informatikai
rendszerek erősen monopolisztikus jellege miatt nem valószínű, hogy két különböző
rendszer lesz katonai és polgári felhasználásra", és a két rendszer valójában egy
rendszer lesz. Ráadásul Kína "jelenlegi technológiai alapjait tekintve ... Kína számára
nehéz feladat egy olyan rendszer kiépítése", amely vetekedhet a világ fejlett
színvonalával. Ezért "különösen szükséges [Kína számára], hogy a
katonai és polgári
erőforrásokat egy katonai-polgári fúziós rendszer révén integrálja "75.
Ugyanebben az értelemben Duan Weilun 2020-ban felszólította Kínát, hogy "erősítse
meg az 5G hálózati rendszer alapvető közös technológiáit katonai és polgári
felhasználásra egyaránt, támogassa az 5G katonai-polgári fúziójának és technológiai
fejlődésének mélyreható fejlesztését, és mozdítsa elő az 5G autonóm
és irányítható
technológiák nagyszabású alkalmazását a katonai felszerelésekben "76.
A Katonai Tudományos Akadémia kutatóinak a National Defense című folyóiratban
megjelent cikke egy lépéssel tovább vitte a fúziós ötletet. A szerzők azt javasolják,
hogy "az 5G technológia katonai alkalmazásának követnie kell az informatizáció
evolúciós törvényeit", amelyek magukban foglalják az 5G technológia "globális
elterjedését" és a katonai és polgári képességek "átfogó összekapcsolását". Ennek
megfelelően azzal érvelnek, hogy Kína 5G kiépítésének
"szoros kapcsolatot kell
kiépítenie a békeidő és a háborús időszak között "77 .
Ezek a keretek azt sugallják, hogy az 5G és más információs hálózatok, valamint a
rájuk épülő technológiák és alkalmazások kínai megközelítései tartalmazhatnak olyan
elemeket, amelyek a következőkre épülnek
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katonai hasznosság a tervezés szempontjából. További források nyújtanak betekintést
a konkrét katonai vonatkozásokba.
Kína katonai modernizációs
programjának középpontjában az információs
képességek állnak. 78 Ahogy Zheng Anqi, a Kínai Információs és Kommunikációs
Technológiai Akadémia munkatársa 2020-ban megfogalmazta: "ha a modern katonai
erők
erős információs erővel rendelkeznek, akkor erős katonai erővel is rendelkeznek.
"79 Zheng szerint a hadseregnek "meg kell ragadnia a korszak témáját a katonai
információ területén, ahogy az ország megvalósítja a hálózati erő stratégiáját, el kell
szívnia és tanulnia kell a vadonatúj információs technológiákból és koncepciókból, és
ki kell használnia a fejlődő 5G technológiát a dolgok internetének,
a nagy adatoknak
és a felhőalapú számítástechnikának a felhasználására. "80 Zheng következtetése: "Az
információs erő alapja a hálózat. A mindenütt jelenlévő, szélessávú és mobilhálózatok
támogatása nélkül egy erős információs hadsereg csak üres beszéd. "81
Hasonlóképpen, a Katonai Tudományos Akadémia kutatói szintén 2020-ban
kifejtették, hogy Kína "teljes mértékben ki fogja használni a jövőbeli kommunikációs
technológiák képességeit - beleértve a nagy kapcsolatokat, az alacsony késleltetést, a
nagy sávszélességet és a széles lefedettséget -, hogy erőteljesebb tudományos
és
technológiai támogatást nyújtson hadseregünk intelligens harci rendszerének "82 .
A kínai Nemzeti Védelem című folyóirat 2019-es cikke, amelyet katonatisztek és a Katonai
Tudományos Akadémia állandó tanárai írtak, erőteljes összefoglalót nyújt az 5G katonai
alkalmazásairól. Azt írják, hogy "az 5G technológiának erős katonai alkalmazási értéke
van. Nagy stratégiai jelentőségű,
hogy megragadjuk az 5G technológia katonai
alkalmazásainak lehetőségét. "83 Nagy ívűen - Kína katonai-polgári fúziós stratégiáját és
a hadsereg informatizálását egyaránt érintve - úgy érvelnek, hogy "az ötödik
generációs mobilkommunikációs technológia (5G technológia) új motorja a hálózatinformációs katonai-polgári fúziós ipar 84
korszerűsítésének, és új támasza az erős
hadseregnek az információn keresztül." A szerzők pedig jelzik, hogy az 5G katonai
értékét támadó célokra kell felhasználni, megjegyezve, hogy Kínának "alaposan meg kell
vizsgálnia és átfogóan be kell mutatnia és meg kell fogalmaznia85.hadseregünk 5G
technológiafejlesztési stratégiáját az ellenség legyőzése érdekében "
Ezek a szerzők részletesen ismertetik az 5G számos felhasználási esetét. Először is, a
harctéri összekapcsolás és a parancsnokság és irányítás: Megjegyzik, hogy a kínai
hadsereg "a hálózatba kapcsolt rendszerek átfogó integrációjára" törekszik.
