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Előszó: Kína hatása a 
stratégiai régiókra  

Kína gazdasági és politikai térnyerése olyan gyorsan terjedt, hogy sok ország, még azok is, 

tudtak megbirkózni a következményekkel. Az Egyesült Államokban és az Egyesült 

Államokban egyre nagyobb figyelmet fordítanak erre a kérdésre. 

Japán és Nyugat- - azok, ahol a 

legnagyobb a szakadék egyrészt a kínai aktivizmus kiterjedése és intenzitása, másrészt a 

politikai és gazdasági kockázatok kezelésére és mérséklésére irányuló helyi képességek között 

- 

elitek továbbra is kevéssé ismerik a kínai aktivizmus és befolyásolási tevékenység eszközeit és 

taktikáit. Mind ezekben az országokban, mind pedig azokon kívül a politika túl gyakran 

realitásokhoz. 

 

 

Kelet-Európa; és Dél-

aktivizmus belföldi következményeinek elemzését olyan politikai ajánlásokhoz tudná 

kapcsolni, amelyek tükrözik a belföldi politikai és gazdasági alapigazságokat. 

 

E hiányosság orvoslására a Carnegie Alapítvány globális projektet indított, hogy jobban 

megértse a kínai tevékenységeket e két stratégiai régió nyolc "pivot" országában. 
 

hatókörét és jellegét olyan államokban, ahol (1) az állami intézmények gyengék, (2) a civil 

 a politikai életre. 
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országok kormányai, valamint az Egyesült Államok és stratégiai partnerei számára, hogy 

enyhítsék a politikai függetlenséget vagy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedést és 

 
 

projekt keretében mélyrehatóan tanulmányoztuk a kínai aktivizmust az egyes régiók négy 

országában - összesen nyolc országban. 

 

Azzal kezdtük, hogy workshopokat tartottunk, hogy az országok befolyásolói megoszthassák 

és mások - mindannyian mély helyi 

ismeretekkel, országuk politikájának, gazdaságának és civil társadalmának mélyreható 

ismeretével. Európában a négy ország Grúzia, Görögország, Magyarország és Románia volt, 

Dél-Ázsiában pedig Banglades, a Maldív-szigetek, 

közötti nemzetek közötti megbeszélések célja a tudatosság növelése volt, a kínai aktivizmus 

országaikban tapasztalható növekedésének következményeinek megvitatása, valamint annak 

összehasonlítása, hogy a különböz

programok, emberek, technológia és egyéb befolyásforrások gyors beáramlását. 

 

A Carnegie tudósai az egyes régiókban tartott workshopok után kiterjedt interjúkat készítettek, 

és átfogóan áttekintették a kínai tevékenységekre vonatkozó nyílt forráskódú adatokat és 

szakirodalmat - beleértve a helyi nyelveken - - 

folytatott kiterjedt médiafigyelést. E mélyreható merülések célja az volt, hogy a kínai befolyást 

három dimenzió mentén mérjék: 

 

(1) 

tevékenységek; 
 

(2) a helyi média és közvélemény paramétereit befolyásoló vagy korlátozó kínai 

tevékenységek; és 

 

(3) Kína hatása a helyi civil társadalomra és a tudományos életre. 
 

elkerülhetetlenül 

szerepet fog játszani ebben a két stratégiai földrajzi térségben. Kína a világ legnagyobb 

mindhárom régió országai óhatatlanul meg akarnak majd csapolni. Emiatt e felmérések célja 

az volt, hogy csak azokat a konkrét tevékenységeket azonosítsák, különböztessék meg és 

elemezzék, amelyek 

 

 

A három dimenzió közül a második azért kulcsfontosságú, mert Kína gyakran párosítja a 

gazdasági és politikai répa és karók haszná -tevékenységgel. Amikor a 
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Kína nemcsak befektetésekkel, hanem a közvélemény befolyásolására irányuló stratégiai 

üzenetekkel is elárasztja az országot, gyakran kevés hely marad az ellenvéleménynek, 

különösen azokban az országokban, ahol nincs független média vagy gyenge a civil 

társadalom. 

 

A három dimenzió közül a harm

országaiban a civil társadalom és a tudományos élet gyakran túl gyenge ahhoz, hogy 

finanszírozás és az úgynevezett egységfront taktikája alakította a hazai narratívákat. 
 

Néhány országban azonban kevés az ellensúly. 

 

negie kezdeményezése 

arra irányult, hogy világosabb és kiegyensúlyozottabb képet alkosson a kínai aktivizmusról és 

-

közötti hálózatának kialakulását, akik továbbra is folytatják a jegyzetek összehasonlítását, az 

 

 

Erik Brattberg 

Igazgató, Európa Program és munkatárs, Carnegie Endowment for International Peace (Carnegie Alapítvány a 

Nemzetközi Békéért) 

 
Evan A. Feigenbaum 
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Összefoglaló 
 

Kína gyors globális felemelkedése új kihívások elé állította az Egyesült Államokat, az 

Európai Uniót (EU) és az egyes európai kormányokat. Peking alternatívát kínál a 

országoknak. - 

például a törékeny államokat - is. 

intézmények, az elit foglyul ejtése és a gyenge civil társadalom - a saját gazdasági, politikai és 

puha hatalmi befolyását gyakorolja. Az egyik régi

Délkelet-, Közép- és Kelet-Európa. Kína számára ez a régió különösen érdekes, mint az 

Övezet és Út Kezdeményezés (BRI) Európa többi részébe való belépési pont, ahol a kínai 

yílnak, és ahol a szabályozási és gazdasági 

-Európában. 

 

Miközben Kína egyre nagyobb teret hódít Délkelet-, Közép- és Kelet-Európában, 

társadalmi-

hiányosságokat, alááshatja a politikai és gazdasági stabilitást, és megnehezítheti az EU 

számára, hogy konszenzusra jusson a kulcsfontosságú kérdésekben. E tanulmány 

ellenálló képességüket a Kínával való interakcióik során. A tanulmány négy délkelet-, közép- 

és kelet-európai országot - Görögországot, Magyarországot, Romániát és Grúziát - vizsgál, 

amelyek - - melyek 

befektetések fellendítésére irányuló törekvésükre. Bár nem mind a négy országnak azonos a 

kban, mégis 

mindegyik esettanulmány tanulságokkal szolgál arra vonatkozóan, hogy az országok hogyan 
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A négy 

háromféleképpen írhatók le: a kínai export és befektetések ösztönzése, politikai befolyás 

gyakorlása, valamint a Kínáról és a Kínával való kapcsolatokról alkotott pozitív kép 

kialakítása. Mind a négy ország része Kína nagyszabású Belt and Road kezdeményezésének. 

Görögországban például a kínai hajózási óriáscég, a COSCO többségi részesedést szerzett a 

s 

logisztikai központot hozzon létre a Földközi-tengeren. A kínai üzleti modell olyan 

környezetben virágzik, ahol a helyi intézmények és szabályozási keretek gyengék, és ahol a 

táplálja a helyi korrupciót és kleptokráciát. 

 

Továbbá, míg Kína a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése révén politikai befolyást gyakorolhat 

regionális hatásra használja fel, például közvetett módon befolyásolva az európai konszenzust 

Dél-kínai-tenger, Hongkong, Hszincsiang vagy Tajvan helyzete. Görögország és 

y 

nyilatkozatait. Legutóbb, 2021 áprilisában és júniusában Orbán Viktor magyar 

miniszterelnök kormánya blokkolta a Hongkonggal kapcsolatos uniós nyilatkozatokat. Míg 

azonban a jelenlegi görög kormány arra törekszik, hogy az EU-ban és az Észak-atlanti 

is hajlandó Kína segítségére sietni, amit az a kormányzati szándék vezérel, hogy megnyissa az 

u

visszalépésével kapcsolatban, és kommunikálja Magyarország politikai és gazdasági 

alternatíváit Brüsszel felé. 

 

ban, hogy pozitív képet alakítson ki 

A gyenge civil társadalom, valamint a 

média és a nem kormányzati szervezetek (NGO-

kulturális tevékenység

-

kínált Kínának arra, hogy az orvosi felszerelések, gyógyszerek és végül oltóanyag-ellátás 

formájában  

 

Ahelyett azonban, hogy szélesebb körben próbálná megnyerni a szíveket és az elméket, 

kormányzati szervezetek bizonyos kulcsfontosságú, befolyásos elitjeit célozzák meg. A kínai 

Konfuciusz Intézetek és egyetemi partnerségek mind a négy országban általában kis 

ha megvalósul, Kína soft po
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diplomáciai taktikákat alkalmaz, a négy vizsgált ország egyike sem tapasztalt nyíltan 

agresszív kínai diplomáciát vagy 
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megítélése romlott az egész régióban (ahogyan máshol is Európában), bár Görögország és 

Magyarország még mindig a leginkább Kína-barát országok közé tartozik Európában. 

 

kihasználhatja a helyi sérülékenységeket, számos olyan rugalmassági pont van, amely 

korlátozza Kína befolyását a négy vizsgált országban. Például, míg a régió számos országa a 

politikai partnerként tekintett Kínára, fokozatosan kiábrándultak abból, hogy Peking képes-

e betartani ígéreteit vagy bizonyos befektetési megállapodások konkrét feltételeit. Ennek 

eredményeképpen a helyi kormányok egyre inkább úgy tekintenek a két kiemelt 

kezdeményezésére, a BRI-re és a 17+1 formátumra, mint Peking politikai 

befolyásgyakorlásának eszközére, amelynek kevés kézzelfogható eredménye van. Néhány 

európai országban a politikai változások következtében a közelmúltban a Kína-barát pártok 

helyét olyan kormányok vették át, amelyek szkeptikusabbak Kínával szemben, és jobban 

törekszenek az Egyesült Államokkal és az EU-

vagy az önkormányzati politikusok ellenállása szakította félbe. 

 

gyakoroltak Kína megítélésének javítására a régióban. Azokban az országokban, ahol élénk 

médiatérrel rendelkezik, Kína befolyása a helyi viták és narratívák alakításá

korlátozott. Még azokban az országokban is, ahol Kína megítélése nagyrészt pozitív vagy 

semleges volt, a vélemények az elmúlt években - különösen a COVID-19 járvány idején - 

megromlottak. A kínai soft power korlátozott hatása a régióban egyrészt azzal magyarázható, 

 

Nyugat-barát emberek. Emellett az is lehetséges, hogy Kína képtelensége, hogy teljesítse 

gazdasági ígéreteit, a Peking bel- és külpolitikájával s

valamint Kína világjárványban betöltött vélt szerepe mind csökkentette a nyilvános 

diplomácia hatékonyságát. Még ha Kína be is avatkozott az orvosi ellátmányok és vakcinák 

biztosításába, a túlságosan átpolitizált kínai segítségnyújtás ellenségesebb diplomáciai és 

propa- ganda taktikákat is eredményezett. 

 

megoldásokat javasol az Egyesült Államok és az EU döntéshozói számára, hogy segítsen a 

tanulmány továbbá segíteni kívánja a regionális államokat és a helyi 

jobban megértsék és eligazodjanak a Kína Délkelet-, Közép- és Kelet-Európához való 

 

 

Ajánlások az Egyesült Államoknak, az EU-nak és a regionális országoknak: 
 

 Kerülje Délkelet-, Közép- és Kelet-Európa kínai trójai falóként való ábrázolását. 

 

 Ne játsszuk túl Kína gazdasági befolyását 
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 A helyi érdekek jobb megértése 

 

  
 

  

 

 se 
 

 Ne összpontosítson túlságosan a puha hatalomra 
 

 Legyen jelen és nyújtson alternatívákat 
 

  

 

  
 

 A kisebb államok megnyugtatása arról, hogy a Nyugat sokat tud nyújtani. 
 

 Megtagadni  
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Bevezetés 
 

Ahogy Kína európai térnyerése az elmúlt évtizedben egyre nagyobb méreteket öltött, számos 

ország - intézményekkel 

rendelkeznek - nehezen tudott megbirkózni a következményekkel és a következményekkel. 

Közép- és Kelet-Európát (néha KKE), valamint Délkelet-Európát gyakran különösen 

ással szemben. Az 

ki, hogy Kína befolyása ebben a régióban hozzájárulhat a kormányzási hiányosságok 

súlyosbodásához, alááshatja a politikai és gazdasági stabilitást, és megnehezítheti az EU azon 

képességét, hogy konszenzusra jusson a kulcsfontosságú kérdésekben. 

 

A 2008-

ményben, hogy Kína 

üzletet írtak alá Pekinggel - gyakran rendkívül kifinomult diplomácia, pompa és ceremóniák 

kíséretében - irreálisan magas elvárásokkal. Különösen Kína kiterjedt Övezet és Út 

infrastruktúra, a közlekedés és az energia. 

Az országok készségesen csatlakoztak a ma 17+1 formátumnak nevezett megállapodáshoz, 

hogy Peking kiemelt kereskedelmi partnerei lehessenek. A régióban megvalósuló kínai 

 

 

Délkelet-, Közép- és Kelet-Európa iránt több 

belépési pontként szolgálhat Európa többi részébe. Másodszor, gazdaságilag kevésbé fejlett, 

mint Nyugat-Európa. A külföl
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kínai cégek számára, hogy infrastrukturális pályázatokat nyerjenek, és végül kritikus 

fontosságú eszközöket szerezzenek meg. Harmadszor, a helyi szabályozás 
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1. térkép. Jelentősebb kínai infrastrukturális projektek 
 

 
 

-

Európában, ahol az átláthatóság és az elszámoltathatósági mechanizmusok nagyobb 

akadályokat jelentenek. Végül Kína a helyi kapcsolatokat arra is felhasználhatja, hogy 

befolyásolja az uniós döntéshozatalt, vagy bizonyos kérdésekben aláássa az EU egységét, 

valamint hogy legitimitást szerezzen a kínai rezsimnek odahaza. 

 

számos 

17+1 formátum 

hasznos módja volt Kína számára, hogy több országgal is kapcsolatba lépjen, soha nem vált 

üres diplomáciai buroknak bizonyult, csúcstalálkozókkal és nyilatkozatokkal, de kevés 

hagyta a legutóbbi, 2021 elején tartott 17+1 

-ping kínai elnök vezetett, ami a formátum 

megállapodások feltételei miatt számos regionális államban. 

váltották be azokat a várakozásokat, amelyek szerint fenntartható munkahelyeket és 

növekedési célokat hoztak volna. Harmadszor, néhány európai országban a politikai 

változások azt jelentik, hogy a látszólag Kína-barát pártokat vagy politikusokat a 
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dszer, a régió számos (bár nem mindegyik) országa az 
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biztonsági partnerségek, valamint a washingtoni és brüsszeli nyomás. Az Egyesült 

Államoknak a Kí

ai infrastruktúrák kínai tulajdonlása, valamint a beruházások 

átvilágítása. Hasonlóképpen, az EU - amely egyre inkább óvatos a megosztásra irányuló 

kínai törekvésekkel szemben 

az EU olyan kezdeményezésekkel, mint a 17+1 formátum és az Övezet és Út kezdeményezés 

- 1 

Végül a COVID-19 járvány még inkább rávilágított Kína megnövekedett regionális 

si ellátmányok 

és vakcinák biztosításába, a túlságosan átpolitizált kínai segítségnyújtás ellenségesebb 

diplomáciai és propagandataktikákat is eredményezett. 

 

Ez a tanulmány a kínai befolyást vizsgálja négy regionális országban: Görögország, 

Magyarország, Románia és Grúzia. Peking tevékenységének nagy része ebben a négy 

országban, ahogy a világ más részein is, rendszeres kereskedelmi kereskedelemként 

ahol a kínai befoly

kihasználta a korrupciós gyakorlatokat, vagy a helyi politikai menetrendet szolgálta. 

 

hatással vannak a Kínával való kapcsolataikra. Mindannyian szívesen vonzottak kínai 

befektetéseket, hogy segítsenek beindítani a munkahelyteremtést, csökkentsék a szegénységet 

és új infrastruktúrát építsenek. Az infrastrukturális beruházások mellett Kína az egész 

régióban az energia- és a közlekedési ágazatba is befektetett. Néhány ország számára a kínai 

finanszírozás beáramlása növelte az adósságterheket. 

 

1. ábra. Kínából származó behozatal, kiemelt országok 
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Forrás: UN Comtrade Database, https://comtrade.un.org/data/. 
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2. ábra. Kínába irányuló export, kiemelt országok 
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Forrás: UN Comtrade Database, https://comtrade.un.org/data/. 

 

 

-ben 

csatlakozott a formációhoz. Kelet-Európa egyik legnagyobb gazdasága és korábbi 

sz

való kiábrándulás és a feszült belpolitika tompította Peking törekvéseit. Bár nem tagja a 

NATO-nak vagy az EU-nak, 

Grúzia szoros biztonsági és politikai kapcsolatot ápol 

szövetség Partnerség a békéért programjában, valamint társulási és szabadkereskedelmi 

megállapodásokat kötött az EU-val. Tbiliszi azonban Kína felé is segítségért fordult, és aláírta 

 

szabadkereskedelmi megállapodást köt Pekinggel, nagy szükség van infrastrukturális 

ok 

új kínai partnerségbe vetett reményei azonban szertefoszlottak. A nagy politikai kérdésekben 

eddig kisebbek voltak, mint sokan várták, és gyakran az átláthatóság  

 

A spektrum másik oldalán Magyarország áll, ahol Kína a legszorosabb partnerséget alakította 

miniszterelnök kormánya felkarolta Pekinget, 

kormánypárti helyi médiát és a nem kormányzati szervezeteket befolyásolhassa. A magyar 

kormány kezdetben tárt karokkal fogadta 

a Fudan Egyetem budapesti campusának létrehozására irányuló javaslat - 

campus -
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Magyarország az EU-

vált. 
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Pekinggel, mivel többször is ellenezte az EU közös álláspontját, különösen az emberi jogi 

kérdésekben. 

 
Módszertan 

 
Görögországot, Romániát, Grúziát és Magyarországot azért választottuk ki a 

-egyben 

megegyezik, amelyek miatt potenciálisan ki vannak téve a rosszindulatú kínai befolyásnak: 
 

Az állami intézmények gyengék, ami megnehezíti a kínai gazdasági és 

beruházási átvilágítási mechanizmusok, valamint a gyenge szabályozási, 

 

 

Elfogott vagy "elfogható" államok és rendszerek, amelyekben a politikai 

apparátus és/vagy a civil társadalom külföldi behatolásnak van kitéve. A 

krónikus cimborakapitalizmus, ahol az elit személyes vagy pénzügyi 

haszonszerzés céljából magáévá tette Kínát, megkönnyítette a kínai politikai 

befolyást, csakúgy, mint a kínai finanszírozást elfogadó, alulfinanszírozott 

kutatóintézetek, amelyek Peking-barát hangokat adnak, és segítenek igazolni 

 

 

A civil társadalomnak viszonylag kevés független hangja van, és a 

független médiának gyakran nincs elég hatalma ahhoz, hogy feltárja a 

korrupciót és más visszaéléseket. 
 

