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1. Bevezetés

A 21. század eddig legjelentősebb momentuma:

•Kína gazdasági prosperitása

•Shift to the East – A válságok által sújtott ’Nyugat’ gazdasági visszaesése

Következmény: Kína felé fordulás, gazdasági nyitás – függetlenül a korábban 
hangoztatott emberjogi aggályoktól.

Európát és Kelet-Közép-Európát a 2008-2009-es gazdasági válság súlyosan érintette, 

számos szektor a mai napig nem állt talpra:

Kína, mint

•befektető-beruházó

•megmentő-hitelező

Térségünkben számos ország „szállt harcba” a régiós partnerségért, egyben a kínai 

tőkéért � Kapu Európához.

De vajon a világválság, majd az európai pénzügyi- és euró-válság nem haladta-e meg 

ezt a kapu-szerep elképzelést?

2. Magyarország és Kína

Magyarország különös helyet tölt be Kína külpolitikájában – a kínai bevándorlók 

legkedveltebb régiós célpontja az ország. (két tannyelvű iskola, stb.)

Budapest régóta célozza a régiós partner szerep elnyerését, Wen Jiabao 2011. júliusi 

látogatása pedig úgy tűnt, „helyzeti előnybe” hozza hazánkat a térség többi államával 

szemben.

A gazdasági-kereskedelmi mutatók mindenesetre hazánk (és a lengyelek) vezető

szerepét mutatják a Kínával folytatott kereskedelemben.

•Export: 1 milliárd eurót meghaladó (DE! az EU12 részesedése az exportból mindössze 

5%) – 1,6%

•Extra-EU import: a kínai az extra-EU import 30%-át adja (Luxemburg: 50%)

•Import: 9,88%

� ’Hub’ – elosztó szerep

Wen Jiabao és Orbán Viktor jelenlétében aláírt kétoldalú egyezmények:
•12 db, melyek némelyike inkább a jövőre nézve sokatmondó az infrastrukturális 

fejlesztések kapcsán

•De található köztük több speciális, egy-egy cégre vonatkozó megállapodás is

3. Negatív benyomások - Lengyelország

Miközben a térség minden állama Peking kegyeiért hajt, Lengyelországban komoly 

kritikák jelentek meg a kínai partnerséggel kapcsolatban.

Jellemzők:

•Kiemelkedő szerep a régióban

•Infrastrukturális beruházások nagy száma (EB2012)

Kínai cégek érdeklődése a beruházások iránt (referencia-szerzés)

//Megjegyzendő: Uniós beruházási pénzek//

Az első európai autópálya-tender, melyen kínai győztest hirdettek:

•49km, Varsó-német határ

•Alacsony árak miatt nyert a pályázat

•2011 nyarán visszamondták, 20%-os készültségi szintnél

Mindkét részről kétségek az együttműködést illetően:

•További tenderek kezelése lengyel részről

•Kínai aggodalmak a további infrastrukturális fejlesztések kapcsán

4. Térségi lobbi: Románia, Szlovákia és Szerbia

Románia
•A hidegháború időszakában szoros kapcsolatok semmissé váltak.

•Nem jelentős kereskedelmi kapcsolatok, de egyre erősebb diplomáciai kötelék.

Doru Lionachescu: „Ennek eredménye az, hogy lazán elszalasztottuk a lehetőséget, hogy Kína 

bejárata legyünk az EU-ba.”

Emil Boc Pekingben: „Románia különböző állami támogatási formákat kínál a kínai cégeknek”

Szlovákia
Elsősorban utóbbi években bemutatott gazdasági fejlődése okán került fel a térképre:

•Szlovákia a harmadik legnagyobb exportőr, megelőzve Csehországot is.

Ami még kiemelhető: Szlovákia kereskedelmi mérlege, mely kevésbé negatív, mint a 

térség többi országának.

Szerbia
•Gyarapodó kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok

•Kapocs a „közös” múlt: el nem kötelezettek mozgalma (NAM), a kínai harmadik utas 

politizálás.



5. Közép-Európa helyzete

Párhuzam vonható a régiós elképzelések és Kína globális terjeszkedése között:

•Peking pénzt - hiteleket, beruházásokat, fejlesztéseket - hoz, és piacot, nyersanyagot, 

tapasztalatot, referenciákat szerez.