Gyakorlatilag ez a cél a "közös műveletek integrálása [a] szárazföldi, tengeri, légi és
űrbeli háromdimenziós információs hálózatokon keresztül", "minden harci egység, sőt
fegyverplatform, érzékelő és egyéb harci felszerelés ... biztonságos, gyors és
zökkenőmentes összekapcsolásával". Ezek a célok már régóta léteznek, de a szerzők
hangsúlyozzák, hogy az 5G biztosítja a szükséges képességeket az összekapcsolt
harctér ezen víziójának operacionalizálásához: "Az 5G technológia technikai
feltételeket biztosít a különböző fegyverrendszerek, információs
rendszerek és
parancsnoki és irányítási rendszerek összekapcsolásához". 86
Másodszor, fejlett katonai eszközök: A National Defense Journal szerzői rengeteg
lehetőséget vázolnak fel - a "vetített virtuális holografikus képektől" kezdve a dolgok
katonai
internetén át a katonai robotokig -, amelyeket az 5G megvalósíthatóvá tehet.
87
Harmadszor és tágabb értelemben a harctéri kommunikáció: "A különböző mobil
terminálok közvetlenül használhatják az 5G kommunikációs hálózatokat a titkosított
adatkommunikációhoz, így a hadsereg számára "széles lefedettséget, nagy sebességet
és erősen kompatibilis" integrált kommunikációt biztosítanak a harctéren. Ezek a mobil
terminálok integrálhatók a hagyományosabb katonai hálózatokkal és berendezésekkel
- beleértve "a katonai kommunikációs műholdakat, a korai előrejelző repülőgépeket és
más erőforrásokat" -, így "a kommunikáció szinte akadálytalan hatást ér el, ami
jelentősen csökkentheti a katonai műveletek költségeit. "88.
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A Business Observation című folyóiratban a China Telecom felhőalapú
számítástechnikai üzletágának vezérigazgatója által 2019-ben megjelentetett cikk is
azt állítja, hogy "katonai szempontból ... az 5G minőségi ugrás az átviteli sebesség és
a stabilitás terén lehetővé teszi, hogy
könnyen megfeleljen a jövőbeli harctéri
kommunikációs feladatok igényeinek. "89 Az 5G hálózatok akár a globálisan telepített
PLA támogatására is felhasználhatók lennének:
Amint az 5G kommunikációs rendszer globálisan bevezetésre kerül, ugyanolyan
vagy még erősebb szolgáltatási képességekkel fog rendelkezni, mint a katonai
kommunikációs rendszerek. A katonai taktikai kommunikációs hálózatokhoz való
hozzáférés mellett a különböző katonai mobil terminálok közvetlenül is
használhatják
az
5G
kommunikációs
hálózatokat
titkosított
adatkommunikációra, így a hadsereg integrált légi-földi tartalék kommunikációs
képességekkel rendelkezik,
ami nagymértékben javíthatja a harctér informatikai
támogatási képességeit. 90
A Katonai Tudományos Akadémia szakértői egy 2020-as cikkben a logisztikát is
hozzáadták a katonai alkalmazáshoz: "Az 5G technológia modellváltozásokat,
hatékonyságjavulást és gazdasági előnyöket hoz a polgári logisztika területén. Előre
látható, hogy kulcsfontosságú támogató
szerepet fog játszani a hadseregünk
intelligens logisztikájának kiépítésében "91.
Sun Bolin, a Kínai Automatizálási Társaság Szakértői Tanácsadó Munkabizottságának
tagja egy 2020-as cikkben foglalja össze e katonai alkalmazások értékét, leírva az 5Galapú háború forgatókönyvét, amely a militarizált távközlési hálózat fenyegetését
hangsúlyozza:
Amikor a háború még csak most kezdődik, az 5G technológia teljesen
megbéníthatja az ellenfél parancsnoki és irányítási rendszerét és logisztikai
támogató rendszerét. Miközben a csata még el sem kezdődött, a végeredmény
már ismert. Az 5G kommunikációs technológia a hadsereg számára egy integrált
levegő-föld információs kommunikációs hálózatot fog biztosítani, amely széles
körű lefedettséggel, nagy sebességű átvitellel és erős kompatibilitással
rendelkezik, ezáltal nagymértékben javítva a harctér információs támogatási
képességét. 92

Információs hálózatok és egy új típusú biztonsági fenyegetés
Az 5G-képes energia kivetítés jellege jóval túlmutat a hagyományos biztonsági
területen. A kiber- és hálózatbiztonságról szóló kínai vita abból a tág keretből ered,
hogy pontosan mit jelent a biztonság és az informatika által létrehozott
sebezhetőségek. A hálózat- és kiberbiztonság e felfogásában a katonai terület mellett
a gazdasági, társadalmi és információs területek is szerepelnek. Ezeken a területeken
az információs hálózatok felhasználhatók befolyásolásra, kényszerítő vagy romboló
célokra, valamint közvetlen támadásra - például a propaganda terjesztése vagy a
tőkepiacok alakítása révén.