Bár nem mind a négy ország osztozik 

esettanulmány tanulságokkal szolgál, még akkor is, ha Kína nem intenzíven aktív vagy 

tapasztalataik megosztásával és összehasonlításával segíthetnek másoknak a tanításban. 

 

az EU és a NATO, valamint a 17+1 formátum mellett a nem tag Grúziát is bevontuk, amely 

Kínával való kapcsolatai fejlesztése iránt, mivel hasznos összehasonlítási 

 

 

A kutatás módszertanát tekintve ez a tanulmány a kínai befolyást három kulcsfontosságú 

dimenzió mentén méri: 

 

 

tevékenységek. 

 

 A média és a közvélemény paramétereit befolyásoló vagy korlátozó tevékenységek 
 

 Kína hatása a helyi civil társadalomra és a tudományos életre 
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kérdéseket teszi fel: 

 

  
 

 na - és milyen 

eszközökkel (azaz politikai, gazdasági, technológiai vagy információs eszközökkel)? 

 

 

 Mennyire hatékonyak a kínai befolyásolási tevékenységek? Milyen hatást 

gyakorolnak a helyi intézményekre és a közvélemény vagy az elit megítélésére? 
 

 Milyen veszélyeket jelent az Egyesült Államok, szövetségesei és partnerei 

gazdasági profil? Mi a helyzet a belpolitikára gyakorolt közvetlen befolyásolási 

törekvésekkel? 

 

 Kína fontos szerepet játszott-e az orvosi berendezések vagy a COVID-19 vakcinák 

szállításában? Hogyan vett részt Kína a regionális gazdasági fellendülésben a 

világjárvány alatt és után? 

 

 

tanulságokat vonhatnak le más országok a tapasztalataikból? 

 

fogalmaz meg az Egyesül

tanulmány célja, 

megérteni és eligazodni a Kína Délkelet-, Közép- és Kelet-Európához való közeledésével 

kapcsolatos kérdésekben. 
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Görögország:  fej? 
 

2015 óta Görögországot Kína egyik legközelebbi szövetségesének tekintik Európában. A 

kínai vállalatok 

gazdaság központi eleme, most egy kínai állami vállalat kezeli. Xi úgy hivatkozott rá, mint 

a tengeri selyemút "sárkányfeje". 2 A 

néhány alkalommal Peking kedvében jártak külpolitikájukkal. Szalonikiben, Görögország 

- a China Merchants - szintén kulcsszerepet 

játszik, bár nem rendelkezik többségi részesedéssel. Eközben Kína pozitív narratívát alakított 

ki Görögországgal kapcsolatban, a média, a kultúra és az oktatás eszközeivel. Kínai 

novemberében tett állami látogatása volt. 

 

Az elmúlt hónapokban mégis láthatóan változott Görögország Kínával szembeni álláspontja. 

A belpolitikai viták egyre feszültebbek és összetettebbek. Peking szerény segítséget ajánlott fel 

a világjárvány idején (és gondoskodott arról, hogy a görög közvélemény tudjon róla). Bár a 

kínai sajtó pozitív fényben tünteti fel a kínai-görög kapcsolatokat, a görögök már nem 

-kutatások szerint a görög 

lakosság egyre dacosabb. Az ország 2019 közepén megválasztott konzervatív kormánya 

 

és a NATO, és a közelmúltban végzett felmérések szerint a közvélemény támogatja ezt az 

álláspontot. 3 Kyriakos Mitsotakis miniszterelnök kabinetje megtartotta a Kínára mint 

Mike Pompeo volt amerikai külügyminiszter 2019 októberében és 2020 szeptemberében tett 

látogatásai során. 

 

Kína pireuszi zászlóshajó beruházási projektje is ellentmondásos helyi érdekek és viták 

t. 

Most a hajótulajdonosok, szakszervezeti tagok és helyi politikusok összefogása nyíltan a 

bb 

-

-Európában a 

COVID-19 világjárvány után. 

 
Rövid történet 

 
A kínai feljegyzések már Nagy Sándor király uralkodásának idején (i. e. 336-323) leírják 

a kínai és a görög civilizáció közötti korai találkozásokat, így a kínai-görög kapcsolat talán 

az egyik legrégebbi egy ókori európai nemzet és a császári Kína között. 4 Az antik képi 

ábrázolások minden finomsága ellenére azonban nem egyesítik automatikusan 

a két ország között a XXI. században. Görögországban egyesek a Kínával való kapcsolatot "a 
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5 

 Kínai 

Kommunista Párt közötti mézeshetek mindkét nemzet érdekeinek megfelelnek. 

Görögországot a Hszi által 2013 októberében Jakartában tartott beszédében (hetekkel 

azután, hogy Asztanában részletezte a szárazföldi selyemutat) leírt "21. század tengeri 

selyemútjához" társították, és most Kína a globális BRI-

mutatja be. 6
 

 

-ben vette fel a 

diplomáciai kapcsolatokat.7 A görögországi jobbközép pártok évekig a le

szorították a politikai kapcsolatokat Pekinggel, ami a bal- 

hagyományos megosztottságot, valamint az Egyesült Államokkal szembeni, a hidegháború 

idején kialakult polarizált hozzáállást tükrözi. A Pánhellén Szocialista Mozgalom (PASOK) 

-ban 

Pekingbe látogatott, majd az akkori kínai miniszterelnök, Zhao Ziyang látogatott Athénba. 

- és sikeres - olimpiák 

megrendezése Athénban (2004) és Pekingben (2008) még közelebb hozta a két kormányt 

olimpiáját a valaha megrendezett legszimbolikusabb nemzetközi eseménnyé tennie. Az 

eredeti olimpiai nemzetként Görögország lelkesen - - 

 
 
 

3. ábra. Görög import Kínából 
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Forrás: UN Comtrade Database, https://comtrade.un.org/data/. 
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4. ábra. Görög export Kínába 
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Forrás: UN Comtrade Database, https://comtrade.un.org/data/. 

 

 
5. ábra. Görögország legfontosabb importforrásai és exportcélpontjai, 2020 
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Forrás: UN Comtrade Database, https://comtrade.un.org/data/. 

 
 

 

2006 körül Kostas Karamanlis akkori miniszterelnök konzervatív kormánya úgy döntött, 

hogy a 

-tenger 

-Kelettel, Dél-

Európával és Észak-Afrikával. Ugyanebben az évben Karamanlisz Kínába látogatott, és a két 

megkönnyítése érdekében "8. 

MÁS MÁS 
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A 2008-

urális projektek iránt is - különösen a görög tengeri ágazatban -, ami 

saját globális tengeri stratégiája és az európai kontinens felé irányuló kereskedelmi érdekei 

szempontjából is fontos. A Hu Jintao-korszak (2002-

t

hajózási tevékenységek és a régióbeli kereskedelem számára. 

 

2008 novemberében a görög állam koncessziós megállapodást kötött a 2. és 3. rakpartra 

vonatkozóan az állami tulajdonú China Ocean Shipping Company (COSCO)9 - 

akkoriban a világ hetedik legnagyobb konténerszállító társasága - 

részlegével. 10 

COSCO harmincöt évre szóló kon  

dolláros befektetés eredményeként a COSCO a PPA többségi részvényese lett, 2016 

áprilisától a részvények 51 százalékát jegyezték, és további befektetésekre vállalt 

mivel a délkelet- - az Európai Bizottság, az 

Európai Központi Bank és a Nemzetközi Valutaalap - arra irányította, hogy három egymást 

 

 

strukturális reformok és megszorítások mellett az állami vagyon pri

Annak ellenére, hogy a görög választók ez utóbbiak miatt mélységesen csalódottak voltak, a 

2015-ben megválasztott Sziriza vezette baloldali koalíciónak nem volt más választása, mint 

követni a példát. 11 Ez volt a helyzet a pireuszi megállapodással kapcsolatban is. 12 Valójában 

a baloldali koalíciós kormány megfordult, és a kínai beruházási kártya kijátszása mellett 

például 2016 júliusában meglepte európai kollégáit, amikor megakadályozta, hogy az EU 

nyilatkozatban támogassa a Nemzetközi Választottbíróság Kínával szemben hozott döntését. 

a Fülöp-szigetek által a Dél-kínai-tengerrel kapcsolatban indított perben. 13 

görög diplomaták megakadályoztak egy másik uniós nyilatkozatot az Egyesült Nemzetek 

Szervezetében (ENSZ), amely Kína romló emberi jogi helyzetét bírálta. Csiprasz döntését a 

nyugati szövetségesek és kommentátorok opportunista lépésnek (vagy talán Pekinggel való 

alkudozás 14
 

 

A pireuszi COSCO-

szakszervezetek kilencven napos dokkmunkás-sztrájkba léptek. A kínai részvénytulajdonosok 

mivel Görögországban a munkanélküliségi ráta elérte a 70 százalékot a délnyugati Athén 

teljesítménye miatt. A COSCO irányítása 

vállalat megkezdte az infrastruktúra 

ami hozzájárult a forgalom növekedéséhez. 2010 és 2012 között az átrakodási forgalom több 
15 Sotirios Theofanis, a Piraeus Port Authority S.A. korábbi 
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az átrakodási forgalmat Pireuszba irányította. "16 A 
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mértékegységében mérve), ami 190 százalékos növekedést jelent 2017-hez képest.17 A 

-ban a hatodik helyre ugrott Európában,18 a 

Lloyd's List 2018- 19 2016-

ban a COSCO a francia CMA CGM hajózási óriáscéggel, a hongkongi Orient Overseas 

Shipping Line-nal és a tajvani Evergreen Line-nal megalakította az úgynevezett Ocean 

Alliance-

bonyolítsa le. 20 A nagyvállalatok - például a Hewlett-Packard (HP), a Sony vagy (kevésbé 

- elkezdték 

áttelepülésüket a 

-

ban a HP, a görög vasúttársaság és a COSCO között aláírt megállapodás értelmében az 

elektronikai gyártó olyan árukat, mint például laptopok, asztali számítógépek és nyomtatók, 

szállít Görögországba, majd vonattal vagy hajóval szállítja azokat Pireuszból a Fekete- és 

Földközi- 21 A HP, amely eddig Pireuszt használta Délkelet- és Közép-

 átjárójaként, hosszú távon költségmegtakarítást remélt a 

szállításhoz. 22 - Kína ambiciózus vasúti projektje, amely Budapestet 

Belgráddal és végül Pireusszal köti össze - sokkal tovább tartott, mint eredetileg tervezték. 

 
A kikötő a kínai-görög kapcsolatok középpontjában 

 
Az elmúlt tizenkét évben a kínai-

forgott, amelyet Peking a BRI keretében a mediterrán térségben kíván játszani. Amióta a 

COSCO opportunista módon betette a lábát Görögországba, az ottani kínai beruházás a 

kínai média büszkesége. 

 

A 2016-os megállapodás értelmében Görögország beleegyezett, hogy 2021-ig további 16 

százalékos részesedést ad a COSCO-nak a HTM-

beruházásokat hajt végre 2021-ig. 

342 millió dollár. Ezek a további beruházások magukban foglalnának egy új hajómólót, egy 

hajójavító zónát, egy logisztikai központot és egy autós terminált, valamint szállodai 

létesítményeket, hogy nagyobb számú kínai turistát vonzzanak. 23 Ez a vendéglátási szempont 

-ben közvetlen járatokat 

rsasággal. A COVID-19 járvány idején 

azonban minden járatot leállítottak. A két kormány most óvatosan arra törekszik, hogy 2022-

fog játszani, amennyiben Görögország engedélyezi a kínai sétahajók visszatérését a térségbe. A 

2021 eleje óta súlyosan érintett turizmus továbbra is fontos iparág Görögország számára. 

 

nban máshol vannak. A görög hajózási és szigetpolitikai minisztérium 

szerint 2021 közepén a COSCO és leányvállalata, a Piraeus Container Terminal S.A. (PCT) 

- köztük 

az új hajóterminál, amelyet a COSCO által pályázat útján kiválasztott helyi görög vállalkozó 
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fog építeni - európai strukturális alapokból részesül. 24 Helyi 
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politikusok, hajótulajdonosok és szakszervezetek a COSCO ellen léptek fel. A szomszédos 

Perama városában, amelynek javuló infrastruktúrát és felszereléseket kellett volna kapnia, 

elégedetlenséget váltott ki, hogy a terület egy elmaradott terület maradt. 25 A hajójavító 

vállalatok határozottan tiltakoztak a COSCO azon terve ellen, hogy új hajógyárat építsen 

Peramában,26 

görög hajógyárakat. 

 

A hajótulajdonosok - akik bérelt hajókat biztosítanak a kínai hajózási társaságoknak és a kínai 

- magának Kínának a piacra jutásával kapcsolatban 

panaszkodnak. "Egyrészt a COSCO kétségbeesetten igyekszik javítani a délkelet-európai 

- mondta egy 

hajótulajdonos, aki hangsúlyozta "a COSCO ti 27 A görög 

 

szerepük. Mégis, 2017-ben a kínai Állami Óceánügyi Hivatal (SOA) hangsúlyozta, hogy az 

ország tengeri bruttó hazai terméke (GDP) Kína teljes GDP-jének nagyjából 10 százalékát teszi 

ki. 28 

kiépítését a "legmagasabb 

szintre" emelte29.
 

 

Néhány hónappal azután, hogy a görög Új Demokrácia párt megnyerte a Mitsotakis vezette 

2019- a COSCO 

beruházásával kapcsolatban. Ezek közé tartozik, hogy nem készült környezeti hatásvizsgálat 

törmelék torlódásokat és szennyezést okozhat. 30 Egy másik vitatott kérdés volt a COSCO 

javaslata a Hellenic Port Community 

-t az állami tulajdonú Nemzeti 

dszerrel váltja fel. 31
 

 

nagyon szkeptikus a COSCO-val szemben. Egyre nagyobb az aggodalom, hogy a 

hajóépítési megrendelések egy része kínai hajógyárakhoz kerülhet. 32 A pireuszi városi tanács 

2020. november 20-i rendkívüli ülésén Vangelis Marinakis hajótulajdonos határozottan 

 

nem várnak semmilyen hasznot a COSCO-tól. "33 Több pol

környezetvédelmi csoportok, amelyek a vállalat azon terve ellen tüntettek, hogy egy negyedik 

megpróbálta megmenteni az üzletet azzal, hogy a COSCO mellé állt. 2021 márciusában 

azonban azonnal visszahívták Pekingbe - 34
 

 

Egy új móló építése helyett a COSCO most megpróbálhatna további berendezésekbe 

beruházni, hogy növelje az 1-es móló rakodási kapac
35 

COSCO és a görög kormány közötti eredeti globális koncessziós megállapodás részét 

képezték. "Jelenleg nincs termékeny talaj a 
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a kínai jelenlét kiterjesztése" - 

vezérigazgató-helyettese. 36 A COSCO azon terve, hogy autós terminált építsen egy olyan 

területen, amelyet a helyi hajójavító vállalkozások használnak, szintén heves kritikákba 

érdekeivel. 

 

A jelenlegi feszültségek tükrözik a pireuszi megállapodás törékenységét és érzelmi 

vonatkozásait mind a hajózási ágazat, mind a helyi közösségek szemében. De ahogy a kínai 

U vagy 

az Egyesült Államok hatására), a kínai médiaforrások következetesen ragaszkodnak a "kínai-

görög elkötelezettséghez a hosszú távú kínai befektetésekkel kapcsolatban "37 , ami valódi 

ellentétet tükröz Görögország és Kína kétoldalú kapcsolatuk megítélése között. A 

közelmúltbeli médiamegjelenések mindkét oldalon aligha különbözhetnének jobban 

egymástól. 

 
A kikötőkön túl 

 

földközi- , kezdve a marokkói Tanger Meddel (amely 

 

 

Kína más módon is megpróbált betörni a görög piacra. Pél

a CMPort - amely a China Merchants konglomerátum része - a Terminal Link, a francia 

CMA CGM-mel közös vállalkozáson keresztül részt vett Szalonikiben, Görögország második 
39 A Terminal Link korábbi vezérigazgatója, Boris Wenzel meghívta a 

CMPortot is, hogy telepítse terminálüzemeltetési rendszerét Thesszalonikiben. 40 Mivel 

azonban a két görög létesítményt teljesen különálló vállalkozásként kezelik, ezek nem 

képeznek globális befektetési stratégiát Kí  

 

Pireusz és Szaloniki mellett Kína üzleti jelenléte Görögországban megbicsaklott. Kína 

egyik legnagyobb kereskedelmi bankja, a Bank of China 2019 végén büszkén nyitotta meg 

athéni fiókját, és ígéretet tett arra, hogy nagyobb mértékben járul hozzá a BRI-hez 

"szakmai 

és hatékony pénzügyi szolgáltatások nyújtása a kínai "go global" vállalatok számára, valamint 

a pénzügyi hatalom felhasználása a Görögország és Kína közötti határokon átnyúló üzleti 

kapcsolatok kiépítésére. "41 A banki üzletmenet azonban a globális gazdasági lassulással 

párhuzamosan lanyhult. Sok kínai intézményhez hasonlóan a Bank of China is hosszú távú 

játékot játszik, és reméli, hogy hasznot húzhat a Görögország és Kína közötti mélyebb 

eredeti céljának. 

 

Több kínai-görög üzleti megállapodás is megszakadt, vagy egyenesen meghiúsult. 2016-ban 

-ban a 

Görög Nemzeti Bank megszakította a tárgyalásokat a Gongbao céggel az Ethniki Asfalistiki, 
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az ország legnagyobb biztosítótársaságának eladásáról. 42 Öt évvel egy 200 millió dolláros 

beruházási megállapodás aláírása után a Fosun International ingatlan- és pénzügyi csoport 

2019-  
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gazdasági válsága okozta többéves késedelem miatt".43 Beszédes, hogy a kínai konzorcium 

nem volt jogosult pályázni a szerencsejáték-

januárjában a görög kormány nem engedélyezte, hogy a kínai State Grid (amely már 24 

százalékos részesedéssel rendelkezett a görög 

szolgáltatóban) ajánlatot tegyen az ország közép- -

 százalékos részesedésére. Egy másik kínai állami tulajdonú vállalatot, a 

beszállítók felé az 5G technológia tekintetében. A Cosmote, a legnagyobb görög 

mobilszolgáltató 2021 márciusában a svéd Ericsson távközlési vállalatot választotta 

kizárólagos 5G berendezésszállítójának. Görögország csatlakozott az Egyesült Államok által 

vezetett Clean Networkhöz is, amely a korábbi elnök, Donald Trump kormánya által indított 

5G-kezdeményezés. 44
 

 
Nagy remények a kínai turistáknak 

 
A COSCO hosszú távú terve ellenére, amely elvileg a potenciális kínai körutazás 

látogatóinak motorjaként szolgálhatna, a görög idegenforgalmi ágazat szakemberei vegyes 

érzelmeket táplálnak. A 2019-ben 28 millió külföldi látogató közül a túlnyomó többség 

valójában Európából érkezett. 