•Azonos a retorika és a Peking által használt eszközök, technikák  (puha erő) is.

•S általában a „csomagok” is hasonlóak: különböző koncessziós jogok megvásárlása 

(például bányák esetében), helyi, maradandó infrastrukturális fejlesztések, továbbá

kedvezményes hitelek, adósság elengedésről szóló megállapodások, kedvezményes 

feltételek az export számára.

Régiónk szerepe Kína kül- és gazdaságpolitikájában mindenesetre szerénynek tűnik, 

Európába külföldi befektetéseik mindössze 5%-a irányul (De! világviszonylatban is 

alacsony a külföldön befektetett kínai tőke aránya).

Ugyanakkor az Unió Kína legfontosabb, egyben legnagyobb kereskedelmi partnerévé

vált 2004-ben. (2012: Kína válik az EU legfontosabb kereskedelmi partnerévé.)

6. A kapu-szerep elveszti realitását

Kereskedelem
•Németország az Unió kínai exportjának 48%-ért felelős

•Az Unió extra-EU importja: Németország 22%, Hollandia 17%, Egyesült Királyság 13%, 

Olaszország 10%

•EU Export Kínába 2008 és 2010 között: 44%-os növekedés

//Miközben az export folyamatosan, évről-évre nő és az import is növekedik a válság 

éveit leszámítva.//

Államkötvény-vásárlás
Pár példa: 

2010. június – Görög államkötvények vásárlása, kereskedelmi kikötő bérlése 35 évre, 

Kínában gyártott hajók vásárlása

2010. július – Spanyol államkötvények 1 milliárd dollár értékben

Görögország szerepe:

Pireuszi kikötő: konténer-kapacitás triplázása, Nápolyi és Isztambuli kikötők kiváltása.

Thesszaloniki-i kikötőről tárgyalás

���� Görögországból vasúton Európa felé.

7. Kínai megtorpanás?

Kína érthetőmódon érdekelt az Unió megsegítésében, megfontolásai érthetőek:

•Számos kedvezményhez, beruházáshoz, megrendeléshez jut,

•Megóvja legfontosabb exportpiacát,

•Megóvja az eurót (diverzifikálhatja tartalékait),

•Megóvja (és megszerzi!) a fontos technológiai központokat és K+F projekteket.

Becslések szerint Kína tartalékainak 25%-át tartja euróban (az európai illetékesek 

megbecsülni sem tudják pontosan, valójában mennyi adósságot is vásárolt Kína.)

A kínai finanszírozás azonban megtorpant:

•A társadalom ellenérzése

•Belső gondok, tartalékok inkább könnyen hozzáférhető formában vagy rövid lejáratú

kötvényekben

•Az európai válság súlyossága (a kínai lépés ellenére nem változott számottevően a 

helyzet, kivárja inkább Görögország és az euró jövőjét) 

•Törlesztésképtelenség

•Spirálként nő a válságba jutó országok száma

Hivatalos jelentések szerint a korábbi kormányzati információk ellenére Peking végül 

magyar államkötvényeket sem vásárolt.

8. Konklúzió

A térség államai versenyt futnak Peking kegyeiért, noha a hátrányok is látszanak:

•Negatív kereskedelmi mérleg

•Infrastrukturális beruházások körüli problémák (Magyarország!)

Az évekkel ezelőtt hangoztatott kapu-szerep mára, elsősorban a gazdasági válság 

következtében elavulttá vált (Románia még hangoztatja):

•Közvetlen érintkezés Nyugat-Európával

•Görögország és kikötői

Kína megítélése:

•Az állampolgárok körében az elmúlt években nőtt az aggodalom

•Továbbra is él a piac bóvli árukkal való elárasztásának alapvetően téves nézete 

(Inotai, 2012)

•Az európai kormányok hajlandóak szemet hunyni az emberjogi aggályok felett

Hazánk számára:

A kínai gazdasági együttműködés előnyös lehet � befektetéseket szeretnénk 

(Martonyi János pécsi előadása, 2012. március 6.)

De! Fontos, hogy a negatív jelenségekre felkészüljünk, vagy tompítsuk őket.

Köszönöm a figyelmet!

Tarrósy István: tarrosy.istvan@pte.hu
Vörös Zoltán: zolivoros@gmail.com