Chen Baoguo, az Államtanács Nemzetközi Technológiai Intézetének munkatársa egy
2010-es cikkében kifejtette, hogy az informatika fejlődése által a külső szereplőkkel
szembeni fokozott kitettség az állam szuverenitásának korlátozását kockáztatja:
Az információs technológiai forradalom új generációja ... megnövelte az országok
közötti kölcsönös behatolást és kölcsönös függőséget ... Az országok számára
nehézzé vált, hogy a hagyományos és abszolút módon élvezzék szuverenitásukat
a belügyek, a diplomácia és a katonaság terén. Ezért az informatizáció és a
gazdasági integráció korában bármely ország döntése aligha lehet saját döntése. A
korszakban a
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az információs technológia forradalmának új generációja, az ország
hagyományosan élvezett abszolút szuverenitása és függetlensége egyre inkább
erodálódik és gyengül, mind belsőleg, mind külsőleg. 93
Álláspontja alátámasztására Chen felvázolja a nemzeti és társadalmi rendszerek
információs hálózatoktól való függőségét, és ennek megfelelően a hálózatok
sebezhetőségét:
Az információs technológia forradalmának új generációja miatt a
nemzetbiztonsági kérdések már nem korlátozódnak a hagyományos katonai és
gazdasági biztonságra. Az egész társadalom egyre inkább függ az internettől. Az
informatikai forradalom új generációjának fejlődése a 21. századi társadalom
gerincévé vált, és az internet az ország idegközpontjává vált. Az interneten
keresztül működő pénzügyi, kereskedelmi, közlekedési, kommunikációs, oktatási
és egészségügyi
rendszerek a nemzeti gazdasági és társadalmi fejlődés alapjává
váltak. 94
Röviden, az információs hálózatok kiterjesztik a viták és a kapcsolatok területét, és
ezáltal a sebezhetőséget. Egy hálózati támadás veszélyeztetheti a "pénzügyi,
kereskedelmi, közlekedési,
kommunikációs, oktatási és egészségügyi
rendszerek, 95. amelyek ezen keresztül
működnek "
Az információs hálózatok bővülnek
Más források a hálózatok által létrehozott
a versengés és a kapcsolódás
sebezhetőségi területek meghatározásán
túlmenően
a
hálózatokon
belüli
területét, és ezáltal a
fenyegetések típusait is vizsgálják. Ezek
sebezhetőséget.
nem csupán a közvetlen konfrontációra,
hanem a befolyásolásra is utalnak.
- annak kockázatára, hogy az információs rendszereket a nemzeti ügyek olyan módon
történő alakítására használják fel, amely sérti a nemzetbiztonságot és az autonómiát.
Liu Honglin, a Kínai Kommunista Párt sanghaji városi pártiskolájának munkatársa
2011-ben figyelmeztetett a "kulturális behatolásra, ideológiai beszivárgásra és
politikai beszivárgásra", amelyet az informatika lehetővé tehet:
Az információs korban több kultúra és sokféle elképzelés létezik. A nyugati
országok az információs technológia előnyeit arra használják, hogy politikai
céljaik elérése érdekében kulturális behatolást, ideológiai beszivárgást és
politikai beszivárgást hajtsanak végre. Ez kétségtelenül hatással lesz a párt
ideológiájára és ideológiai alapjaira. Ráadásul az információs hálózat megtörte a
hagyományos média felülről lefelé irányuló, egyirányú kommunikációját. Ha
megnyílik egy még nagyobb interaktív információs környezet előtt, hogyan tartja
fenn és fejleszti pártunk a marxizmust, hogyan áll ellen 96a gondolatok
befolyásának, és hogyan erősíti a párt ideológiájának vonzerejét?
Hasonlóképpen, a Nemzeti Társadalomtudományi Alap 2020-ban közzétett projektje
leírja az ideológiai felforgatás és a "kulturális erózió" veszélyét, amely az 5G és más új,
határokon átnyúló technológiai rendszerekből ered: "Az új korszakban, a mesterséges
intelligencia és az 5G által képviselt új technológiák innovációjával és alkalmazásával
... a nemzeti kulturális biztonság több kihívással is szembesül, mint például a
kulturális elméletben való elégtelen innováció, a mainstream ideológia terjesztésének
gyengesége és a nyugati kultúra eróziós hatásának megoldására irányuló gyenge
kapacitás". Válaszul a jelentés úgy érvelt, hogy "országunknak a nemzetbiztonsági
makro-stratégiai terv magasságából kiindulva ... ki kell építenie egy nemzeti kulturális
biztonsági garanciarendszert, amely "belső és külső összekapcsolódással"
(内外联动
), "támadással és védekezéssel" (攻守兼备) egyaránt rendelkezik. "97 A támadás és a
védelem összeolvasztásának ez a gondolata arra utalhat, hogy Peking szándéka
szerint

"
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nem csak az információs hálózatokon keresztül gyakorolt külső befolyással szembeni
védekezésre, hanem arra is, hogy a saját befolyásának kivetítésére használja azokat.