és az Egyesült Államokból - 45 A 

-

kínai turisták egy ideig nem térnek vissza. Santorini szigetét, amely a kínai turisták nagy 

vonzereje, súlyosan érintette a nemzetközi beutazó járatok hiánya. Szantorini szállodái 

-Kína 

számban hozna vissza kínai turistákat Görögországba. Hasonlóképpen, 

A Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete (IIER) által 2020-ig és 2021 elejéig vizsgált 

médiamegjelenések szerint a kínai-görög kulturális tevékenységek nagyon korlátozottnak 
46 Ez nem sok jót ígér Kína megítélése szempontjából a nagyközönség körében. 

 
Arany vízum 

 
Csaknem egy évtizede, hogy Görögország (a közeli Máltával és Ciprussal együtt) elkezdte 

egy görög ingatlanba egy öt évre szóló, megújítható tartózkodási engedély ígérete ellenében, 

ét tagállamában. 47 Azok a 

külföldiek, akik legalább hét évet töltöttek Görögországban, az úgynevezett arany vízumukkal 

 

állampolgár volt (az összesen 7903-ból 504), és a számuk folyamatosan emelkedik. 2019-ben 

külföldiek mintegy 1,7 milliárd dollárt fektettek be a görög ingatlanpiacra,48 köztük kínai 
49 A COVID-

19 miatt bek
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- vagy Észak-

Görögországban. 50
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Eközben az EU továbbra is bírálja Görögország arany vízumprogramját. Ursula von der 

Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Unió 2020-

beszédében arra figyelmeztetett, hogy "az európai értékek nem eladhatók".51 Emellett helyi 

 aranyvízum-programot. 

Kínát. 52 élnének. 53
 

 
Kína elkötelezett soft power stratégiája 

 

- például a 2017-

az Európai Konfuciusz Intézetek éves találkozója 2018-ban54 - kombinációja kezdetben 

segített Kínának megnyerni a görög közvéleményt, vagy legalábbis a görög elit egy részét. Ez 

valódi cselekvés és a munkahelyek. 

 

2016-

kapcsolatok kiépítése. Az Arisztotelész Egyetemen klasszikus Konfuciusz Intézetek is 

 

nyelvtanulásra összpontosít, és kerüli az olyan vitás kérdéseket, mint Tajvan vagy 

Hszincsiang. Más európai országokhoz hasonlóan a Kína által támogatott szervezetek - 

például a Görögország-Kína Egyesület és a Görög-Kínai Kamara - a két ország közötti üzleti 

rendhagyóak voltak, kivéve a keményvonalas Görög Kommunista Pártot (KKE), amely 

2010-ben azt nyilatkozta, hogy "továbbra is fenntartja a kétoldalú kapcsolatokat a [Kínai 

Kommunista Párttal]".55 A kínai pártok nem tartanak fenn szoros kapcsolatokat. 

 

. Kína és Görögország 2018-ban cselekvési 
56 Egy kínai AI-

indít Görögország és Kína között. 57 További hatásos tervek közé tartozik egy közösen 

létrehozott Kína Tanulmányok Központja. 

az Aikaterini Laskaridis Alapítvány és a Kínai Társadalomtudományi Akadémia által 

programokat. Az Égei-

nyelvórák számára. 58
 

 

A BRI természetesen Kína görögországi jelenlétének állandó eleme. 2019-ben az akkori 

miniszterelnök, Csiprasz is szükségét érezte, hogy csatlakozzon a 17+1 formátumhoz, a 

délkelet-, közép- és kelet-
59 A 

-tevékenységekben mind 

Görögországban, mind Kínában. Maga Csiprasz két alkalommal, 2017-ben és 2019-ben is 
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részt vett Pekingben az Övezet és Út fórumain.60 Egy külön hivatalos kínai látogatás során 

kijelentette, hogy Görögország "Kína kapujaként kíván szolgálni Európába".61 Utódja, 

Mitsotakis visszafogottabb volt, bár a 
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2019-ben vendégül látta Hszit, és azt mondta, hogy "új korszakot remél a görög-kínai 

kapcsolatokban".62 

miniszterelnök azt is felismerte, hogy Görögországnak mennyire szüksége van az Egyesült 

Államokra és az EU-ra; Kína a biztonság szempontjából keveset tud nyújtani. 

 
Kína növekvő médiajelenléte 

 
Ami a médiajelenlétet illeti, a kínai Hszinhua Hírügynökség 

létre Athénban, és görög munkatársakat foglalkoztat. Emellett 2016 óta hivatalos 

cserekapcsolatot tart fenn az állami tulajdonú Athén-Macedón Hírügynökséggel 

(AMNA). A kínai 

A Xinhua gazdasági információs szolgálata, a Xinhua leányvállalata szintén megállapodást írt 

alá az AMNA-val az Övezet és Út gazdasági információs partnerség létrehozásáról. Emellett 

Kathimerini, amelynek van 

állami televízió és a kínai Nemzeti Rádió és Televízió Igazgatóság 2019 végén aláírt egy 

egyetértési nyilatkozatot.63 Sok délkelet-, közép- és kelet-európai kollégájukhoz hasonlóan a 

görög újságírókat is gyakran meghívták a BRI kínai rendezvényeire. Fontos azonban 

megjegyezni, hogy a görög nyilvánosság nem részesült a kínai hírek független közvetítésében, 

mivel a görög médiának nincsenek saját tudósítói Kínában. Mindent egybevetve ez azt 

jelenti, hogy Görögország néhány éve kiszolgáltatott a kínai média narratíváinak. Ez így is 

marad, hacsak nem fektet be a Kínával vagy a kínai-európai kapcsolatokkal kapcsolatos 

speciális tudósításokba. 

 

A kínai média helyi jelenléte révén érdekes narratívát kínál a görög közönségnek. 64 

is, Kínát "jóindulatú szuperhatalomként mutatja be, amely a gyors társadalmi-gazdasági 

nemzetközi kapcsolatok új rendszerét támogatja". De kifejezetten a kínai-görög kapcsolatra is 

összpontosít: az IIER egy nemrégiben készült jelentése szerint Kína "igazi barátként szeretne 

-ig a kínai médiajelentések 

a Pekingnek a világjárványért való fe

nyújtott segélyek példáival ellensúlyozták. 

 
A kínai befolyás hatása Görögországban 

 
A 2004-es athéni olimpia óta (és különösen azóta, hogy a COSCO átvette a Pireusz 

irányítását) Kína udvarol a görög közönségnek - némi sikerrel. Más európai országokkal 

ellentétben Görögország nem volt a kínai agresszív farkasharcos-diplomácia célpontja (amely 
65 Ez a lágyabb diplomácia ismét azt 

mutatja, hogy Kína hosszú távú játékot játszik Görögországban. A jó szándék jeleként Peking 

a nagykövetség Facebook- és Twitter-

közösségi médiafelületein keresztül. Bár Kína megítélése Görögországban semlegesnek 

felmérés szerint vegyes eredményeket hozott. 
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power stratégiája 2008 és 2018 között nagyrészt sikeres volt. Az IIER jelentése szerint az IIER 

megállapította, hogy "a közvélemény nagyon pozitívan értékeli a két ország közötti 

kapcsolatokat: 2016 decemberében a válaszadók túlnyomó többsége (81,9%) "barátságosnak" 

-jelentés azt is 

kapcsolatokat a gazdaság (83,5 százalék), a politika (71,1 százalék) és a kultúra (87,5 százalék) 

terén. 66 Egy másik, a Pew Research Center által 2019-ben készített tanulmány szerint a 

görögök a magyarokkal együtt talán a leginkább Kína-barát európaiak: 26 százalékuk szerint a 

67 Összehasonlításképpen: ugyanebben az évben a 

svédországi válaszadóknak csak 14 százaléka támogatta Kínát; 76 százalékuk jobban bízott az 

Egyesült Államokban. 

 

A 2020- -19 

miatt, hanem Kína ügyetlen próbálkozásai miatt is, amelyekkel Kína mint egy 

- yomó többsége a Kínából 

áprilisában a Kapa Research görög közvélemény-kutató által végzett felmérés szerint a görög 

yért68 - ezt az állítást Kína athéni 

nagykövete határozottan visszautasította. 69
 

 
Kínai hivatalos látogatások 

 
-tao 

korábbi elnök 2008-ban részt vett a COSCO aláírási ünnepségén Pireuszban, Wen Jiabao 

és Li Keqiang miniszterelnök 2010-ben és 2014-ben is hivatalos látogatást tett, és a 

rendszeres látogatók között miniszterelnök-helyettesek, miniszterek, miniszterhelyettesek 

nagyobb figyelmet kapott a 

a kínai médiában, mint a görög sajtóban. Jang - aki diplomáciai körúton volt, többek 

között Mianmarban és Spanyolországban - arra szólított fel, hogy Pireuszból világszínvonalú 
70

 

 

A kínai médiában a kínai-görög kapcsolatokról szóló pozitív híradások nem gyakran célozzák 

meg a 

alkalmanként a hazai kínai közönséget célozzák meg, mint például amikor Wei Fenghe 

nemzetvédelmi miniszter 2021 márciusában Athénba látogatott. Bár szóba kerültek a 

lehetsé

NATO-ország, katonai gyakorlatokon vegyen részt a Népi Felszabadító Hadsereggel (PLA). 

Egy ilyen látogatás célja inkább az, hogy Kína hazai közönségének megmutassa, hogy 

Pek 71
 

 

Saját 2019. novemberi prominens látogatása során Xi a COSCO jelenlétét 

"sárkányfejként" emlegette.72 
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legyen a 

Mediterrán. A két régi civilizáció közötti rokonság narratívájára építve73 a kínai média arról 

számolt be, hogy Xi és Prokopisz Pavlopulosz akkori görög elnök megállapodtak abban, hogy 
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zösség 
74 - ez a fajta diskurzus jó 

fogadtatásra talált a görög elit körében. 

 
Következtetések 

 
A BRI kínai térképeit nézve Pireusz mindig a tengeri selyemút középpontjában van. Végül is 

pozíció az élen jár. 75 A 

zdaság "Eurázsia újjáélesztése révén 

visszatérjen a világ középpontjába".76 Magyarországhoz vagy a Balkán több országához 

hasonlóan Görögországot is úgy választották ki, hogy az európai kontinensen egy kínai 

ez még mindig prioritás. 

 

szomszédos Észak-Macedóniával és különösen Törökországgal fennálló regionális vitáinak 

kezelésével van elfoglalva. Szüksége van a NATO és az EU diplomáciai és katonai 

támogatására, hogy ellensúlyozni tudja Törökországnak a Ciprus környéki régió 

militarizálását. 

valóság eltér  

egy sikeres befektetés volt" - mondta Mitsotakis egy nemrégiben adott interjúban. "De" - 

folytatta - "Görö

külföldi befektetések térképét nézem, természetesen olyan országokat látok, amelyek 

érdekeltek a görögországi befektetésekben. "77 A 

problémák, és a helyiek a vártnál érzékenyebbek és dühösebbek a COSCO pénzügyi 

- vagy azok 

hiányával - kapcsolatban. 

 

Kína új szuperhatalmi ambíciói miatt a tét nagy. Az Oroszországgal (az orosz ortodox 

egyházon keresztül) és Kínával fenntartott szoros kapcsolatok ellenére Görögország továbbra 

azt a csalódottságot váltotta ki, 

mint más délkelet-európai nemzetekben Kínával szemben. Athénnak még hosszú út állhat 

tervek nem tudták betölteni ezt a hiányt, és - - a görög emberek nem akarják 

elcserélni függetlenségüket és európai kapcsolataikat csak azért, hogy megfeleljenek Hszi Kína 

nagy stratégiájának. Az azonban világos, hogy Kína hosszú távú játékot folytat 

Görögországgal kapcsolatban, amelyet - a közelmúltbeli fordulat ellenére - Peking még 

mindig értékes csomópontnak és partnernek tekint Európában. Ahogy Kína 

terve mellett. Az EU-nak és az Egyesült Áll

menetrendet követ a Földközi-tengeren és azon túl. 
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Magyarország:  Európa szívében. 
 

Magyarország, amely a 2000- -ban 

könnyedség, amellyel Peking megkönnyítette az elit megragadását, fontos szerepet játszik 

a kínai kollégáikkal való jobb kapcsolatokra. Orbán Viktor, aki személyesen irányítja az 

ország Kína-politikáját, több mint egy évtizede van hatalmon, és problémás a viszonya 

Magyarország hagyományos nyugati partnereivel. 78 Állítólag Orbán a kínai kormányt - amely 

az állami szuverenitás és a dip- lomatikus partnerei belügyeibe való be nem avatkozás elvét 

- a liberális Nyugat alternat

Magyarország demokratikus visszalépésével szemben. 79 

 

 

Budapest számára Peking kulcsfontosságú partnerré vált a 2008-as pénzügyi világválság után, 

Magyarország külpolitikai stratégiáját is Peking felé terelni. A magyar kormány Brüsszellel 

szemben és az itthoni euroszkeptikus hangulatokkal szembeni fellépéshez használja Kínát. 

Orbán alatt Magyarország Közép- és Kelet-Európában Kína regionális csomópontjaként 

pozícionálta magát, bár az országba irányuló kínai pénzügyi áramlások jóval kisebbek voltak, 

mint néhány évvel várták. Peking számára Magyarország viszonylag nyitott ajtót jelent 

Európában, mivel az Orbán-kormány diplomáciai és gazdasági tárgyalópartnerként üdvözli 

kínai vezetés számára Orbán Viktor hasznos tárgyalópartner, aki segít elterelni a nemzetközi 

kritikát és meggátolni az európai konszenzust a kínai emberi jogi jogsértésekkel kapcsolatban, 

különösen Hongkongban és Hszincsiangban. 

 

A média állami vagy kormánybarát oligar

 

win-win. A pozitív médiafigyelem segít ellensúlyozni azt a korlátozott hatást, amelyet a kínai 

puha hatalom kivetítése eddig gyakorolt az országban. A legújabb közvélemény-kutatások 

szerint Magyarország nyugati partnereit az átlagpolgárok sokkal pozitívabban ítélik meg, 

mint Kínát - ez az eredmény összhangban van a szomszédos Lengyelországgal és 

Csehországgal. 80 A magyarok kissé negatívan ítélik meg Kína nemzetközi befolyását, és 

társadalom egészében pozitívabb képet alakítson ki magáról - például a Konfuciusz Intézetek 

vagy a testvérvárosi kapcsolatok révén - nagyrészt kudarcot vallottak. Mindazonáltal a 

korlátozott hatását, különösen Orbán Viktor kulcsfontosságú választói körében. 
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Rövid történet 
 

országához hasonlóan Magyarország is hivatalosan elismerte a Kínai Népköztársaságot 1949 

októberében. Más országokkal ellentétben azonban mind Magyarország, mind Kína nagy 

felhajtással ünnepelte 2019-ben e diplomáciai elismerés hetvenedik évfordulóját.81 A 

n 

hullámzottak és hullámoztak. 82 Magyarország a 

volt. A kormányzó Magyar Szocialista Munkáspárt 1989 októberében adta át a hatalmat, egy 

 

 

A hidegháború befejezése után Magyarország és Kína pályája gyorsan, mintegy tizenöt éven 

keresztül különvált. Magyarország, amely igyekezett levetni az ország kommunista múltjának 

 

a 

ironikusan bírálta a Kínai Kommunista Pártot és annak emberi jogi teljesítményét az 1990-

-2002) Orbán találkozott a Dalai 

Lámával, létrehozva ezzel 

a két ország közötti vita. 83 2010-es hivatalba lépése óta azonban elkerülte, hogy hasonló 

kötelezettségvállalásokkal szembeszálljon Pekinggel, vagy bírálja Kína emberi jogi helyzetét. 
84

 

 

közeledését Kínához. A 2000-es évek közepén, nagyjából akkor, amikor Magyarország 

csatlakozott az EU-hoz, Peking udvarolni kezdett a délkelet-, közép- és kelet-európai 

ors -tagokban potenciális belépési pontokat láttak az unió 

egészébe. 85 Ezek az országok 

 

6. ábra. Magyar import Kínából 
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Forrás: UN Comtrade Database, https://comtrade.un.org/data/. 
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7. ábra. Magyar export Kínába 
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Forrás: UN Comtrade Database, https://comtrade.un.org/data/. 

 

 

8. ábra. Magyarország legfontosabb importforrásai és exportcélpontjai, 2020 
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páneurópai logisztikai és ellátási láncokba. 86 Ugyanakkor sokkal olcsóbb volt a régióban 

evésbé 

foglyul ejtést, amit súlyosbít, hogy Magyarország lazán viszonyul a beruházások 

átvilágításához, és hajlandó megkerülni a közbeszerzési pályázatokra vonatkozó uniós 

87
 

MÁS MÁS 
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A Medgyessy Péter vezette szocialista kormány volt azonban az, amely a 2000-es évek 

hullámát az országban. 88 Medgyessy ma is a Kína bevonásának szószólója. Pekinggel való 

nyúlik vissza. 

A kormányzás utáni pályafutása során is folytatta az ország látogatását, és Kínában tartott 

nyilvános beszédeiben gyakran kiemelte az ország kormányzási-gazdasági modelljeit. 89 

Dicsérete a magyar politikai spektrumon belüli konszenzust tükrözi Kína mint kereskedelmi 
90 A Medgyessy idején Magyarországon a korai 

kínai befektetések nagy része a kereskedelmi 
91 

azonban a multinacionális kínai cégek - többek között a Bank of China, a Huawei, a 

Lenovo, a Wanhua és a ZTE - úgy tekintettek az országra, mint ugródeszkára az Európa-

szerte ambiciózusabb törekvésekhez. 92
 

 
Orbán pivotja 

 

törekvésének, hogy növelje befolyását az Európai Unióval szemben. Egy olyan ország, mint 

Kína, kevés kötöttséghez köti diplomáciai és gazdasági elkötelezettségét, ha a kormányzásról, 

- 

-kormánynak problémás eredményei 

vannak. Belpolitikai téren Kína bevonása a gazdasági segítség megszerzését célozza, amelyet 

számos közép- és kelet-európai ország létfontosságúnak tartott a 2008-as globális pénzügyi 

válság után. Néhány kínai beruházás, mint például a Budapest és Belgrád közötti új 

vasútvonal megépítésének vitatott és költséges terve, a kormányhoz közel álló magyar 

oligarchák kezébe került. A Kína felé fordulás segít Orbán Viktornak az euroszkeptikus 

magyarországi érzelmekre játszani, megmutatva saját polgárainak, hogy az országnak vannak 

alternatívái az EU-

a magyar politika felett. Orbán hasonló célokra használja az Izrael, Törökország és 

Oroszország felé való közeledést. 