2020-ban Zhao Lijian külügyminisztériumi szóvivő azt javasolta, hogy más országok
számára a Huawei-berendezések használata megakadályozná az amerikai
kémkedést: "Az Egyesült Államok azért nyomja el a Huaweit, mert attól tart, hogy ha
más országok is használják a Huaweit, az Egyesült
Államok többé nem lesz képes a
"hátsó ajtón" keresztül lehallgatást folytatni. "98 Ez a mondat elismeri a külföldi
információs hálózatokon keresztül igényelhető biztonsági előnyt. Azt a kérdést is
felveti, hogy hogyan alakul ez a biztonsági kép, ha ezt a befolyást egy olyan szereplő
követeli magának, amely a kereskedelmi hálózatokat a katonai és ideológiai
konfrontáció csataterének tekinti.
Long Zaiye, a Cyberspace Military-Civil Fusion Strategy Forum kutatójának 2017-es
cikke lenyűgöző portrét nyújt Kína összevont támadásáról és védelméről a hálózat- és
kiberbiztonság terén:
A kibernagyhatalomból kibernagyhatalommá váló Kína hosszú időn át kemény
küzdelmeket folytatott a különböző ellenzéki erőkkel. Szükségünk van ... a
hálózatbiztonsági kérdések összehangolására és annak felismerésére, hogy az
internet közelebb hozta az ellenséget és a csatateret. Az idők jelenlegi hátterével
megnyertük az ellentmondások és konfliktusok elleni általános csatát,
elhárítottuk az akadályokat ... és a hálózati ellenőrzési modellel hatékonyan
reagáltunk az információs társadalom közbiztonsági kérdéseire. A konkrét
végrehajtás három szempontra összpontosít: Először is, a globális célvizsgálat. A
hálózatba kapcsolt célpontok globális szintű, dragnet-szerű felderítő átvilágítását
és klaszterelemzését végzik, és ideiglenes biztonsági területeket és
kulcsfontosságú ellenőrzési területeket jelölnek ki. A második az ellenséges
célpontok részletes vizsgálata. Azon nemzeti célpontok esetében, amelyek
[Kínát] jelentős stratégiai ellenfélként sorolták fel, vagy amelyeken ellenséges
cselekmények zajlottak, kulcsfontosságú vizsgálatokat végzünk, és
szúrópróbaszerű ellenőrzéseket hajtunk végre az azonosításuk érdekében. A
harmadik a harci célok ellenőrzése. Tartsuk fenn az olyan országok, vállalatok
vagy személyes célok rendszeres ellenőrzését, amelyek veszélyt jelenthetnek
[Kína] számára,
és tartsuk fenn a megsemmisítésért folytatott harc képességét
bármikor. 99

SZABVÁNYOSÍTÁS: KÍNA KERESÉSE A "DISKURZUS HATALOM" UTÁN
"Jelenleg a nagyhatalmak kiberbiztonsági játéka nemcsak a technológia, hanem az eszmék
és a diskurzus hatalmának játéka is".
-Xi Jinping, 2016100
Az információs technológiák a hatalom kivetítésének egy finomabb, rendszerszintűbb
formáját is kínálják: a szabványok meghatározását. A kínai belső irányultságú
diskurzus arra utal, hogy a globális hatalom növelése érdekében a nemzetközi
technikai szabványok meghatározására irányuló versengő törekvésekről van szó.
Ez a keretezés teljesen hiányzik a külfölddel kapcsolatos vitákból. Peking kifelé
irányuló üzeneteiben a szabványalkotást kölcsönösen előnyös területként mutatja be,
és együttműködésre és közös szabályfejlesztésre szólít fel ezen belül. A 2020-as
globális adatbiztonsági kezdeményezésről szóló megbeszélésen például Zhao Lijian
külügyminisztériumi szóvivő azt állította, hogy Kína "tervezetet kíván nyújtani a globális
szabványok kialakításához", a "kölcsönös tisztelet és a közös kormányzás", a
"kölcsönös bizalom kiépítésére és az együttműködés elmélyítésére" irányuló
erőfeszítések, a "multilateralizmus" támogatása és a "másokkal való együttműködés"
új módozatai alapján. Zhao kijelentette, hogy "széles körű konzultáció és közös
hozzájárulás
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a közös előnyökért
a helyes út", ha Kína "közös jövőjű közösséget akar építeni a
kibertérben".101 Hasonlóképpen, a People's Daily egyik 2016-os cikke szerint "Kínának
és az Egyesült Államoknak konfrontáció helyett hálózati együttműködésre van
szüksége ... win-win együttműködésre és a hálózati magatartási kódexek közös
feltárására".102
Kína belső diskurzusai másról árulkodnak. A szabványok megalkotása a jövő
technológiájának vezető szerepének, sőt uralmának eszközeként jelenik meg - és
ezáltal a kialakulóban lévő világrend vezető szerepének, illetve uralmának
eszközeként. A szabványokat következetesen zéróösszegű, versenyképes és a
nemzeti hatalom eszközeként fogalmazzák meg. A külügyminisztérium nyilvános
álláspontjától határozottan eltérően a Zhejiang Daily című napilapban a Zhejiang
tartományi pártbizottság politikai kutatási irodájának akkori igazgatóhelyettese által
2015-ben megjelentetett cikk tömör példát szolgáltat arra, hogy Kína milyen
versenyképes, stratégiai értéket tulajdonít a szabványoknak:
A gazdasági globalizáció és a modern piacgazdaság feltételei között
... A szabványok a parancsnoki magasságok, a diskurzus hatalma és az irányítás
hatalma. Ezért "aki a mércéket megszerzi, az nyeri a világot" ("得标准者得天下"),
és "az elsőrangú vállalkozások mércéket árulnak. A másodrendű vállalatok
márkákat, a harmadrendű vállalatok pedig termékeket adnak el" ("一流企业卖标
准、二流企业卖品牌、三流企业卖产品"). 103
A párt legmagasabb szintjei - beleértve Hszit is - visszhangozták a normák
hangsúlyozását. Azt is felvázolták, hogy a kormánynak szerepet kell vállalnia a
műszaki szabványok meghatározására irányuló erőfeszítések vezetésében. Xi104
2016ban kijelentette, hogy Kína "aktívan végrehajtja a szabványosítási stratégiát " 105, ami a
kínai műszaki szabványok megerősítésére és exportjára irányuló erőfeszítés.
"Fel
kell gyorsítanunk Kína nemzetközi diskurzusteremtő és szabályalkotó hatalmának
előmozdítását a kibertérben, és töretlen erőfeszítéseket kell tennünk
a
kibernagyhatalom kiépítésének célja érdekében" - mondta akkor. 106 2018
márciusában Peking elindította
a
Kínai
Mérnöki
Akadémia
vezetésével
a
China
Standards 2035 projektet. 107 Egy kétéves kutatási szakasz után ez a projekt 2020
januárjában a Nemzeti Szabványosítási Fejlesztési Stratégiai Kutatássá alakult át.108 A
kínai Nemzeti Szabványügyi Bizottság által 2020 márciusában kiadott "A 2020-as
szabványosítási munka főbb pontjai" című dokumentum felvázolta a "szabványosítási
stratégia és a109
főbb nemzeti stratégiák közötti kölcsönhatás megerősítésére irányuló
szándékokat". A projektet 2020 márciusában a kínai nemzeti szabványügyi bizottság a
"szabványosítási stratégia és a főbb nemzeti stratégiák közötti kölcsönhatás
megerősítésére" irányította.
A kínai belpolitikai diskurzus sem azt sugallja, hogy a szabványalkotási folyamat
együttműködésen alapulna. A Kínai Tudományos Akadémia egyik igazgatója 2016-ban
megjegyezte, hogy a Xi által a kibertér irányítására előterjesztett különböző "elveket" "a
világ összes országa is el fogja ismerni,
és azok az internet irányításának alapvető
normáivá válnak minden országban "110.
Kína szabványosítási törekvései több területre is kiterjednek. Ezek a nagysebességű
vasútra és a távközlésre egyaránt vonatkoznak. Úgy tűnik azonban, hogy Peking
különös hangsúlyt fektet a feltörekvő területekre - olyan területekre, ahol a globális
szabványok még csak most kerülnek meghatározásra, és ahol
Kínának lehetősége
van arra, hogy megelőzze a már piacon lévő vállalatokat. 111 A 2020-as nemzeti
szabványosítási munka fő pontjai például a következő területeken tesznek
erőfeszítéseket: feltörekvő iparágak (pl. intelligens gyártás, új energia és
energiahatékony közlekedési rendszerek, fejlett anyagok); feltörekvő prioritások (pl.