 

Orbán Viktor 2010-ben, amikor miniszterelnökként visszatért hivatalába, elindította a keleti 

ósságkönnyítést. A keleti 

nyitás Orbán Viktor törekvése arra, hogy Magyarország külgazdasági politikáját a 

- 

Japánnal, Oroszországgal, Szingapúrral, Dél-Koreával és Törökországgal is - való 

eurázsiai diskurzus fokozott használata kísérte, amelynek célja, hogy Magyarországot ne teljesen 

európai, hanem eurázsiai országként pozicionálja újra. 93 Orbán keleti nyitása üzleti és 

kereskedelmi csereprogramokat indított el Magyarország és Kína között, valamint nagy 

hogy ez majd beindítja az ország bajba jutott gazdaságát. Az Orbán-kormánynak a többi ázsiai 

 

 



| Erik Brattberg, Philippe Le Corre, Paul Stronski, Thomas de Waal 41  

-

volt, amely aláírta a pekingi BRI-t. 2012 óta tagja a ma már 17+1-nek nevezett keretnek is; 

2017-ben Budapesten adott otthont a formátum éves csúcstalálkozójának. 
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-ben átfogó 

stratégiai partnerséggé94 fejlesztette kapcsolatát - ez nagyrészt szimbolikus státusz, amelyet 

mérete, korlátozott globális státusza és viszonylag kis gazdasága ellenére Kína részé

- és kelet-

európai országok, különösen az EU-

okok miatt 

a be nem teljesült elvárások vagy az otthoni politikai változások. Néhány regionális 

kollégájával ellentétben Orbán Viktor részt vett a 2021-es virtuális 17+1-es csúcstalálkozón, 

és személyesen dicsérte Hszit a COVID-19 járvány idején Magyarországnak nyújtott kínai 

segítségért. 95 Kína védelmi minisztere, Wei Fenghe 2021 márciusában Budapestre látogatott, 

és nyilvános üzenetben elítélte... 

a Kínával szembeni nyugati szankciókat a Peking által Hszincsiangban elkövetett emberi 

segítenek 
96

 

 

Peking mellett maradjon, és hogy elkerülje a Kínával való nyilvános vitákat - ahogyan azt egy 

különösen akkor vált nyilvánvalóvá, amikor Michael Kovrigot, a magyar-kanadai 

 

-

vétele miatti kanadai-kínai vitára. 97 

ügyként kezelte, gyakorlatilag kiszervezve az ügyet Ottawának. 98 A 

még a nyugati diplomáciai közösség nyilvános tiltakozását is elkerülték Kovrig tárgyalásán 

elkerülje Peking nyilvános elidegenítését. 

 
Vegyes gazdasági eredmények Magyarország Kína felé fordulásában 

 
Az Orbán alatt az országban végrehajtott kínai befektetések nagy része nem váltotta be a 

Kína legsikeresebb magyarországi 

-es hivatalba lépését, vagy egybeesnek azzal. A kínai 

politikája sikerének korai szimbóluma, miután a csoport 2010-ben mintegy 1,7 milliárd 

dollárért megvásárolta a BorsodChemet, egy észak-magyarországi vegyi üzemet. Az üzletet 

sére fordított további pénzmozgások a teljes 

beruházást mintegy 2,2 milliárd dollárra emelték. A vásárlás a kínai vállalatot a poliuretán 

vegyipari gyártójának szerepét - 

nyereséget. 99 A Wanhua BorsodChem felvásárlása a magyarországi kumulatív közvetlen és 

közvetett kínai befektetések mintegy 60 százalékát teszi ki (nagyjából 3,7 milliárd dollár), 
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ami arra utal, hogy a kínai befektetések egyoldalúan néhány kulcsfontosságú iparágra és 

vállalatra koncentrálódnak. 
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of China és a Huawei még korábban telepedett le az országban. A Bank of China közép- és 

kelet-

kínai befektetési áramlásokat és az infrastruktúra finanszírozását. 

A Bank of China (CEE) 2014-ben létrehozta önálló magyarországi leányvállalatát, a Bank of 

China (Hungary) bankot, amely hamarosan Ausztriában és a Cseh Köztársaságban is 

terjeszkedett. 100 A Magyar Nemzeti Bank hozzájárult ahhoz, hogy a Bank of China 

 101 Magyarország 

-európai ország, amely 2016-ban RMB-ben denominált 

államkötvényeket bocsátott ki.102
 

 

A Huawei 2005-

Innen forgalmazza termékeit Közép-Ázsiában, Európában, a Közel-Keleten, Észak-Afrikában 

és Oroszországban. A Huawei a második legnagyobb mobilszolgáltató az országban, 30 

százalékos piaci részesedéssel rendelkezik a mobiltelefonok és 20 százalékkal a táblagépek 

terén. 103 A Huawei több összesze

internetes infrastruktúra-

Államok és Magyarország számos EU- és NATO-partnere számára, bár maga 

Magyarországon kevés nyilvános ellenállás tapasztalható a Huawei ellen. 104 Továbbá, a 

Trump-adminisztrációnak a Huawei tevékenységének megfékezésére irányuló nyomása 

ellenére az Orbán-kormány 2020-ban bejelentette a vállalat új magyarországi kutatási és 

fejlesztési központjának létrehozását. 105
 

 

- és Kelet-Európában, az 

túrára (például vasút 

összpontosítanak, kevés hosszú távon fenntartható munkahelyet teremtve az új 

foglalkoztatási ágazatokban. 106 A napenergia ígéretes új terület a kínai befektetések számára, 

különösen mivel Magyarország a kibocsátás csökkentésére és a zöld energiára vonatkozó 

uniós megbízások teljesítésére törekszik. A kínai National Machinery Import and Export 

2019-ben jelentettek be.107 A 

megnövekedett pénzforgalomra és a magyarországi vállalkozások létrehozására. A kínai 

cégeknek nagyjából 15 000 munkahelyet tulajdonítanak az országban,108 de ez a szám 

elhalványul az európai cégekhez képest, amelyek továbbra is Magyarország legfontosabb 

kereskedelmi és befektetési partnerei. Csak a német Bosch például 13 500 magyar 

alkalmazottat foglalkoztat. 109
 

 
Kereskedelem és infrastruktúra: Kevesebb, mint amennyire látszik 

 
Magyarország Kína egyik legfontosabb kereskedelmi partnere a 17+1 tagállamai közül, de az 

európai országok összességében sokkal kevésbé fontosak. A multinacionális vállalatok 

dominálják a kínai-magyar kereskedelmet a nyugat-európai nagyvállalatok magyar 

leányvállalataival, mint például az Audi, amely magyar gyártású autóalkatrészeket exportál 

Kínába. 110 A Kína és Magyarország közötti kereskedelmi forgalom a 2005-ös 3,9 milliárd 
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dollárról 7 milliárd dollár fölé emelkedett. 
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2018-

egyéb fogyasztási cikkeket vásárol. A magyar autóalkatrészek és gépek alkotják az ország 

szünetel az utazás a két ország között. A közelmúltban indított járatokat Budapest és 

Sanghaj, illetve Csungking között felfüggesztették. A világjárvány után a turizmus 

 

Egy viszonylag kis európai országhoz képest Magyarországnak nagyszámú diplomáciai 

képviselete van Kínában: Pekingben nagykövetséggel, Sanghajban, Csungkingban és 

Hongkongban pedig konzulátusokkal rendelkezik. Magyar tárgyalópartnerek szerint 

Budapest tervezi, hogy konzulátust nyit Guangzhou-

állásponton vannak. 111 Ezeknek a létesítményeknek a célja a kereskedelem, a beruházások és 

zak sora nagyrészt ugyanezt a feladatot látja el, miközben 

 

 

Peking és Budapest is úgy látja, hogy az ország központi földrajzi elhelyezkedése miatt 

szerepet játszik a BRI-ben. Eddig azonban a BRI-nek Magyarországon nem voltak túl fényes 

eredményei. A BRI égisze alatt a leglátványosabb projekt a Budapest-Belgrád vasúti 

-ban jelentettek be; a projekt Magyarországon hosszú 

ideig késett, mivel viták folytak arról, hogy az Orbán-kormány betartotta-e az uniós 

Magyarország aláírta a 

1,9 milliárd dolláros hitelmegállapodást a kínai Export-Import Bankkal a költségek 85 

százalékának fedezésére - ennek feltételeit Budapest tíz évre titkosította, állítólag a 

 

 

A vasútra kiírt második pályázatot egy kínai-magyar konzorcium nyerte el, amelynek tagjai a 

China Railway Group Limited (a kínai állami vasúttársaság) és az Opus Global, a Mészáros 

rávilágít az átláthatósággal kapcsolatos aggályokra 

országban, ahol az építési projektek gyakran a miniszterelnök barátaihoz és szövetségeseihez 

, megjegyezve az építkezés meredek költségeit és a 

teher- és utasforgalom 112 -visszafizetési 

feltételek miatt évtizedekig vagy még tovább tart majd a visszafizetés. 113 Ezeknek az 

hazai platformjuk van arra, hogy ezeket az aggodalmakat 

kifejezzék. 

belül. 
 

Tekintettel az ország központi fekvésére Európában, mind Peking, mind Budapest kiemeli, 

hogy az új vasútvonal képes csatlakozni a tervezett transzeurópai közlekedési hálózathoz,114 

központjaként szolgáljon. Ugyanakkor a Földközi-tenger és Magyarország közötti észak-déli 

eléggé meg fog-
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amelyet sokkal kisebb költséggel lehetne 
115
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A COVID-19 hatása a magyar-kínai kapcsolatokra 
 

A COVID-19 világjárvány felgyorsította a kínai és a magyar kormány közötti, amúgy is 

ették a Trump-kormányzatot 2020-ban, 
116 A 

magyarok nagyjából egyharmada egy nemrégiben végzett felmérésben azt állította, hogy az 

elmúlt évben romlott a megítélése Kínáról

gyógyszert és végül vakcinaszállítmányt, amelyet Kína Magyarországra küldött. 117 Mindkét 

lumaként hirdeti ezeket a szállítmányokat. Ez hozzájárult 

annak a narratívának a terjesztéséhez, hogy Kína inkább a világjárvány globális megoldásának 

a része, mintsem a hibás. Budapest azonban e készletek nagy részét, beleértve a 

keresztül. 118 A felszerelések nagy része kihasználatlanul maradt. 119
 

 

Magyarország hajlandósága a kínai vakcinák használatára 2021 januárjára vált 

Brüsszelt egyenesen semmibe véve engedélyezte két kínai vakcina, a Sinopharm és a 

-19 halálozási arány a világon, Magyarország máshol 

kezdett el vakcinaváltozatok után kutatni. Orbán végül a vakcinák beszerzésének 

oltások mellett indiai és orosz gyártású vakcinákat is engedélyezett. 120 Ezeknek a 

biztosítása 

-ben újraválasztásra váró Orbán-kormány 

problémamegoldóként mutatkozzon be, miközben az európai politikusok tétováztak, és a 
121

 

 

A kínai vakcinavásárlások azonban hasonlóan alakultak, mint a COVID-19 maszk és 
122 Márciusban a kormány bejelentette, hogy kínai vakcinákat 

Budapest eltekin 123 A végeredmény 

ismét 

sokkal magasabb költséggel járt egy kínai adag (37 dollár), mint a nyugati (nagyjából 2-15 

dollár) vagy az orosz oltóanyag (10 dollár). 124 A közbeszerzési megbízások megkerülése 

kiváltotta Orbán Viktor kritikusainak haragját, bár Magyarország már korán bebizonyította, 

hogy sokkal sikeresebb a magyarok beoltásában, mint az EU egésze. Magyarországon az 

emberek 58,4 százaléka kapott legalább egy adagot és 

Az uniós statisztikák szerint 2021. május 7-ig 28,7 százalékuk kapott két adag COVID-19 

vakcinát, míg az uniós átlag mindössze 33,3, illetve 11,8 százalék volt. 125
 

 
Korlátozott kínai puha hatalom 

 
Kína magyarországi médiajelenléte nagyrészt azért korlátozott, mert a magyar média 
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általában pozitív képet fest Kínáról, és olyan ellentmondásos kérdéseket, mint az emberi 

jogok vagy Peking saját küzdelmei a világjárvánnyal, háttérbe szorít. 126 

terjesztése Kínáról 
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az állami vagy kormánybarát médiában, segíti Orbán Viktor külpolitikai eredményeinek 

képezik a külpolitikai kampányoknak. 

Orbán Viktor kormányzó Fidesz pártjának támogatása. 127 A Fidesz szavazói általában véve 

pozitívan viszonyulnak Pekinghez, ami figyelemre méltó fordulat egy olyan párt esetében, 

amely antikommunista mozgalomként indult. Az ország ellenzéki irányultságú és független 

médiumai negatívabb tartalmakat terjesztenek - olyan emberi jogi kérdéseket érintve, mint 

Tibet, Hszincsiang vagy Hongkong helyzete -, de sokkal kisebb a hatókörük. 

 

Mind a kínai nagykövetség, mind a kínai vállalkozások viszonylag visszafogottan viselkednek 

Magyarországon. A nagykövetség ritkán folytat hivatalos PR-tevékenységet, bár számos 

kulturális rendezvénynek ad otthont. Általában nincs is szükség agresszív farkasharcos 

ka éri Kínát. 128 Magyarország a 

agytrösztöt, öt Konfuciusz Intézetet, számos hivatalos kapcsolatot a magyar egyetemekkel, 

gyógyászati létesítményt, valamint számos 

kulturális és baráti szervezetet foglal magában. Magyarországon jelenleg körülbelül 20 000 

etnikai kínai él, akik közül néhányan egy 

az Orbán-

vízumrendszer - a görögországihoz hasonló -, amelyet az Orbán-kormány 2013-tól 2017-ig 

 

 

A Kínai Társadalomtudományi Akadémia 2017-ben hozta létre Budapesten a Kína-KKE 

hogy kapcsolatokat alakítson ki a közép- és kelet-európai akadémiai intézményekkel. Az 

dalmi, 

technológiai, gazdasági és kormányzási kérdésekre terjed ki a régió egészében, nem csak 

Magyarországon. 129 Számos jelentését európai tudósok ugyanazon kis csoportja írja, 

zet közösségi 

médiajelenléte továbbra is gyenge, mindössze 175 LinkedIn- -

posztolja. 

 

 Tudományegyetemen, a 

Szegedi Tudományegyetemen, a Miskolci Egyetemen és a Debreceni Egyetemen találhatók. 

is, amely a kínai nyelvvel és a hagyományos gyógyítási módszerekkel foglalkozik. 130 Mind az 

öt intézet könyvtárként, nyelviskolaként és kulturális központként szolgál - általában olyan 

helyként, ahol a magyarok, különösen a fiatalok, jobban megismerkedhetnek a kínai 

és sporttal, valamint kutathatnak és 

azt állítja, hogy nyelvi programjaival évente körülbelül 2000 embert ér el (bár nem 

szolgáltatott bizonyítékot e becslés alátámasztására). Magyarországon létezik a Kínai Diákok 

és Tudósok Szövetsége, egy hivatalos kínai diákszervezet, amelynek világszerte vannak 
131 E jelenlét ellenére úgy 
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korlátozottak a magyar társadalomban. Ehelyett Kína inkább a potenciális potenciális 
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tanulmányutakat kínál magyar szakembereknek, köztük újságíróknak és akadémikusoknak, 

szorosabb politikai, kereskedelmi és kulturális kapcsolatokért szállnak síkra. 132
 

 

Az egyik öregdiák Horváth Levente, a Magyar Nemzeti Bank Kínával foglalkozó 

magyarországi alumni szervezetét vezette. 133 

-

kínai egyetem fióktelepe lenne az EU-ban. 134 A Fudan magyarországi terjeszkedésének 

lendületét egy 2017-es pénzügyi képzési csere adta, amelynek keretében a Magyar Nemzeti 

Bank küldöttséget küldött a Fudanba. 135 Ezt követte a magyar Corvinus Egyetem és a Fudan 

közös MBA-programjának létrehozása 2019-ben.136 Még abban az évben komoly tárgyalások 
137 éppen akkor, amikor a magyar 

származású amerikai Soros György által 1991138 alapított Közép-európai Egyetem (CEU) 

arra kényszerült, hogy Bécsbe költözzön, miután az Orbán-kormánnyal évekig tartó 

huzavona alakult ki az akadémiai szabadság, az egyetem jogi státusza és Soros saját kritikája 

miatt az ország demokratikus hanyatlása miatt. 139
 

 

Ha elkészül, a Fudan magyarországi kampusza minden bizonnyal jó helyzetben lesz ahhoz, 

-t, az elit felnö

amerikai társaival. 140 A magyar innovációs és technológiai miniszter azt mondta, hogy a 

Fudan tervezett budapesti kampusza regionális tudásközponttá alakíthatja Magyarországot. 
141 

magyarországi építési költségei magasak. A jelenleg nagyjából 1,8 milliárd dollárra becsült 

költségek messze meghal

(általában 900 millió és 1,5 milliárd dollár142 között). 143 E költségek nagy részét (nagyjából 

1,5 milliárd dollárt) a Kínai Fejlesztési Banktól felvett, tizenöt éven belül visszafizetend

2 millió dolláros telket adományoz a campus számára. A China State Construction 

Engineering Corporation - egy olyan szervezet, amelyet az Egyesült Államok Védelmi 

Minisztériuma a PLA-val való állítólagos szoros kapcsolatai miatt, a Világbank pedig korrupt 

gyakorlatok miatt szankcionált144 - az állítólagos befutó a campus megépítésére, 

 és 

anyagokkal. A 

egy újabb példa arra, hogy a kínai projektek a jelek szerint kihasználják a magyarországi állami 

 
 

Nem világos, hogy honnan származik majd a várt 5000-6000 hallgató, mivel a hírek szerint 

2017-ben a magyarországi egyetemeken csak mintegy 250 hallgató tanult kínai nyelvet.145 A 

nemzetközi hallgatói populációra kell támaszkodnia, beleértve 

muknak adtak hangot, 

hogy a Fudan-

146  



| Erik Brattberg, Philippe Le Corre, Paul Stronski, Thomas de Waal 53  

tantervek kidolgozása, amelyek a CEU- 147 

A 

szabadságra nézve. A 

magyar akadémia eddig ellenállónak bizonyult a kínai közeledéssel szemben, bár az Orbán-

korlátozzák az akadémiai szabadságot. 148
 

 

A Fudan-

Gergely nyilvánosan ellenezte a beruházást, és ígéretet tett arra, hogy a választók elé terjeszti a 

választást egy népszavazás keretében, amely megakadályozhatja vagy legalábbis késleltetheti az 

építkezést, arra hivatkozva, hogy a központi kormányzat 

et a város 
149 

Ebben a kérdésben Karácsony talán jobban érzi az átlag magyarok szívét, mint maga Orbán 

Viktor. A civil társadalom aktivistái kezdtek összefogni a projekt ellen, hivatkozva annak 

magas költségeire, súlyos adósságterheire, valamint a kormány vagy Kína semmiféle nyilvános 

elkötelezettségének hiányára. Egy közelmúltbeli felmérés szerint a magyarok nagyjából 

kétharmada ellenzi a projektet, és 2021. június 5-én ezrek tüntettek ellene - 

nagyszabású tüntetés a COVID-19 korlátozások feloldása óta. A polgármester saját populista 

fordulatával elrendelte, hogy a tervezett campus körül négy utcát nevezzenek át Szabad 

Hongkong útra, Ujgur mártírok útjára, Dalai Láma útjára és Hszie Shiguang püspök útjára 

(egy üldözött kínai katolikus pap után) - 150 

ellen, és arra kényszerít 151 Az ellenzék 

-es parlamenti 

választásokon a Fidesz ellen használja fel. 

 
Következtetések 

 
A magyar politikusok minden irányzatban elismerik Kína mint gazdasági és kereskedelmi 

döntéshozók, akik egy sor válság (azaz pénzügyi, 

migráció és a világjárvány), vagy a Nyugattal Magyarország demokratikus hanyatlása miatti 

öko- 

diplomáciai vagy gazdasági alternatívákat. A magyar kormánynak nincsenek illúziói Kínával 

gazdasági és politikai térnyerést érjen el Európában. 

 

végén végzett felmérésben a magyar válaszadók 60 százaléka továbbra is az EU-t tartja a 

legfontosabb partnernek országa hoss - majdnem kétszer 

annyian, mint ahányan Kínát választották (33 százalék). 152 Az átlag magyarok kevéssé 
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Kínában. A politikát azonban nem az átlagpolgárok, hanem a politikai elit alakítja. Kína 
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egyes tagjait azzal is vádolják, hogy kínai k

üzleti körök átláthatóságának hiánya és az uniós közbeszerzési követelmények figyelmen kívül 

153
 

 

Peking viszont haszno

kormányuk nemtetszését jelezhetik a hagyományos nyugati partnerekkel szemben, és 

befolyást szerezhetnek Brüsszellel (és Washingtonnal) szemben azáltal, hogy megmutatják, 

hogy vannak politikai és gazdasági alternatívák. Peking soha nem foglal nyilvánosan állást 

Magyarország belpolitikai kihívásaival vagy a Brüsszellel való civakodásával kapcsolatban. 

amely kevés EU- -

A Budapest-Belgrád vasútvonal adósságának visszafizetése vagy a Fudan Egyetem tervezett 

magyarországi kampuszának megvalósítása. 

nem szerepel Orbán napirendjén, de a hatalomban maradás biztosan igen. Magyarország 

 

 

Peking számára Magyarország 

politikai befolyásának növeléséhez és az uniós konszenzus megnehezítéséhez. Budapest 

vonakodik Kína ellen fellépni a globális színtéren, és többször szakított Európa többi 

részével Kínával kapcsolatban, többek között a Peking dél-kínai-tengeri magatartásával 

kapcsolatos kritikák felhígításával vagy az emberi jogi politikájának elítélésével. Bár 

Magyarország nem blokkolta a közelmúltban a Hszincsiangban elkövetett súlyos emberi 

jogi visszaélésekért 154 

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter Brüsszelben elítélte azokat, mint "értelmetlen, 

öncélú 

és káros. "155 

magya  
 

Az "Egy Kína" politikához való igazodás szükségességére hivatkozva Budapest szakított 

európai és transzatlanti szövetségeseivel, és megakadályozta Tajvan azon kérelmét, hogy a 

COVID-19 v

Világszervezetben (WHO) - 

 

tanulságokat terjessze. 156 2021 áprilisában Magyarország egy olyan uniós nyilatkozatot is 

megakadályozott, amely bírálta, hogy Peking új nemzetbiztonsági törvényt vezetett be 

Hongkongban, amely felhígította a város lakosainak polgári szabadságvédelmét, és a 

demokrácia több prominens szószólójának letartóztatásához vezetett. 157 Mivel Magyarország 

továbbra is ilyen barátságos környezetet biztosít Kína számára, Peking folytatni fogja 

intézményeit, a civil társadalom korlátozott platformjait és azt, hogy viszonylag könnyen 

a is Kína védelmére 

kel majd, mindaddig, amíg elkerüli a nagyobb reputációs költségeket az EU-n belül vagy a 

transzatlanti szövetséggel szemben - amit Magyarország eddig általában elkerülte. 
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A Peking közép- és kelet-európai gazdasági ambícióiról szóló nagy felhajtás ellenére úgy 

maszkokat vagy a vakcinadiplomáciát leszámítva Magyarország ritkán szerepel kiemelt 

témaként a kínai médiában, amely 
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nagyobb figyelmet fordít Európa geopolitikai szempontból fontosabb országaira. Kína 

ugródeszkára. Ez a megközelítés kevéssé nyeri meg az átlag magyarok szívét és lelkét, akik 

továbbra is szk

elkötelezettségében -  

 

 
 

Románia: Már nem Kína "hátsó udvara"  
 

A Délkelet-, Közép- és Kelet-

tekintik, mint egy olyan országot, amely a nagyhatalmak között forog. 2004-ben a NATO, 

2007-

Román Kommunista Párt (RCP) diktátora megpróbált egyensúlyt teremteni a Szovjetunió és 

Kína között, amíg saját kormánya 1989 végén, nem sokkal a berlini fal leomlása után össze 

nem omlott. Miközben a fiatal generáció nyugatra tekintett, a román elit az 1990-es évek 

nagy részében viszonylag szoros kapcsolatokat tartott fenn Kínával, remélve, hogy 

b

tartotta Romániát, mint potenciális hosszú távú szövetségest. A mai helyzet egészen másnak 

, amely keveset 

kínál a románok új generációjának, és nem tudta beváltani a befektetésekre vonatkozó 

ígéretét. Bár Pekingnek sikerült megtartania régi romániai baráti hálózatának egy kis részét, 

 

egyre magabiztosabb EU-tagországgá válik. 

 
Rövid történet 

 
Románia 1949 októberének elején vette fel a diplomáciai kapcsolatokat az újonnan kikiáltott 

Kínai Népköztársasággal, ugyanabban a hónapban, amikor a Kínai Kommunista Párt 

hivatalosan átvette a hatalmat Pekingben. Kapcsolatuk során Kína támogatta Románia 

Moszkvával szembeni álláspontját, miközben Bukarest elindult a saját politikai útján a 

Szovjetunió pályáján belül és kívül. Egy ideig a kínai-román kétoldalú cserekapcsolatok 

-es évek végén a 

korábbi elnök, Jiang Zemin lett 

megtanulta. 
 

-ban 

szembeszállt Csehszlovákia szovjet megszállásával. A történészek felidézik, hogy Kína akkori 

miniszterelnöke, Zhou Enlai bátorította Romániát, mondván: "Álljatok ellen, ha kell, 

fegyvereket is adunk nektek. "158 

ésre Kína közeli, megbízható szövetségesévé vált 
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- azon kevesek egyikévé Európában, akiket a 
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a kulturális forradalom idején (1966-1976), a földrajzi és kulturális különbségek ellenére. 

1970- ezsimjének, amikor Romániát 

árvíz sújtotta. 

kötelékek hozzájárultak a Peking és Bukarest közötti egyedülálló kapcsolat kiépítéséhez. A 

két országot a mai napig bizonyos fokú nosztalgia köti össze, különösen Kínában, ahol 

Romániát még mindig gyakran - némileg naivan - régi barátként emlegetik. 159
 

 

Kína diplomáciai és soft power intézkedésekkel továbbra is igyekszik ápolni Romániát - 

mind a kormányt, mind a közvéleményt. Például 2019 végén Jiang Yu, Kína bukaresti 

gtartásában, a nem kormányzati és helyi 

- írta a 

levélben 

egy kínai újság. 160 Kijelentése kevés visszhangra talált, különösen a románok fiatalabb 

-taggá vált, és 

-rezsimmel és a hozzá tartozó 

szervezetekkel szemben. 

 

-

tartott fenn az egykori kommunista Ion Iliescu elnöksége alatt álló új román vezetéssel, és 

több kétoldalú hivatalos látogatást szervezett, köztük 1991-ben, 1994-ben és 2003-ban maga 

Iliescu, 1996-ban pedig Jiang Zemin, 2004-ben pedig utódja, Hu Jintao látogatását. Kína 

 

 
 

9. ábra. Romániai import Kínából 
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Forrás: UN Comtrade Database, https://comtrade.un.org/data/. 
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10. ábra. Román export Kínába 
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Forrás: UN Comtrade Database, https://comtrade.un.org/data/. 

 

11. ábra. Románia legfontosabb importforrásai és exportcélpontjai, 2020 
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az 1990-es években

kereskedelmi forgalom 2000 és 2009 között mintegy 3,5 milliárd dollárt tett ki, az évtized 

vége felé a román deficit egyre mélyült. 161 1989 után a politikai testvériség nem jelentett 

kiegyensúlyozott gazdasági kapcsolatot, ami - mint sok más európai országban, köztük 

Grúziában és Magyarországon - hozzájárult ahhoz, hogy az átlagos románok csalódottságot 

éreztek. Eközben a közép-európai ország tervgazdaságból piacgazdasággá alakult át, miközben 

mind a NATO-, mind az EU-tagság révén a Nyugathoz való teljes közeledésre készült. Kína 

belpolitikai pozíciói tovább zsugorodtak, annak ellenére, hogy a 

MÁS 

   

MÁS 
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rian 

-

-

EU-ra és az Egyesült Államokra összpontosított", mint a kelet-európai kis országokra. 162
 

 

2012-ben Románia aktív tagja lett a Kína által támogatott 17+1-es formátumnak (akkor még 

-ben csatlakozott volna), amely évente ülésezik. 

Peking megkísérelte létrehozni a többnyire volt szocialista országokból álló egyedülálló klubot 

abban a reményben, hogy különálló közösséggé válnak, amely különleges kapcsolatot ápol 

-ban maga Ponta volt a házigazdája a második bukaresti 
163 a Li Keqiang kínai miniszterelnökkel folytatott kétoldalú 

ínai-román kapcsolatokban".164 A találkozót 

- ezek mindegyike nem valósult meg. 165
 

 

Az a minta, hogy Kína a 17+1-

teljesítette azokat, fokozatosan csalódást váltott ki, "annál is inkább, mivel a kínai 

befektetések tömegesen kezdtek az Európai Unió fejlettebb és virágzóbb részei felé áramlani 

(2015-2016)".166 Ugyanakkor erint felismerték 

"a 17+1 és az EU tagságából fakadó feszültséget". 167 Bár a régi Kína-Románia barátság 

politikai 

elitnek, hogy Románia hová tartozik. 168 Ez különösen a Trump-elnökség idején mutatkozott 

meg, amikor Románia magas osztályzatokat kapott Washingtonban a hozzájárulásának 

emelése miatt. 

a NATO-nak a GDP 2 százalékára. 169 Megújult partnerségük jeleként Klaus Iohannis elnök 

és Trump 2019 októberében a Fehér Házban együtt ünnepelték "büszkén Románia [az] Észak-

való csatlakozásának 15. évfordulóját". 170 Iohannis alatt az ilyen 

 

 

Továbbá, a nyilvánvaló kínai nyomás ellenére171 

miniszterelnök (a jobboldali Nemzeti Liberális Párt, PNL) úgy döntött, hogy nem vesz részt 

a legutóbbi virtuális 17+1-

magát szimbolikusan. 

maga Xi. 172 Öt másik közép- és kelet-

találkozón, engedve az európai és amerikai nyomásnak, valamint a pekingi ígéretek 

kudarca miatti kiábrándultságnak. 

 
A gazdaság jelenlegi helyzete 

 
A kínai-román kereskedel

nagy kínai többletet eredményezett. 173 A román külügyminisztérium adatai szerint a 

Románia és Kína közötti kereskedelem összértéke 2020-ban 6,68 dollár volt. 
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milliárd. A román import összértéke 5,74 milliárd dollár volt, míg a Kínába irányuló román 

export mindössze 943 millió dollárra emelkedett. 174
 

 

A kereskedelem mellett a kínai befektetéseken keresztül megvalósuló hosszú távú gazdasági 

- de 

nagyon kevés helyi alkalmazottat foglalkoztató - kínai vállalatok közé tartozik a China 

Tobacco International, az Eurosport DHS, a Yuncheng Platemaking, a Honest General 

Trading és a két kínai telekommunikációs óriás, a Huawei és a ZTE. További példák közé 

tartoznak a kínai konglomerátumok által nemrégiben felvásárolt multinacionális vállalatok 

fióktelepei, mint például a Pirelli (az olasz gumiabroncsgyártót 2015-ben egy kínai állami 

vállalat, a Chinachem Gro

Smithfield Foods romániai leányvállalata (jelenleg a WH Group, korábbi nevén Shuanghui 

Group tulajdonában). 176
 

 

Az elmúlt években a román kormány az uniós iránymutatásokkal összhangban elkezdte 

érdekében,177 

- ami Kína számára különösen 

problematikus kérdés, tekintettel mind az európai, mind az egyesült államokbeli 

a kínai vállalatoknak az európai 5G-infrastruktúra fejlesztésében és építésében való 

részvételével kapcsolatos aggodalmak178 - az Európai Bizottság a nemzetközi közbeszerzésre 

vonatkozó új szabályok kidolgozásával együtt bevezette. 179 

külföldi támogatásokról szóló rendeletet jelentett be az EU 2021 májusában.180 E rendeletek 

és javaslatok közül - amelyek közül sok egy

az EU-ban - egyiket sem ellenezte Románia, Kína úgynevezett régi barátja. 

 

különösen a korrupcióval szemben. 181 A korrupcióellenes civil mozgalmak megjelenése és az 

uniós tagság révén Románia a jogállamiság jobb megvalósítását szorgalmazza. 182 Az ilyen 

kínaiakat is) számára a nem hivatalos tevékenységekben való részvételt. Az EU-val 

közbeszerzési megállapodásokat nem aláíró országok külföldi vállalatai ugyanis mostanra 

külföldi szervezetek el lesznek tiltva - ez a lépés elméletileg árthat a kínai vállalatoknak, 

amelyek szívesen részt vennének a pályázatokon (bár Romániában eddig kevesen jártak 

sikerrel). "Óvakodunk az olyan vállalatoktól, amelyek közvetlen vagy közvetett támogatásban 

részesülnek ha - mondta a 

jönnek" - tette hozzá nyersen. 183
 

 

-román gazdasági 

projekteket. Ezek a gyakori román kormányváltások "akadályozták az Övezet és Út 

Kezdeményezés keretében a szorosabb kapcsolatok kialakítását".184 Egy olyan ország számára, 

án kormányokkal. 
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A kínai- -ágazat más 

nehézségeket jelent Kína számára. Az állami tulajdonú China General Nuclear Power Group 

(CGN) révén Peking megpróbált egy nukleáris létesítményt létrehozni Cernavodában a 

román állami Nuclearelectrica vállalattal kötött partnerség révén. A román kormány azonban 

2020 májusában felkérte a Nuclearelectricát, hogy "keressen új partnereket", és fejezze be a 

CGN-nel a két atomreaktor építésé 185
 

 

Hasonlóképpen, a Tarnita- -

-  

a három érdekelt kínai konzorcium egyikének 2015-

kormány félretette a projektet. 186 A 

blokkjának tervei, amelyeket a China Huadian Engineering finanszírozott, szintén nem 

gítsége nélkül indította el a 2020 és 2030 közötti 
187 Végül a Román Nemzeti Bank adatai szerint a Romániába 

irányuló közvetlen kínai külföldi befektetések összértéke mindössze 1,03 milliárd dollárt tesz 

ki. Ezek a számok nem tartalmazzák a Huawei távközlési óriáscégnek az országban folytatott 

- a 

Huawei befektetései az európai központján keresztül érkeztek Romániába. 188
 

 

A Huawei bukaresti irodáján keresztül aktívan udvarolt a román politikusoknak abban a 

meg a román kormányt abban, hogy olyan törvényt fogadjon el, amely bizonyos nem 

európai pályázókat kizár az 5G- 189 2021 áprilisában a román 

- amelyek etikátlan vállalati magatartást tanúsítottak, nem tartoznak 

hazájukban független igazságszolgáltatási rendszer alá, vagy nem rendelkeznek átlátható 

tulajdonosi struktúrával - nem jogosultak berendezéseket szállítani Románia 5G 

hálózataihoz. Mind Iohannis, mind a jobbközép kormányon belüli szövetségesei többször is 

kapcsolatban a Huawei-nek. 

hogy a Huawei legalább két feltételnek nem felel meg: nem rendelkezik átlátható irányítással, 

és a múltban az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta állítólagos etikátlan magatartás miatt. 

Mint minden más kínai vállalat, a Huawei is ki van téve a kínai igazságszolgáltatási rendszer 

átláthatatlanságának. A román kormány szerint a Huawei ezért "kockázatot, fenyegetést vagy 
190.

 

 
Kína alacsony profilja Romániában 

 
A Bukarest központjában található kínai nagykövetség a város egyik legnagyobb diplomáciai 

viszonylag visszafogott volt. Más kínai nagykövetségekkel ellentétben a bukaresti 

nagykövetség csak 2019-ben indította el Facebook-oldalát, és nincs nyilvánvaló egyéb 

közösségi médiajelenléte. Azzal, hogy távol tartja magát az olyan vitáktól, amelyek 

elidegeníthetik egy olyan országot, amelyet még mindig barátnak (ha nem is szövetségesnek) 

aradt. A 
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teljes 
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- a 

- 191
 

európai országokhoz képest 

kicsi. Nincs olyan kínai-román diaszpóra, mint amilyen Franciaországban, Olaszországban, 

Hollandiában vagy akár Magyarországon. 

 

Bár nagykövetsége évtizedek óta csendben aktív maradt bizonyos körökben (különösen 

Bukaresten kívül)

- és 

kelet-európai országokhoz képest Románia ismertsége Kínában még mindig viszonylag 

magas. A 

cu-évek alatt a kínai közvélemény sokat hallott Romániáról. Egyes kommunista párti 

körökben továbbra is közeli barátként tekintenek Romániára. A valóság Romániában 

generá

korszakot, inkább nyitottabbak Kína felé, míg a fiatalabbak az EU és az USA felé hajlanak. 

"192
 

 

2018 áprilisában, három évvel a legtöbb európai ország után Románia végül csatlakozott a 

Kína által támogatott Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankhoz (AIIB), és azóta is csendes 

tag. 

Ami a BRI-t illeti, 2019-ben a kínai nem kormányzati szervezetek nemzetközi 

csereprogramjainak hálózata egy úgynevezett Selyemút- zdeményezést 

olyan országokkal, mint Magyarország, Görögország vagy Grúzia, Kína kiemelt 

infrastrukturális terve nem szerepelt kiemelten a román médiában, és nincsenek azonosítható 

BRI-projektek az országban. 