COVID-19 megelőzési és ellenőrzési technológia); biotechnológia (pl. bioalapú anyagok
és fejlett orvosi berendezések); szolgáltatási infrastruktúra (pl. e-kereskedelem,
pénzügyek, szociális hitelezés és logisztika); és információs technológia (pl. a dolgok
internete, felhőalapú számítástechnika,
nagy adatmennyiség, 5G, intelligens városok,
földrajzi információk). 112
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Ahogy ez a taxonómia is sugallja, az 5G és tágabb értelemben az információs
technológia központi szerepet játszik Kína szabványalkotási menetrendjében. A kínai
kormány támogatja és szervezi a távközlési szabványok előmozdítását. Xi 2016-ban
kijelentette, hogy Kína "elő fogja mozdítani a globális internetirányítási rendszer
reformját", mind a meglévő intézményeken, például az ENSZ-en keresztül, mind pedig
olyan új, kínai vezetésű mechanizmusokon keresztül, mint az Övezet 113és Út
Kezdeményezés és az annak alárendelt zászlók, például a Digitális Selyemút. Zhao
Dachun, az Országos Népi Kongresszus képviselője és a China Mobile vezérigazgatóhelyettese 2018-ban világossá tette az állam központi szerepét a távközlési
szabványok szervezésében és előmozdításában. "Az 5G szabványok meghatározása, a
frekvenciaelosztás, az engedélyek kiadása, a műszaki ellenőrzés és az ipari promóció
tekintetében" - jelentette ki - "a kormány és az érintett hivatalok felső szintű tervezést
végeznek, és megfelelő szakpolitikai
támogatást nyújtanak az 5G-iparág fejlődésének
felgyorsítása érdekében. "114
Az államnak a szabványosításban betöltött szerepének és az 5G hangsúlyozásának
másik tükrében Tong Guohua, a Kínai Információs és Kommunikációs Technológiai
Csoport pártbizottságának elnöke és titkára 2018-ban megígérte, hogy "a jövőbeli
iparági fejlesztési irány tekintetében követjük Xi főtitkár utasításait és az Államtanács
állami tulajdonú eszközök felügyeletét és igazgatását felügyelő bizottságának
stratégiai telepítését, hogy hat ipari elrendezést
alakítsunk ki, nevezetesen az 5G
szabványokra összpontosítva" többek között. 115
Egy 2020-as cikkben Duan Weilun leírta ennek a megközelítésnek a sikerét:
A 2G-ben [mások] követésére, a 3G-ben való felzárkózásra, a 4G-ben való
szinkronizálásra [másokkal] tett évekig tartó erőfeszítések után Kína belépett az
5G fejlesztés első táborába a világon, és vezető szerepet vállalt a technológiai
innovációban. A kínai vállalatok teljes mértékben részt vettek a nemzetközi 5G
szabványok kidolgozásában, megerősítették az 5G nemzetközi együttműködést,
és nemzetközi vállalatokkal
együttműködve elősegítették a globális egységes 5G
szabvány kialakítását. 116
Duan empirikus adatokkal támasztja alá az állítást: "2019 áprilisában a kínai
vállalatok által az 5G kommunikációs rendszerekre benyújtott SEP (szabványok
szempontjából alapvető fontosságú
szabadalmak) bejelentések száma a világon az
első helyen állt, 34%-kal. "117 Az e bejelentéseket benyújtó főszereplők a Huawei, a ZTE
és a Távközlési Tudományos és Technológiai Intézet voltak. 118 Duan ezután bemutatja
azokat az irányvonalakat, amelyeken keresztül Kína előmozdíthatja szabványosítási
sikereit, és felszólítja a kínai vállalatokat, hogy vonják be a Nemzetközi Szabványügyi
Szervezetet, a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottságot és a Nemzetközi Távközlési
Uniót, hogy "aktívan vegyenek részt az 5G és más új generációs
információtechnológiai hálózatbiztonsági nemzetközi szabványok kidolgozásában ... és
tovább növeljék Kína nemzetközi hangját
és befolyását a nemzetközi hálózati
térbiztonsági szabványok kidolgozásában "119.
A kínai közbeszéd világosan leírja a távközlési szabványok kialakítására irányuló,
államilag irányított erőfeszítések hátterében álló globális, versenyképes ambíciókat. A
Katonai Tudományos Akadémia szerzőinek 2019-es cikke120 a kínai Nemzeti
Védelem című folyóiratban világosan összefoglalja a téteket:
Az 5G alaptechnológiája szinte teljesen új. Aki először elsajátítja az 5G
technológia modelljét, architektúráját és szabványait, annak joga van
megszólalni a jövő mobilhálózatában és az iparági láncban az első lépcsőfok
előnyét élvezni. Stratégiai vezető pozíciót foglalhatnak
el a jövőbeli gazdasági
kereskedelemben és a katonai versenyben. 121
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Ezek a sorok arra utalnak, hogy csak egy játékos lesz képes ezt a "stratégiai vezető
pozíciót" megszerezni. Ez a pont máshol kifejezettebben szerepel. 122
A Shenzhen
Commercial Daily az 5G-t "győztes mindent visz" (赢家通吃) 2019-ben. Miao Wei,
az Ipari és Informatikai Minisztérium vezetője maga is támogatta ezt az érvelést. Egy
2020-as beszédében Miao Wei azt mondta, hogy "három globális szabvány volt a 3G
korszakban, két globális szabvány
a 4G korszakban, és egy egységes globális
szabvány az 5G korszakban "123.