 
Politikai kapcsolatok 

 
2010 óta Kína hivatalos látogatásokat tett Romániába Li Keqiang miniszterelnök, a Politikai 

ami a régi barátokkal való hosszú távú kapcsolatokat tükrözi. A valóság a helyszínen azonban 

-

an 

-

Ponta, vagy a korábbi jobbközép miniszterelnök és Kolozsvár polgármestere, Emil Boc, akik 

gyakran vesznek részt Kína által szponzorált konferenciákon. Ion Georgescu, Mioveni PSD-s 

hogy a kínai nagykövetség legutóbbi próbálkozásai más politikai pártokkal (különösen a 

kormányzó Nemzeti Liberális Párttal) való kapcsolatfelvételre korlátozott eredményeket 

hoztak. 194 Az Economistul egy nemrégiben megjelent cikkében például a kínai nagykövet 

(a Románia- icioaia-Budura (a korábbi, hosszú ideig 

Kínában szolgáló román nagykövet) és Alexandru Potor (Ialomita megye közigazgatási 
195 Ez világosan mutatja, hogy Kína választói köre Romániában továbbra is 
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inkább specifikus, mint mainstream. Bár továbbra is barátként tekint Romániára, Kína nem 

próbál széles választói kört elérni, és nem is fektet be propagandába, hogy üzenetét terjessze. 
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A nagykövetség mégis a Nicolae Dumitru üzletember által vezetett Kína-barát egyesület, a 

Román-Kínai Ház pártfogója volt. A szervezet honlapja büszkén sorolja fel, hogy 

üzletemberek, nyugalmazott politikusok, akadémikusok és diplomaták - köztük három 

korábbi romániai kínai nagykövet - támogatják. 196 Hasonlóan, a félhivatalos, 

 

A Románia-Kína Baráti Társaság által támogatott Románia-Kína Baráti Társaság az 

és a helyi érdekelt felek közötti kapcsolattartást szolgálják. 197
 

 

Romániának négy aktív Konfuciusz Intézete van, amelyek a COVID-

kulturális és oktatási rendezvényeket tartottak Kínáról, és ösztöndíjakat kínáltak kínaiul 

tanuló romániai diákoknak. 198 Konfuciusz-

kezdeményezéseket is megemlítenek, például egy kínai orvoslással foglalkozó diplomát adó 

programot az Erdélyi Egyetemen, valamint a nagyszebeni Lucian Blaga Egyetem és a 

iversity of Science and Technology közös MBA-

programját, amelyet 2018-ban Nagyszebeni Sino-European International Business School 

néven avattak fel. A két ország 2019-ben elindította a Kína-

Tudományos és Technológiai Parkot is Bukarestben. 199 Ezek a kezdeményezések azonban 

közös kutatási projektek révén alakított ki. 200
 

 
Testvérvárosok és testvérmegyék 

 
Az országok régóta fennálló politikai kapcsolatai miatt a testvérvárosok és testvérmegyék 

száma viszonylag nagy. Ezek olyan nagyvárosoktól kezdve, mint Bukarest (Peking 

 egészen Pucioasa kisvárosig (amely a 

megállapodások elvileg a beruházások, az emberek közötti csereprogramok, a kulturális 

tevékenységek és a kulturális kapcsolatok te  

kapcsolatok és hivatalos látogatások. Mondanom sem kell, hogy a világjárvány miatt ezek a 

tevékenységek 2020 eleje óta szinte egyáltalán nem léteznek. A világjárvány kezdetén 

mindkét fél adományozott néhány maszkot ezeken a hagyományos csatornákon keresztül, és 

néhány román kérte a kínai orvosi felszereléseket korlátozott számban. De nem volt olyan, 

hogy kínai vakcinadiplomácia Romániában. Arra a kérdésre, hogy vásárolna-e oltóanyagot 

szterelnök ehelyett azt nyilatkozta, hogy "kapcsolatban áll az 

Európai Bizottsággal", és hogy "Románia megpróbálja majd helyben, a Cantacuzino 
201.

 

 
Következtetések 

 
A korábban Kína egyik legjobb európai barátjának tartott Románia mára szilárdan a 

nyugati táborhoz tartozik. Iohannis, akit a helyi média "Nyugat-barátként" jellemzett, 
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Adrian Zuckerman, aki nyilván 202 Zuckerman 

szintén nagy szerepet játszott abban, hogy a román elnök 2017 és 2019 nyarán a Fehér 

Házban tett látogatásokat. 

 

Az EU viszonylag új tagjaként Románia is jól képviselteti magát Brüsszelben. 

igyekszik demonstrálni, hogy nem akar Kína befolyási övezetébe kerülni. A magyarországi 

Orbán Viktorral ellentétben, aki országa Kínával való baráti kapcsolatainak középpontjában 

áll, a román politikusok többsége rendkívül óvatos Pekinggel szemben. 

 

Olyan országokhoz hasonlóan, mint Grúzia, Magyarország és Görögország, a kínai-román 

 

úgy, hogy 

Washingtont a váltásért. Egyesek még azt is megjegyezték, hogy "az USA visszatér Közép- 

és Kelet-Európába "203 .
 

 

Peking úgy véli, hogy az Egyesült Államok - amely "újra felfedezte Közép- és Kelet-Európa 
204 - Kína-

teljes mértékben Washington befolyása alatt álló Európával,205 nem fektetett sokat imázsának 

me

generációk körében. Bár vannak példák a Nyugat új megközelítésére a térséggel kapcsolatban 

- mint például a Három Tenger Kezdeményezés, amelybe Románia is beletartozik206 -, 

ennek a fordulatnak a valósága inkább belföldi. A helyi politikusok, akik megpróbálnak 

ragaszkodni az EU vonalához, saját politikai üzeneteikben használják fel Kínát. 

 

Kijózanító az az éles ellentmondás, amely Kína Romániáról szóló retorikája és a fiatalabb 

román generációk Kínáról alkotott véleménye, valamint a kétoldalú kapcsolatok között 

feszül. Miközben Kína meg akarja mutatni gazdasági és politikai befolyását a régióban, sok 

gában nem érhet fel a 

nyugati gazdasági kapcsolatokkal" - 

akik szerint "a Kína-KKE kapcsolatok keresleti oldalát kellene vizsgálni, nem pedig a kínai 

kínálati oldalt".207 A román kormányt talán jobban foglalkoztatja Oroszország, mint Kína, és 

208
 

 

Kína számára Románia az  példája. Pekingnek nem sikerült 

-hoz és a 

NATO-hoz való csatlakozása óta eltelt években drámai változáson ment keresztül. 
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Grúzia: A Selyemúton, de nyugat felé 
tekintve  

Rövid történet 
 

Amikor Grúzia 1992-ben, a Szovjetunió felbomlása után kikiáltotta függetlenségét, Kína az 

alakultak ki szoros politikai vagy kulturális kapcsolatok. Grúzia 2005-ig még nagykövetet 

inkább elégedetlen, mint lelkes az új kapcsolatokkal kapcsolatban. 

 

foglal el -nak, mint a 17+1 keret legtöbb 

tagja. Ráadásul Grúzia határozottan nyugatbarát. A politikai elit és a közvélemény többsége 

továbbra is Európa és az Egyesült Államok felé orientálódik, egy kisebbség pedig 
209 A kulcsfontosságú kérdésekben Tbiliszi Washingtont 

fogja választani Peking helyett. 

Például 2021 januárjában Grúzia és az Egyesült Államok egyetértési megállapodást írt alá 

az 5G biztonságáról, amely megakadályozta, hogy a kínai Huawei átvegye Grúzia 5G 

hálózatát. 210
 

 

Ennek eredményeként Grúzia mérete ellenére ellenállónak bizonyult a nemkívánatos kínai 

befolyással szemben. Kína hatása Grúziában bizonyos egyedi kezdeményezésekre 

korlátozódik, mint például a közúti és vasúti infrastruktúra kiépítése, néhány tudományos 

csereprogram és (újabban) vakcinaszállítások, amelyek mindegyike nem mentes az 

olyan kis országban, mint Grúzia, még így is sokat számítanak. 

 

Még 2019-

kapcsolat fellendíti a gazdasági növekedést, és új geopolitikai ellensúlyt jelent 

2016-

határozottan ellenzi Grúzia nyugati választását. De ha Grúzia a [BRI] projektben Európa és 

e Grúzia stabilitásának garanciája. "211 

2017-

politikailag és gazdaságilag legnyugatibb ország, valamint stratégiai földrajzi helyzete 

magában hordozza a 

"212 .
 

 

- a 

szeparatizmus elutasításában - 

volt Grúzia számára 2008 augusztusában, az ötnapos grúz-
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hogy Moszkva egyoldalúan elismerte a szakadár Abházia és Dél-Oszétia területeit független 

-i csúcstalálkozóján, 
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2008-ban Oroszország lobbizott a többi tagországnál, hogy kövessék a példát, és ismerjék el a 

két régiót független államként. Kína elutasította ezt, így az öt közép-ázsiai állam könnyebben 

támogatta Grúziát, mint Oroszországot ebben a kérdésben. 213 Ez viszont fedezetet adott más 

posztszovjet államoknak, például Örményországnak és Fehéroroszországnak, hogy ne 

-es grúziai látogatása során Wang Yi kínai 

külügyminiszter támogatásáról biztosította az ország területi integritását Abházia és Dél-

politikához. 214 Az  Kína hallgatott Abháziával és Dél-Oszétiával 

kapcsolatban. 215 Az ENSZ-

éget élvez. A COVID-

ország még a média hasonló narratíváit is felhasználja az Egyesült Államokról Grúziában és 

máshol a volt Szovjetunióban kialakult kép rontására. Szeptemberben például az állami 

China Daily megismételt egy orosz összeesküvés-elméletet, miszerint az Egyesült Államok 

e a 

-

19 vírus eredetét, és visszavágjon a Trump-kormányzat azon próbálkozásainak, hogy Kínát 

okolja a betegség terjedéséért. 216
 

 

Grúzia és Kína gazdasági kapcsolata dinamikusabb. Kína 2017 májusában írta alá a volt 

módon jobban segítette a kínai importot, mint a grúz exportot. Több kínai vállalat - 

- 

Grúziában. 
 

 

12. ábra. Grúziai import Kínából 
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Forrás: UN Comtrade Database, https://comtrade.un.org/data/. 
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13. ábra. Grúz export Kínába 
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Forrás: UN Comtrade Database, https://comtrade.un.org/data/. 

 

 

14. ábra. Grúzia legfontosabb importforrásai és exportcélpontjai, 2020 
 

IMPORT  FORRÁS EXPORTCÉLÁLLOMÁS 
 

 

10% Russia 

8% Kína 

 
5% 
Azerbajdzsán 

5% 
Örményország 

5% 
Németország 

14% Kína 

 
 

13% Azerbajdzsán 

 
 
 

13% Oroszország 

 

9% Bulgária 

7% Ukrajna 

 

Forrás: UN Comtrade Database, https://comtrade.un.org/data/. 

 
 
 

Resource Center 2010-es felmérése szerint a grúz válaszadók mindössze 16 százaléka 
217 Összehasonlításképpen, egy 

2020-as felmérésben a megkérdezett grúzok 42 százaléka mondta azt, hogy helyeselné, ha egy 

 férfihoz menne feleségül, és 48 százalékuk azt, hogy helyeselné, ha egy grúz 

száma mindig is alacsony volt. Becslések szerint 2007-ben valamivel több mint 700 kínai élt 

az országban. 218 2021-ben a számukat 1768-ra becsülték, akiknek többsége kínai állami 

tulajdonú vállalatok alkalmazottja. 219 A kínai látogatók száma is alacsony. Kína alig 

MÁS 

   

MÁS 
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kihasználta Grúzia közelmúltbeli turisztikai fellendülését. A 2019-

millió látogatóból mindössze 48 000 érkezett Kínából (szemben például az Oroszországból 

látogatóval). 220
 

 

A grúz-kínai kapcsolatok ismét javuló kilátásokat mutatnak. 2021 áprilisában a grúz kormány 

75 000 adagot kapott az EU-tól. További szállítmányok következtek 2021 nyarán. Egy olyan 

kis gazdaság

hozhatnak. Grúzia Nyugat iránti affinitásához képest azonban a kínai-grúz kapcsolat 

továbbra is az elitek által dominált, és kevés visszhangja van a szélesebb társadalomban. 

 
Megálló a Selyemúton 

 
A Kína-

hogy kelet-nyugati közlekedési csomóponttá váljon. Az 1990-es években számos nyugati 

kommentátor támogatta egy új Selyemút gondolatát a Dél-Kaukázusban és Közép-Ázsiában 

- 221 A cél egy 

olyan útvonal kialakítása volt, amely megkerüli Oroszországot és Iránt, és a Kaszpi-tenger 

várható olaj- és gázkészleteit a nyugati piacokra juttatja. 

 

évtizedben azonban a hangsúly Kína felé tolódott el. Grúzia 2015 márciusában 

memorandumot írt alá, hogy 

csatlakozik Kína BRI-
222 

2015 októberében Tbiliszi adott otthont a Selyemút Fórumnak is, egy üzleti 

konfe 223 Kína iránti 

-es és 2019-es konferenciákat szintén Tbiliszi Övezet és Út 

Fórumnak nevezték el. 224 t 

részt. 

 

2015 októberében David Usupashvili, a parlament akkori elnöke Pekingben kijelentette: 

"Azzal, hogy Grúzia a Selyemút újjáélesztése révén helyreállítja kapcsolatát Ázsiával, 

 és Ázsia 

perifériáján lenni. Most egy új kereskedelmi útvonal középpontjában állunk, amely hidat 
225

 

 

Törökország a Dél-Kaukázuson keresztül Kínába tartó és onnan induló tranzitútvonalra más 

kifejezé 226 Ugyanezt az útvonalat transzkaukázusi kereskedelmi 

és tranzitfolyosónak is nevezik. 227 

-csatornán keresztül vagy 

szárazföldön az északi útvonalon, amelyet Új Eurázsiai Szárazföldi Hídnak is neveznek, és 

amely Oroszországon keresztül Közép-Európába vezet. Ez a két útvonal gyakorlatilag 

monopóliumot tart fenn a kelet-nyugati kereskedelemben. 

2020-ban a becslések szerint a kínai szállítmányok 81,5 százalékát - több mint 10 millió 



| 76 Kína befolyása Délkelet-, Közép- és Kelet-Európában  

TEU- - tengeri úton szállítják, a fennmaradó rész többsége 

pedig az északi útvonalon halad. 228 A rakománynak mindössze 1 százaléka utazott a 
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bár a COVID-19 világjárvány és a világ hajózási problémái miatt több rakományt helyeztek 

legdrágább a három közül, 3500-4500 dollárba került egy 40 lábas konténer, és 16-20 napot 

vett igénybe az európai célállomások elérése. 229 Az északi útvonal egyrészt gyorsabb, 14-18 

napot vesz igénybe, másrészt olcsóbb, és 2800-3200 dollárba kerül 40 lábas konténerenként. 

A tengeri útvonal a leglassabb, 28-40 napot vesz igénybe, de messze a legolcsóbb, mindössze 

1 500-2 000 USD/konténer áron. 

 

azt Feride Inan és Diana Yayloyan jelentése is megállapítja. 230 A rakománynak számos 

határon és vámállomáson kell áthaladnia, valamint a Kaszpi-tengeren, amely hajlamos a 

-

Közép- váltaniuk a nyomtávot, mivel a volt 

Orosz Birodalomban és a Szovjetunióban a sínek szélesebbek voltak, mint Kínában és 

Európában -  

rban a 2017-

ben megnyitott Baku-Tbiliszi-

 

alkalommal. Kína számára ez egy alternatív összeköttetés Európával (és nevezetesen egy 

olyan, amely kínai beruházás nélkül épült). 231 A teherforgalom gyorsan növekszik, de az 

északi útvonalhoz képest szerény marad. A 2020-ban Azerbajdzsánon keresztül vasúton 

szállított teheráru mennyisége gyorsan, alig több mint 150 000 TEU- -ben 

újabb nagy növekedés várható.232 Az ún. tömbv

célállomásig közlekednek minden dokumen- 

február 20-án érkezett Tbiliszibe, miután huszonegy nappal korábban indult a kínai 

Hszianból. 233 2020 decemberében egy vonat mindössze két hét alatt jutott el a törökországi 

Hszianba. 234
 

 

- és így Grúzia - 

Jacob Mardell Kína-  

A folyosó továbbra is határozottan regionális kezdeményezés marad. Komoly akadályokba 

ütközik, hogy alternatív Kína-EU útvonallá váljon, de a Kaszpi- Peking 

támogatása nélkül is folyhat. "235
 

 
Fekete-tengeri kikötők 

 
Grúzia fekete-

szempontból, valamint az ország azon törekvésének részeként, hogy stratégiai kelet-

nyugati közlekedési csomóponttá váljon. 

á vonniuk. 
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-
századból származik, nem alkalmas nagy konténerhajók fogadására - ezért kezdeményezték 

szabad ipari övezet (FIZ) építését Anakliában, az Abháziával közös 

határvonal közelében. A cél az volt, hogy sokkal nagyobb konténerhajókat fogadjanak, és 
drámaian növeljék Grúzia mint hajózási csomópont státuszát. 2016 februárjában az Anaklia 

Fejlesztési Konzorcium 
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partnere - a grúz bankcsoport, a TBC Holdings és az amerikai konténerterminál-

SSA Marine - 2,5 milliárd dollárt ígért a projektbe, amelynek célja, hogy 2020-ban megnyissa 

, akár 900 000 TEU kapacitással, amely 2036-ra 2,5 millió TEU-ra 

.236
 

 

Egy kínai vállalat, az állami tulajdonú Power Construction Corporation of China 

visszalépett, így az ADC megnyerte a pályázatot. "Ez egyeseket meglepett" - mondta az 

Anakliáról szóló 2020- 237 z média beszámolóit 

idézi, amelyek szerint Kína ajánlatát azért utasították el, mert nem ajánlották fel, hogy 
238 (Mint máshol, Grúziában is komoly 

politikai kérdés a munkanélküliség.) Egy másik ok lehetett az amerikai kormány lobbizása, 

amely következetesen támogatta az Anaklia-projektet. 2019-ben Mike Pompeo volt 

 való kapcsolatait, és 

nem engedi, hogy Grúzia Oroszország vagy Kína gazdasági befolyása alá kerüljön "239 .
 

 

Kína vonakodásának másik oka az lehetett, hogy nem akart olyan közös konzorciumot 

- mondja egy tbiliszi 

úgy döntött, hogy az Anakliában való befektetés geopolitikai kockázatokkal jár: Oroszország 
240 Az anakliai 

tbiliszi kormány felmondta az ADC-

finanszírozást sem a grúz kor

 

 

-

 

amely a dán Maersk hajózási óriás tulajdonában van. A hozzá tartozó szabad gazdasági 

övezetet, amely egyesek szerint a legnagyobb az országban, 2011-

e 2016 júniusában érkezett Grúziába. Giorgi Kvirikashvili 

Ivane (Vano) Chkhartishvili befolyásos üzletember vett részt. A kínai delega- 

A Bizottság bejelentette, hogy három nagy projektet kíván finanszírozni: egy 50 millió 

dolláros Nemzeti Alapot Grúzia újjáépítésére a kormány által vezetett Grúz Partnerséggel 

házást az új Poti FIZ-

védelmi miniszter szerint e három ígéret közül egyik sem valósult meg. 241 Ami a Poti FIZ-

 

írja: "2017. szeptember 18-án az újonnan kinevezett gazdasági miniszter, Giorgi Gakharia 10 

millió dollárért átadta a Poti FIZ 75 százalékát a CEFC-nek, azzal a feltétellel, hogy 150 

oti FIZ-ben végzett bármilyen 
242.
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2016 novemberében Chkhartishvili- Grúzia egyik legbefolyásosabb üzletembere a Grúz-

Kínai Baráti Társaság elnökeként egyetértési nyilatkozatot írt alá Zang Jianjun-nal, a CEFC 
243 2018 februárjában Irakli Garibashvilit (aki 2013 és 2015 

ribashvili 2021-ben 

visszatért a miniszterelnöki tisztségbe. 

 

-

-ban Ye Jianmingot, a CEFC elnökét letartóztatták, és a vállalatot részben 

feloszlatták. 

számára. 244 2021-re a Poti FIZ 75 százalékát az Euro-Asian Management Group245 kezelte, 

amely két, a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett cég tulajdonában van. 246 E részvények fele a 

China International Group Corporation Limited, a CEFC jogutódja tulajdonában volt, 

amelyet továbbra is Zang Jianjun képvisel. A részvények másik fele az Eurasian Invest 

-Asian 

Management Group igazgatótanácsát valójában az Eurasian Invest által kinevezett egyetlen 

grúz igazgató irányította, aki de facto az egész vállalat felett rendelkezett. Az összes érintett 

grúz közel állt Cshartishvilihez és Bidzina Ivanishvili volt miniszterelnökhöz. 247
 

 

 Terminals nemrégiben bejelentette, 

hogy 2021-

is visszakerült a politikai napirendre. 248 Lehet, hogy új pályázatot írnak ki, de annak 

 

Poti FIZ-zel kapcsolatos problémáikra. 

 
Kereskedelem és beruházás 

 

- 

mondja egy grúziai Kína-  

 

A Kínával folytatott grúz üzleti kapcsolatok az üzleti-politikai elit néhány befolyásos tagjához 

ótló piacot talált Kínában (bár 2020-

ban ez a piac visszaesett). 2016-ban a borexportot egyetlen cég - a Chkhartishvili gyermekei 

által vezetett családi vállalkozás, a Shilda - uralta. 249
 

 

A két ország 2017-

szabadkereskedelmi megállapodással Kínával), miután nemrégiben szintén elnyerte 
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kiváltságos hozzáférés az uniós piacokhoz az EU mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi 

övezetéhez való csatlakozással. A vámokat szinte minden importra és exportra vonatkozóan 

megszüntették. A Grúzia-Kína szabadkereskedelmi megállapodás egyoldalú. 2020-ban 

Grúzia Kínából származó importja 708 millió dollárt250 tett ki - kevesebbet, mint egy évvel 

Grúziába. Amint arra két grúz e

cikkekig. 251 Grúziában - csakúgy, mint Örményországban és Azerbajdzsánban - a kínai 

mobiltelefonok a fogyasztói piac mintegy negyedét teszik ki. A Huawei készülékeit 2021 

áprilisában a lakosság 8,6 százaléka használta. 252 

253
 

 

Grúzia Kínába irányuló exportja ezzel szemben sokkal kevésbé változatos. 254 2020-ban 

hivatalosan 476 millió dollárt tett ki, és ezzel Kína Grúzia legnagyobb exportpiacává vált. Ez 

rézérc,255 amely 2020-ban a teljes kivitel több mint 80 százalékát tette ki.256 Összességében 

Grúzia globális rézkivitele 2014 és 2019 között több mint hatszorosára ugrott. Egy tbiliszi 

növeke

része tévesen besorolt, Örményországból származó reexport lehet. 

 

 

Pankisi-szurdokban, amelyet 2004-ben nyitottak meg. 

2020-

Kvemo Kartli régióban. 257 Ezt a China Tianchen Engineering Corporation építette. 

 

 - 

országban - -ban fektetett 

be Grúziában.258 2013-

-ben a 

Hualing beruházásai összesen közel 218 millió dollárra növelték Kína közvetlen külföldi 

befektetéseit, 2015-ben pedig a Hualing FIZ-t nyitott egy régi szovjet autógyárban Grúzia 

második városában, Kutaisziban. 259 

befektetési forrás dominanciája magában hordozza az ingadozás kockázatát. Így 2016-ban a 

kínai közvetlen befektetések csak mintegy 26 millió dollárt tettek ki. 2017-ben az FDI 

ismét növekedett, bár messze a 2014-es szint alatt. "260
 

 

A vállalat messze legnagyobb projektje a Hualing Tbilisi Sea New City, egy tervezett 

- és 

villakomplexumokat, rekreációs zónákat stb. kínál. A kereskedelmi terület egy nemzetközi 

kereskedelmi és logisztikai központot foglal magában. Van 5 csillagos szálloda, 

klinikák, tornaterem, szanatórium stb. "261 Az építkezés 2013-as kezdete óta a Hualing Group 

legalább 170 millió dollárt költött az új városra. 2019-ben egy újságíró arról számolt be, 

hogy a Hualing Tbilisi Sea Plaza gyakorlatilag üres volt, és "a vásárlók túlsúlyban voltak az 

üzletekhez képest".262 Egy tbiliszi közgazdász 
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soron egy egyszeri, nagyo  

 
Út- és vasútépítés 

 
A kínai vállalatok - különösen két kínai állami tulajdonú vállalat, a Sinohydro Corporation 

és a China Railway 23rd Bureau Group - 2010 óta szinte az összes több millió dolláros 

- és vasútépítési projektekre. Ezek a projektek a 

Beruházási Bankjától vagy az Ázsiai Fejlesztési Banktól kapták. A kínai vállalatok sikerét a 

pályázatok elnyerésében többféleképpen magyarázzák globális szakértelmükkel, 

versenyképes áraikkal és az építkezés gyorsaságával. 

 

A kínai finanszírozású grúziai infrastrukturális projektek közé tartoznak: 
 

 ) 

 

 

elkészült, de aztán felfüggesztették). 
 

 Batumi-Akhaltsikhe autópálya, a Khulo-Zarzma út 42 kilométeres szakasza 

(Sinohydro) 
 

 Samtredia-Grigoleti autópálya (Sinohydro) 

 

 E-60 autópálya-szakasz (Sinohydro) 
 

 Tbiliszi-Rustavi autópálya (Sinohydro) 

 

 A kelet-  
 

 A kelet-nyugati autópálya folyosófejlesztési projekt (China Railway 23rd Bureau) 

 

 Kvesheti-Kobi észak- 23rd Bureau Group)263
 

 

 -Batumi (China Railway 23rd Bureau 

Group)264
 

 

 Rikoti közúti alagút (Sinohydro) 
 

Grúziában vitatott, hogy kínai vállalatok nyerték el ezeket a pályázatokat. 2020-ban a 

grúziai lengyel az EU által 

finanszírozott projektek esetében a "nagyon jó" európai cégek helyett miért kínai vállalatok 

kapnak megbízásokat. 265 Egy grúz üzletember, Paata Trapaidze "átláthatatlannak" nevezte a 

pályázatokat. 
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és igazságtalannak nevezte, hogy a kínai állami vállalatok részt vehetnek ezekben, míg a grúz 

állami vállalatok nem. 266 A grúz közúti és vasúti projektek mindegyike 

és kínai vendégmunkások kombinációját használja. A Tbiliszi-Batumi vasútvonalon dolgozó 

grúzok 2018-ban sztrájkba léptek, hogy tiltakozzanak az alacsony bérek és a veszélyes 

munkakörülmények ellen. 267
 

 

- mint például Tinatin Khidasheli volt 

védelmi miniszter, aki jelenleg a Civic IDEA és a Transparency International Georgia 

munkatársa - többszörös aggodalmakat fogalmaztak meg a Sinohydro hírnevével, az 

kapcsolatban. 268 A vállalatot az Afrikai Fejlesztési Bank feketelistára tette. A grúz kormány 

átláthatósági portálja nem tartalmazott feljegyzést arról, hogy a Sinohydro képesítéseit 

hogyan értékelték. 

 

A China Railway 23rd Bureau Group szintén ellentmondásos. A vállalatnak befolyásos 

támogatói vannak Kínában. Eredetileg a PLA vasúti csapatai, majd a Kínai Vasúti 

Minisztérium része lett. A China Railway Construction Corporationt 1989-ben állami 

tulajdonú vállalatként hozták létre. 2019 júniusában a Világbank bejelentette, hogy "kilenc 

hónapra kizárja a China Railway Construction Corporation Ltd. (CRCC), egy kínai, állami 

leányvállalatai, a China Railway 23rd Bureau Group Co., Ltd. (CR23) és a China Railway 

Construction Corporation (International) Limited (CRCC International), a grúziai East-

West Highway Corridor Improvement Project keretében elkövetett kötelességszegéssel 

összefüggésben. "269 Ez nem akadályozta meg a vállalatot abban, hogy rövidde

elnyerje az új észak-  

 
Propaganda, befolyásolás és vakcinadiplomácia 

 
Sok más európai és ázsiai országgal összehasonlítva a kínai soft power nem nagyon látható 

Grúziában. A grúz médiát még mindig a televízió 

A médiafigyelés azt mutatja, hogy Grúziában szinte egyáltalán nem foglalkoznak a kínai 

politikával vagy a Kínát érin

Hszincsianggal. 

 

Global Times hálózat része. Kína tbiliszi nagykövetségének honlapja rendkívül 

képek, de Grúziáról nincsenek. 270 Kína grúziai nagykövete, Yan Li, olyan újságokban 

jelentetett meg cikkeket, amelyeknek nagyon kis olvasótábora van. Az egyik ilyen újságban, a 

Rezonansiban dicsérte "Grúzia következetesen helyes hozzáállását a hongkongi kérdésben "271 

.
 

 

Az elmúlt évtizedben Kína egy kis rést alakított ki a grúz tudományos életben. Két kis 

tbiliszi egyetemen és a Batumi Állami Egyetemen Konfuciusz Intézet tervezik, 
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hogy a Kutaiszi Egyetemen is nyitnak egyet. Eddig Kína évente mindössze húsz állami 

ösztöndíjat kínál grúz diákoknak. 272 A legnagyobb kínai nyelvi program a tbiliszi 

Szabadegyetemen van. 
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Egyetem, ahol 150 diák tanul. Ezzel szemben Georgia sokkal aktívabb oktatási kapcsolatokat 

ápol az Egyesült Államokkal. Évente több mint 200 grúz - a középiskolásoktól a posztgraduális 

- utazik az Egyesült Államokba az amerikai kormány által 

finanszírozott csereprogramok keretében. 2020-ban további 640 magántanuló ment az 

Egyesült Államokba tanulni. 

 

2021-ben Kína a sikeres 

szert. Grúzia 2021 elején a COVID-19 második hullámát szenvedte el, annak ellenére, hogy 

a 2020-

közegészségügyi szakember, akiket informálisan a három muskétás néven ismertek, magas 
273 

(AIIB) 2020 májusában és júliusában két alkalommal nyújtott 91,3 millió és 45 millió eurós 

(107 millió és 53 millió dolláros) kölcsönt Grúziának a járvány kezelésére. Júliusban Kína 

orvosi felszereléseket adományozott Grúziának. 274 2021 februárjában a három muskétás 

egyike - 

(N - negatívan nyilatkozott a kínai vakcinákról, mondván: "már 

régóta rendelkezhetnénk olyan vakcinával, amelyet a szomszédunk, Törökország használ, de 

or épp 

most említettük, hogy [a kínai vakcinát] is fontolóra veszik az oltás szempontjából. "275.
 

 

Azonban az EU és más nyugati partnerek kudarca, hogy oltóanyagadagokat szállítsanak 

-án Grúzia miniszterelnöke 

közölte, hogy az ország 1 millió adag kínai Sinopharm és Sinovac vakcinát kapott - szemben 

az AstraZeneca és a Pfizer kevesebb mint 100 000 adag oltóanyagával -, és hamarosan további 

egymillió kínai adag érkezik. 276 A grúz kormány fordulatot tett, és engedélyezte a Sinopharm 

-adag, csak július 24-én érkezett az országba, amikor 

edeken emelkedtek. 277 Egy másik muskétás, Amiran 

megkapták a Sinopharm oltást. 278 E kínai kampány sikerét talán csak az alulmúlta, hogy a 

grúzok körében általános szkep
279

 

 
Következtetések 

 

fontos eleme a BRI-

számára fontosabb, mint Peking számára. Kína gazdasági beavatkozása Grúziában 

 

iai kínai befektetéseket üdvözölték, de nem voltak átalakító 

 
 

államként" emlegetik. 
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a volt miniszterelnök és a Grúz Álom párt alapítója, Bidzina Ivanisvili hatalmas személyes 

befolyása miatt, akinek személyes vagyonát 2014-ben több mint 5 milliárd dollárra becsülték 

- a grúz GDP 32 százalékára. 280 Ha azonban az Ivanishvili és társai állami  alkotott kép 

helytálló - 

-

belföldi f

szemben. 

 

Ráadásul a grúz elit és a kínai vállalatok átláthatatlan interakciójának története vitathatatlanul 

mindkét irányba hat. Egyes esetekben, mint például a Poti FIZ esetében, a grúz partnerek 

rendelkezik nagy (sem pozitív, sem negatív) ismertséggel Grúziában. Az országgal szembeni 

közvélemény közömbösségként foglalható össze. Az am

Republikánus Intézet számára 2021 februárjában végzett közvélemény-kutatás szerint a 

grúzok nem tartják Kínát sem 
281 A megkérdezettek mindössze 11 százaléka mondta, hogy 

Kína Grúzia "legfontosabb gazdasági partnere", annak ellenére, hogy a két ország között 

szoros kereskedelmi kapcsolat van. A válaszadók 57 százaléka értékelte jónak a Kína és 

Grúzia közötti kapcsolatot - ez pozitív eredmény Kína számára, de még mindig rossz 

eredmény szinte az összes többi nagy országhoz képest, kivéve Iránt (48 százalék) és 

Oroszországot (7 százalék). 

 

számára sem. A belátható 
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Következtetések és Ajánlások 

A kínai tevékenységeket vezérlő stratégiai logika és célok 
 

Kína délkelet-, közép- és kelet-európai érdekeit legalább három átfogó cél és motiváció 

támasztja alá: a kínai export és befektetések ösztönzése, politikai befolyás gyakorlása 

Európában, valamint a Kínáról és a Kínával való kapcsolatokról alkotott pozitív kép 

kialakítása. 

 
A kínai export és beruházások ösztönzése 

 
Kína szereti a délkelet-, közép- és kelet-

 

A régiót az Európai Unió küszöbén fe

befektetések prioritásává vált olyan területeken, mint az energia, a szállítás és a logisztika. Az 

ebben a tanulmányban bemutatott mind a négy ország része Kína nagyszabású Övezet és Út 

kezdeményezésének. Közülük három - 

Görögország, Magyarország és Románia - a 17+1 formátum tagjai, amelyet Peking arra 

használ fel, hogy a BRI-vel kapcsolatos kérdésekben kapcsolatba lépjen a regionális 

államokkal. Bár Kína közvetlen gazdasági érdekeltsége Romániában és Grúziában 

- és 

dél-európai, illetve azon túli kínai terjeszkedés potenciális csomópontjait látja. 

 

központot kíván létrehozni az országban. 

Földközi-tenger a BRI tengeri útvonalának részeként. Kína úgy látja, hogy Magyarország 

földrajzi elhelyezkedése Európa közepén ugródeszkát jelent más európai piacok eléréséhez. 

Hasonlóképpen, Grúzia fekete-

Ázsia közötti közlekedési és logisztikai csomóponttá váljon - 

volt, és Kína kemény regionális versennyel néz szembe Oroszországgal, Törökországgal, az 

Európai Unióval és az Egyesült Államokkal a dél-kaukázusi és fekete-tengeri térségben való 

lábnyomának és befolyásának növeléséért. Kína Grúziával kötött kétoldalú kereskedelmi 

megállapodása egyúttal kiskaput is biztosíthat az EU egységes piacára, így Grúzia újabb 

ugródeszkává válhat az Európa többi részével való kapcsolatfelvételhez. 

Eközben Romániában - Kelet-Európa egyik legnagyobb gazdaságában - a kínai gazdaságnak 

kevés gazdasági vonzereje volt. 

 

Ugyanakkor Kína közvetlen stratégiai érdekei mind a négy országban korlátokba ütköznek. 

Nyugat- ágú 

szerepvállalás mértékét. A Délkelet-, Közép- és Kelet-Európa iránti korlátozott gazdasági 
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régióban, különösen Magyarországon és Görögországban, ahol Pekingnek kulcsfontosságú 
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hos - és a gazdasági és politikai 

-, Peking készen áll majd a beavatkozásra. 

 

Politikai befolyás gyakorlása Európában 

 
Kína régióbeli kapcsolataiban a szimbolizmus gyakran többet számít, mint a tartalom. 

kapcsolatos stratégiájának. Az ezekkel az államokkal való szoros kapcsolatok kialakítása 

transzatlanti közeledést a Peking számára fontos kérdésekben. Kína érdeke a régióban 

kevésbé az országok befolyásolása, mint inkább az, hogy miként lehet a befolyást 

kihasználva szélesebb regionális hatást gyakorolni. 

 

Kína Görögországot és Magyarországot igyekezett ilyen módon felhasználni. A Tsipras-

kormány idején, amikor Görögország nyíltan kínai befektetésekre törekedett, Athén 

blokkolta az ENSZ-ben tett két uniós nyilatkozatot, amelyekben elítélték Kína emberi jogi 

helyzetét, valamint egy dél-kínai-tengeri uniós külpolitikai nyilatkozatot. Bár a jelenlegi 

mellett, Görögország egyike volt annak a négy uniós országnak, amely 2021. június 22-én 

megtagadta a Kína ujgur politikáját bíráló uniós nyilatkozat aláírását az ENSZ-ben.282
 

 

Eközben Magyarország továbbra is hajlandó Kína segítségére sietni. Bár az Orbán Viktor 

vezette magyar kormánynak nincsenek illúziói Kínával kapcsolatban, többször is elkerülte a 

nyilvános harcokat nyitva tartja az ajtót a 

támogatást szerez Magyarország demokratikus 

visszalépéseivel kapcsolatban, és kommunikálja Magyarország politikai és gazdasági 

alternatíváit Brüsszel felé. Például 2021 áprilisában és júniusában az Orbán-kormány 

blokkolta a Hongkonggal kapcsolatos uniós nyilatkozatokat. Továbbá 2021 júniusában 

Magyarország Görögországgal együtt tartózkodott a Kanada által szponzorált közös 

nyilatkozatban, amelyet az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában Genfben tettek a Kína által 

Hszincsiangban elkövetett emberi jogi visszaélések ellen. 283 Peking számára ezek az 

felhígítják az EU Kínával kapcsolatos megközelítését, hanem 

megnehezítik a transzatlanti közösség azon képességét is, hogy konszenzusra jusson a 

Kínával kapcsolatos kérdésekben, például az emberi jogok megsértésében. Más esetekben 

Magyarország hajlandósága az uniós fellépések bírálatára - még ha formálisan nem is 

próbálja megakadályozni azokat - 

téve Peking számára, hogy azt állítsa, hogy a Nyugaton mások is támogatják Kínát, és 

hasonló módon éket verjen a transzatlanti közösségbe. 

 

Eközben Kína politikai befolyása Grúziában és Romániában, illetve azon keresztül sokkal 

 

 
A Kínáról és a Kínával fenntartott kapcsolatokról alkotott pozitív kép el mozdítása 
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politikai és gazdasági modelljét, és alakítsa a Kínával való kapcsolatokról szóló helyi 

ködés 
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bírálata. Bár e narratív

hogy Peking hatalmas kampányt támogatott volna a négy ország szívének és elméjének 

politikai, tudományos vagy nem kormányzati szervezetek bizonyos kulcsfontosságú, 

egész régióban, bár Görögország és Magyarország még mindig a leginkább Kína-barát 

országok közé tartozik Európában. 