Miért olyan stratégiai fontosak ezek a győztesnek járó 5G-szabványok? Tong Guohua
szerint részben azért, mert ha Kína meg tudja határozni ezeket a szabványokat, akkor
jobban tudja ellenőrizni technológiáját és hálózatait, és ezzel támogatja a nemzeti
autonómiát. "A szabványok saját maga általi elsajátítása és a hálózatok saját maga
általi kiépítése" - írta 2018-ban - "nagy garanciákat nyújt az információ, sőt a
nemzetbiztonság számára is "124 .
De az 5G szabványok - és tágabb értelemben az informatika szabványai - stratégiai,
potenciálisan támadóbb és alapvetőbb jutalmakat is kínálnak. A kínai diskurzus azt
sugallja, hogy az informatikai szabványok fogják meghatározni a kialakulóban lévő
informatikai világ architektúráját. E szabványok meghatározása tehát lehetőséget
kínál arra, hogy megírjuk a jövő világának szabályait, és ezáltal átugorjuk vagy
kiszorítsuk a nyugati rendet. A kínai Cadres Tribune 2020-as cikke ezt világosan
megfogalmazza:
Az internet korszakában, aki a diskurzus és a szabályalkotás hatalmával
rendelkezik, annak van hatalma a jövőbeli rend vezetésére... Az internet
korszaka előtt az európai és amerikai országok vezető szerepet játszottak az új
gazdasági, politikai és jogi világrend kialakításában... Az internet korszakában
azonban, és különösen az 5G által bevezetett új informatizációs korszakban Kína
számára teljesen lehetséges, hogy előre ugorjon és nagyobb mértékben
hozzájáruljon. Az internet által nyújtott történelmi lehetőség minden bizonnyal
fontos lökést ad majd Kína nemzetközi versenyképességének növeléséhez. 125
Az "5G által bevezetett informatizáció korszakának" leírása kritikus jelentőségű. Segít
megmagyarázni azt a kiemelkedő jelentőséget, amelyet Kína a jelek szerint az 5G-nek
tulajdonít az információs korszak architektúrájának meghatározására irányuló nagyobb
erőfeszítéseiben. Az 5G-t a szabványok egyfajta szabványaként írják le
- egy olyan rendszer, amely a technológiák, képességek és szabványok kaszkádszerű
halmazát teszi lehetővé, és ezért meghatározza a szélesebb körű informatikai
ökoszisztémát. Zhao Dachun egy 2018-as interjúban ezt klinikai nyelven magyarázta
el:
Az 5G kutatása és fejlesztése fontos intézkedés a hálózati teljesítmény
megvalósítása és a digitális gazdaság fejlesztése érdekében. Ez előmozdíthatja a
dolgok internetének, a dolgok ipari internetének stb. fejlődését, lehetővé téve az
egész ipar digitális átalakulását,
és erős támogatást nyújtva az intelligens
társadalom kiépítéséhez. 126
Ugyanebben az évben Tong Guohua127 némileg eltérő nyelvezetet kínált:
Az 5G nagy jelentősége az ország [Kína] fejlődése szempontjából az, hogy
felforgatja a különböző iparágak alkalmazását, majd új szabványok és
ökoszisztémák születését váltja ki a különböző iparágakban. Elmondható, hogy
az 5G technológia vezető pozíciójáért folytatott verseny az ország
gazdasági
növekedése és versenyképessége szempontjából kiemelt prioritás. 128
Chen Baoguo egy 2010-es, előrelátó cikkében egy újabb réteggel egészítette ki a
képet, megjegyezve, hogy az 5G által lehetővé tett szabványok és hálózatok
ökoszisztémája nemcsak a virtuális információs világra, hanem a fizikai világra is
kiterjed majd:
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A tárgyak internetének technológiája lehetővé teszi a valós világ hálózaton
keresztüli irányítását ... A múltban az volt az elképzelés, hogy a fizikai
infrastruktúrát el kell választani az informatikai infrastruktúrától: Egyrészt
repülőterek, autópályák, épületek, másrészt adatközpontok, személyi
számítógépek, szélessávú internet stb. A dolgok internetének korszakában a
vasbeton, a kábelek, a chipek és a szélessávú internet egységes infrastruktúrába
integrálódik. Ebben az értelemben a hálózat és a valóság szerves egésszé vált.
129
Az 5G-szabványok meghatározásával meghatározható világ kiterjed a valós és a
virtuális világra, és nemcsak az információmozgás, hanem a fizikai tér felett is
hatalmat biztosít.
Mindezek a pontok - az állam szerepe az 5G-szabványok meghatározásában, azok
győztes mindent visznek; szerepük az információs korszakot meghatározó nagyobb
ökoszisztémák előmozdításában, valamint az ezek által a virtuális és fizikai világ felett
kínált ellenőrzés...
— kombinálják a kínai diskurzusban, hogy az 5G-szabványokat versenyképes és
stratégiailag meghatározó területnek tekintsék. "Kína továbbra is uralja a
mobilkommunikáció globális szabványát" - olvasható egy 2017-es interjúban Tong
Guohua, aki így folytatja: "Az 5G-korszakban való előzés ritka történelmi lehetőséget
kínál".130
Kínának lehetősége van arra is, hogy megtörje az Egyesült Államok és a Nyugat
nemzetközi normák feletti hatalmát, és ezáltal aláássa az Egyesült Államok és a
Nyugat befolyását. A globális szabványok feletti ellenőrzés
— és különösen az informatikai szabványok - következetesen az USA és a nyugati
világhatalom magjaként jellemzik. Yang Zhen, a Jiangsu Institute of Communications
Tanácsának akkori elnöke szerint 2010-ben:
Az internet szabványait és alapvető technológiáit az Egyesült Államok határozza
meg. Az internet csak egy virtuális világ, a dolgok internete pedig egy hatalmas
rendszer, amely összekapcsolja a világ összes dolgát... Ha a dolgok internetének
kulcsfontosságú technológiái és fő szabványai a nyugati fejlett országok kezében
vannak, és [Kína] nem rendelkezik független szellemi tulajdonjogokkal, akkor
Kínának
nem lesz esélye a békés felemelkedésre és a nemzeti megfiatalodásra.
131

KÖVETKEZTETÉS

Egy új digitális architektúra kezd kialakulni.
Ez az architektúra fogja alakítani a
kommunikációt és az erőforrás-áramlást, a
biztonságot és a jólétet, a globális
normákat
és
a
tájékoztatást.
Információkat
fog
szolgáltatni
a
nemzetközi erőegyensúlyról és arról, hogy
a hatalom hogyan vethető be ezen az
egyensúlyon belül.

"

Egy új digitális architektúra van
kialakulóban...
Peking
úgy
pozícionálja magát, hogy központi
szerepet játsszon ennek az
architektúrának a kialakításában,
sőt, irányítsa is azt.

Peking úgy pozicionálja magát, hogy központi szerepet játsszon ennek az
architektúrának a kialakításában, sőt, irányítsa is azt. A kínai kormány mindezt úgy
teszi, hogy kifelé a belső kommunikációval ellentétes feltételezéseket és célokat
kommunikál. Az, hogy Kína két hangon beszél, nem újszerű következtetés. Az
informatika területén azonban az e hangok közötti alapvető különbségek nagyrészt
dokumentálatlanok maradnak, annak ellenére, hogy Kína egyre nagyobb befolyást
gyakorol a nemzetközi informatikai infrastruktúrákra, technológiákra és normákra.
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középpontjában a Kínai Kommunista Párt aszimmetrikus orientációjára reagáló
versenystratégiák kidolgozása áll a globális gazdasági és biztonsági versenyben. A
Harvard College-ban szerzett bölcsészdiplomát, és a Harvard Business School és a
Védelmi Beszerzési Egyetem vezetői képzési programjait végezte el.
John Ferguson a Kelet-Ázsiai Politikai Tanulmányok Központjának és a Kína Stratégiai
Kezdeményezésnek volt Brookings-gyakornoka. 2022 májusában diplomázik a
Harvardon, ahol négy év alatt egyidejűleg kormányzatból Bachelor of Arts és KeletÁzsia regionális tanulmányokból Master of Arts fokozatot szerez. Korábban a
Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy igazgatójának kutatási gyakornoka volt, és
a Harvard egyetemi hallgatók külpolitikai kezdeményezését vezeti.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A szerzők köszönetet mondanak Isabella Lu, Gaoqi Zhang és Zijin Zhou korábbi
gyakornokoknak a projektben nyújtott kutatási segítségükért, Anna Newby-nak és Ted
Reinertnek a tanulmány szerkesztéséért, valamint Chris Krupinski-nak az
elrendezésért. A Brookings hálás az Egyesült Államok Külügyminisztériumának és az
Institute for War and Peace Reportingnak a kutatás finanszírozásáért.

Ez a jelentés Rush Doshi kormányzati szolgálata előtt készült, kizárólag nyílt
forrásokat tartalmaz, és nem feltétlenül tükrözi az amerikai kormány bármely
ügynökségének hivatalos politikáját vagy álláspontját.
A Brookings Institution egy nonprofit szervezet, amely független kutatásokkal és
politikai megoldásokkal foglalkozik. Küldetése, hogy magas színvonalú, független
kutatásokat végezzen, és e kutatások alapján innovatív, gyakorlatias ajánlásokat
nyújtson a politikai döntéshozók és a nyilvánosság számára. A Brookingskiadványok következtetései és ajánlásai kizárólag a szerző(k) véleményét tükrözik,
és nem az intézmény, annak vezetősége vagy más tudósok nézeteit.
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