 

Sok más európai országgal ellentétben a négy vizsgált ország egyike sem tapasztalt nyíltan 

afogottan viselkedtek, és elkerülték 

az olyan típusú farkasharcos diplomáciát, mint amilyet Svédországban, Franciaországban és 

a Cseh Köztársaságban láthattunk (különösen a COVID-19 járvány idején). Ennek oka 

lehet, hogy Kína nem rendelkezik stratégiai érdekeltséggel ezekben az országokban, vagy 

esetleg olyan érzékeny kérdések hiánya, amelyek egy határozottabb megközelítést 

kormányokkal fenntartott viszonylag baráti kapcsolataikat. 

 

nehézségeit vagy a 

hitelekre vonatkozó szigorú követelményeket. A COVID-

kínált Kínának a térnyerésre, mivel sok nyugati kormány vagy túlságosan el volt foglalva 

 és orvosi felszerelések, 

gyógyszerek, végül pedig oltóanyag-

Grúziának és Magyarországnak. 

vakcinák megvásár

nemtetszését Brüsszelnek az EU lassú vakcinaelosztási programja miatt. Mégis nem világos, 

hogy a kínai vakcinadiplomáciának lesz- z 

vakcinákkal kapcsolatos bizonytalanság összességében továbbra is közegészségügyi problémát 

jelent Grúziában. 

 
Hogyan használja ki Kína a helyi sebezhetőségeket? 

 

gyengeségeket - például a törékeny állami intézményeket, az elit foglyul ejtését és a gyenge civil 

társadalmat -, hogy gazdasági, politikai és puha hatalmi befolyást gyakoroljon. 

 

Gyenge állami intézmények 

 
A kínai üzleti modell olyan környezetben virágzik, ahol a helyi intézmények és szabályozási 
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keretek viszonylag gyengék. A régió számos politikai és gazdasági elitje a jelek szerint 
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a kínai befektetések

gazdasági vagy politikai tevékenységeket, míg a civil társadalom és a média gyakran csak az 

üzlet aláírása után tudja kifejezni aggodalmait. Délkelet-, Közép- és Kelet-Európa országai 

általában barátságosabb üzleti környezetet biztosítanak Kínának, mint Nyugat-Európa, ahol 

az országok szigorúbb FDI-átvilágítási mechanizmusokkal és átláthatósági követelményekkel 

rendelkeznek. 

 

Kína a délkelet-, közép- és kelet-

feltüntetni magát, hogy megszerezze a stratégiai eszkö

által mélyen sújtottan Kínához fordult, mint új finanszírozási forráshoz. Kína az állami 

- - vitákba keveredett. 

 

Olyan országok, mint Magyarország és Rom

kormányzási problémákkal küzd, amelyek gyenge szabályozási kereteket hoztak létre. A 

nyilvános 

Magyarország különösen vendég -Belgrád vasútvonal 

jó példa arra, hogy miért van ez így. 

 

szükséges közúti, vasúti és egyéb infrastrukturális fejlesztésekre. Emellett diplomáciai 

partnereket keres az orosz agresszió elleni védekezéshez, ezért Tbiliszi aktívan udvarol a 

 

Ugyanakkor Grúzia is szenved a közbeszerzési döntések gyenge átláthatóságától; kínai állami 

tulajdonú vállalatok nyertek olyan nagy infrastrukturális projektek építésére kiírt 

 út- és vasútépítési 

projektet - annak ellenére, hogy a grúz állami vállalatok panaszkodtak a homályos 

kiválasztási kritériumok miatt -  

 

uházás-

tették, hogy az 

viszonylag könnyen megszerezhessék az olyan kritikus infrastrukturális eszközöket, mint a 

vagy a közbeszerzési pályázatokra vonatkozó uniós követelmények betartásának, mert attól 

tartott, hogy a kínai befektetések elfordulnak az ország politikai és üzleti elitjének javát 

l. Budapest még odáig is elment, hogy olyan kínai 

vállalatokat hívott meg nagyobb építési projektekre való pályázásra, amelyeket a Nyugat 

korrupció miatt szankciókkal sújtott. 
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Elit elfogása 

 
Bár az elit elfogása és a korrupció az ebben a tanulmányban vizsgált országok közül többben 

is komoly problémát jelent, a helyzet Magyarországon különösen súlyos. A magyar elit, 

kihasználva védett helyzetét az országban, rendkívül fogékony a kínai üzletekre, mivel anyagi 

ti az elszámoltathatóságot - annak ellenére, hogy a beruházási 

áramlások és a kereskedelem növekedése a vártnál sokkal kevésbé bizonyult látványosnak. 

Számos példa van olyan magyarországi projektekre - beleértve a Budapest-Belgrád 

vasútvonalhoz kapcsolódó pályázatot -

nyilvános vita vagy 

tette Peking számára az elit elfogását - ahogyan az is, hogy egyes magyar döntéshozók 

és üzleti -ban Kína akaratát 

teljesíteni. Bár más országok, például Románia és Grúzia is küszködnek az elit állami 

elfogásával és a korrupcióval

Magyarország. 

 

Gyenge civil társadalom 

 
A gyenge civil társadalom jelenléte, valamint a média és a nem kormányzati szervezetek 

 
 

A Kínáról szóló objektív tudósítások hiánya különösen súlyos probléma Magyarországon, 

ahol kormánypárti oligarchák - akik gyakran uniós forrásokból szereztek vagyont - több száz 

médiumot tömörítettek az úgynevezett Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány alá, amely a 

magyar 

méd

fontosságát hangsúlyozzák. Tekintettel arra, hogy az Orbán-kormánynak demonstrálnia kell 

saját polgárai számára, hogy Budapestnek vannak politikai alternatívái az EU-val szemben, 

-kínai kapcsolatok 

-kormány már eleve pozitívan viszonyul Kínához, így az állami 

vagy kormánybarát média inkább kerüli az olyan ellentmondásos témák tárgyalását, amelyek 

feldühíthetik Pekinget. Ennek eredményeként Kína nyilvánvalóan nem érzi szükségét annak, 

hogy befolyásolja a magyarországi médiát. 

 

azonban a nemz

helyi médiumokat. Romániában a kínai nagykövetség véleménycikkeket és interjúkat tett 

közzé egy 
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kormánypárti médiumok alkalmanként némi támogatást mutatnak a kínaiaknak. 
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kormány intézkedései, de kevés bizonyíték van arra, hogy Kína proaktív módon próbálná 

iránt, így Peking korlátozottan képes befolyásolni a közvéleményt a helyi médián keresztül. 

 

egészére, hanem inkább bizonyos elitekre vagy a nemzetek alatti és az emberek közötti 

kapcsolatokra irányul. Magyarországon Kína nagyvonalú egyetemi ösztöndíjak és 

hasznot. A romániai 

továbbra is baráti országnak tekinti Romániát, Kína nem próbál széles választói kört 

megszólítani, és nem is fektet be nehézkes propagandába üzenete terjesztése érdekében. 

Hasonlóképpen, Görögországban Kína jó kapcsolatokat ápolt a korábban kormányzó 

baloldali Sziriza párttal és a kommunista KKE-vel, de Peking nehezen ápolta a kapcsolatokat 

a centrista irányultságú pártokkal. 

 

Végül, Kína mind a négy országban rendelkezik olyan kezdeményezésekkel, mint a 

magyarországi kampuszának építése, amely, ha megvalósul, Kína soft power jelenlétének 

törekvésében, hogy a fe

amerikai és európai egyetemekkel. 

 
Az ellenálló képesség pontjai 

 

kereskedelemme

függés, valamint a kínai puha hatalom kivetítésének eredménytelensége. 

 

Téves kereskedelmi és beruházási elvárások 

 

egyre nagyobb a szkepticizmus azzal kapcsolatban, hogy Kína képes-e teljesíteni számos 

nagyszabású ígéretét, még Magyarországon is. Azok az országok, amelyek egy évtizeddel 

fokozatosan kiábrándultak abból, hogy Peking képes-e beváltani ígéreteit. Bár Kínát még 

mindig fontos gazdasági partnernek tekintik, a sokat hangoztatott BRI kevés kézzelfogható 

projektet eredményezett, és a 17+1 formátumot a helyi kormányok egyre inkább úgy 

tekintik, mint Peking politikai befolyásgyakorlásának eszközét. Egy eset 
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befektetések tekintetében kevés a növekedés. 
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Másodszor, még azokban az esetekben is, amikor a kínai finanszírozású projektek 

megvalósultak, egyre nagyobb az aggodalom a kínai szerepvállalás feltételeivel kapcsolatban. 

feltételeivel kapcsolatban számos államban (például a tulajdonosi részesedések, a munkajogok, 

 hogy új tevékenységet indítson), 

amelyek viszonylag kevés hatással vannak a fenntartható munkahelyteremtésre az új 

foglalkoztatási ágazatokban. Ez a megváltozott hangulat különösen jól látható 

de azóta mind a közvélemény, mind a kormány kiábrándult. 

 

Harmadszor, az elmúlt években több ország is szigorította beruházás-

onból 

érintett ország is elutasította a kínai ajánlatokat a feltételekkel kapcsolatos aggályok miatt. A 

 

 

Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy a regionális orsz

Már nem elég, ha Kína nagy ígéreteket tesz, de nem teljesíti azokat. 

 
Alulról felfelé irányuló nyomásgyakorlás a kínai üzletekkel szemben 

 
Míg a 17+1 klub tagjai nagy várakozásokkal tekintettek arra, hogy a kínai beruházások 

-

körében egyre nagyobb csalódottság tapasztalható a kínai projektek némelyikével szemben. 

Számos esetben a Kínával kötött üzleteket el is utasították, illetve törölték, megszakították 

vagy visszafordították az ilyen bot- tom-up nyomások miatt. 

 

agy 

hajótulajdonosok és a szakszervezetek elkezdtek ellenkezni. Tiltakozásuk 

megakadályozták a kormányt abban, hogy jóváhagyja egy új konténerterminál építését a 

majd). 

Grúziában a helyi munkavállalók sztrájkot indítottak a Tbiliszi-

kínai vállalat ellen az alacsony bérek és a rossz munkakörülmények miatti aggodalmak 

miatt 

tiltakozásra került sor, annak ellenére, hogy hasonló aggodalmak merültek fel egyes kínai 
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kapcsolatban. 
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társadalom visszaszorítása új kínai p

kivétel a közelmúltban a Fudan Egyetem budapesti kampuszával szembeni nyilvános 

ellenérzés. 

 

kevésbé korlátozáso

vállalatok kevésbé felkészültek arra, hogy az európai helyzeteket kezeljék, amikor szigorú jogi 

vagy környezetvédelmi követelményekkel szembesülnek, vagy amikor a kormány és a 

nyilvánosság el  

 
Mélyen gyökerez  nyugati orientáció és függés a Nyugattól 

 
Miközben Kína igyekszik növelni szerepét és befolyását a régióban, ezek az országok továbbra 

kratikus 

megváltoztathatják egy ország bel-, gazdaság- és külpolitikáját. A demokratikus kormányzás, 

különösen, ha egy Kína-barát európai ország a hagyományos transzatlanti partnerei felé 

 

 

Görögország jelenlegi kormánya kevésbé barátságos Pekinggel, mint a korábbi kormányok 

voltak, amit a Kínával szembeni aggodalom, valamint az Egyesült Államokkal és a NATO-val 

való biztonsági partnerség szükségessége kombinációja támaszt alá a Földközi-tenger keleti 

részén tapasztalható regionális feszültségek közepette. A fekete-tengeri instabilitás szintén 

em tagja az EU-nak 

és a NATO-

kapcsolatai ellenére pedig Románia az elmúlt években Klaus Iohannis jelenlegi elnök 

olatait az Egyesült 

Államokkal, és biztosítsa az EU-  

 

-átvilágítási mechanizmusok bevezetése, a kínai 

távközlési óriás Huawei korlátozása az 5G vezeték nélküli hálózatok építésében, vagy a kínai 

állami tulajdonú vállalatokkal kötött üzletek felmondása kritikus ágazatokban. Itt is 

ult tagja az EU-

nak és a NATO-

megbízható partnerének bizonyult Kína számára, még akkor is, amikor más európai országok 

szkeptikusabbá váltak Pekinggel szemben. Magyarország például eddig ellenállt a 

infrastruktúrájának kiépítésében. 

 

A soft power er feszítések korlátozott hatékonysága 

 
ogy ezeknek 
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országokban is, ahol Kína megítélése nagyrészt pozitív vagy semleges volt, a vélemények az 

elmúlt években, különösen a COVID-19 járvány idején, megromlottak. Még 

Magyarországon is, ahol a világjárvány miatt 
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média Kína segítségét dicsérte, a közvélemény megítélése Kínáról tovább romlott. 

 

A kínai puha h

Ezen kívül, 

az is lehetséges, hogy Kína képtelensége a gazdasági ígéreteinek teljesítésére, a Pekinggel 

mind csökkentette a nyilvános diplomácia hatékonyságát. Ráadásul, miközben Kína 

fenntartja a régi kapcsolatokat, és bizonyos elitcsoportok felé is teret nyert, a fiatalabb 

generációk az olyan országokban, mint Görögország és Románia, inkább nyugatpártiak és 

szkeptikusabbak Kínával szemben. A kínai egyetemi ösztöndíjak és a Konfuciusz Intézetek 

nem sokat érnek az EU, az Egyesült Királyság vagy az Egyesült Államok egyetemi 

hogy honnan érkeznek majd a diákok, ez végül is kínai diákok beáramlását hozhatja 

Budapestre, és bepillantást engedhet nekik az uniós életbe. 

 

Végül pedig a négy ország helyi hírei kevéssé foglalkoznak Kínával, mivel nincsenek 

külföldi tudósítók Kínában, és nincsenek Kínával foglalkozó helyi tudósítók vagy 

s

kivételével), míg a kínai-

ekintve a 

kivétel... 

-kínai kapcsolatokat, és a kínai nagykövet gyakran ad interjúkat a 

helyi sajtónak. Bár Kína létrehozott néhány olyan médiapartnerséget, amely platformot 

közvélemény megítélésének alakítására. Eközben az európai országokkal fenntartott 

 

 

erek 

 

 
Ajánlások az Egyesült Államok, az EU és a regionális országok számára 

 
Kína globális felemelkedése új kihívások elé állította Washingtont, Brüsszelt és az egyes 

európai kormányokat. Peking kész megoldásokat kínál a szegénységgel, gazdasági zavarokkal 

segítve az országokat abban, hogy befolyást szerezzenek hagyományos partnereiknél (vagy 

ellenfeleiknél), és igyekezzenek 
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egyensúlyt a külpolitikájukban. Ez nem feltétlenül rossz dolog. Kína azonban arra is 

törekszik, hogy politikai befolyását érvényesítse - nemcsak az egyes államokban, hanem a 

geopolitikai színtéren is - azáltal, hogy szítja a problémákat és megnehezíti a nyugati 

konszenzust a Peking számára fontos politikai kérdésekben. Kína arra is törekszik, hogy 

kihasználja a laza szabályozási rendszereket és a regionális eliteket, akiket szívesen foglyul 

ejtenek, gyakran pénzügyi vagy politikai haszonszerzés céljából, és ezzel táplálják a helyi 

meggazdagodásához veze

 

 

Kína nem volt egységesen sikeres Délkelet-, Közép- és Kelet-Európában. Két kiemelt 

kezdeményezése, a BRI és a 17+1 formátum inkább szimbolikus, mint tényleges befolyással 

bírt. A Nyugat-

mint mások, amikor felismerik a Pekinggel való kapcsolatfelvétel veszélyeit, és mérlegelik a 

en 

negatív. A kínai vakcinadiplomácia célja például Kína imázsának javítása lehet, de a 

közegészségügyet is javíthatja, még akkor is, ha a Kínában gyártott vakcinák hatékonyságát 

ng-barát 

szavazóközönséget építhetnek, de a Kínával kapcsolatos nagyobb tudatosság és ismeretek 

hogy megfeleljünk a Peking által a liberális nemzetközi rend számára jelentett kihívásnak. 

meg kell tenni annak érdekében, hogy az Európában tanuló vagy dolgozó kínai 

állampolgárok ne váljanak rasszista visszahatások tárgyává. A nyugati v

többoldalú és árnyalt megközelítéseket kell kidolgozniuk e kérdések kezelésére: 

 

 Kerülje Délkelet-, Közép- és Kelet-Európa kínai trójai falóként való 
ábrázolását. A 

mindennapossá vált, hogy a délkelet-, közép- és kelet-európai országokat Kína 

által "megvásárolt" országoknak nevezik. A valóság azonban az, hogy a kínai 

befektetések túlnyomó többsége Európában egy maroknyi nyugat-európai 

országban van, és csak kis százalékuk Délkelet-, Közép- és Kelet-Európában - ez 

Kínától. 

 

 Ne játssza túl Kína gazdasági befolyását. Hasonlóan Európa más részeihez, a 

ek Kínára. De 

fokozatosan kiábrándultak, és rájöttek, hogy európai partnereik gazdaságilag sokkal 

fontosabbak. Ráadásul a Földközi-tenger keleti medencéjében és a Fekete-tenger 

térségében bekövetkezett geopolitikai változások arra ösztönözték az államokat, hogy 

Washingtonra és a NATO-ra mint biztonsági garanciavállalókra támaszkodnak. Az 

szembeni szkepticizmust. Az igazi kivételt Magyarország jelenti, amely továbbra is 

szoros partnere Kínának. 
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Európában, és több alkalommal is megpróbálta aláásni vagy megakadályozni az EU külügyi és 

külpolitikai tevékenységét. 
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a Kínával kapcsolatos politikai nyilatkozatok és döntések. Miközben Kína szereti 

narratívát táplálja, ha a tények nem indokolják. 

 

 A helyi érdekek jobb megértése. Az, hogy a Trump-kormányzat a Kínával való 

e

országokat abba a nehéz helyzetbe hozta, hogy választaniuk kell a Nyugat vagy 

Peking között. A valóságban a regionális államok gyakran kénytelenek 

egyensúlyozni. Az Egyesült Államoknak és az EU-nak el kellene ismernie, hogy a 

délkelet-, közép- és kelet-európai országoknak legitim okuk van arra, hogy Kínával 

rosszindulatú. Azok a kínai projektek, amelyek átláthatóak és kézzelfogható 

cimborakapitalizmust, súlyos adósságterheket okoznak, vagy megsértik a 

környezetvédelmi vagy munkaügyi normákat, biztosan nem. 

 

 get tulajdonítson Kína minden 
cselekedetének

vitatható. Biztosra kell menni 

törvényes kínai vállalkozások ne kerüljenek indokolatlanul célkeresztbe, és ne kelljen 

rasszista visszahatásokkal szembenézniük. Ugyanakkor az olcsó kínai áruk néha azzal 

a kockázattal járnak, hogy elárasztják a helyi piacokat, és aláássák a helyi termelést és 

gazdaságot. Amint a négy országelemzés is mutatja, Kína saját tevékenységei nem 

követik a mindenre egyformán alkalmazható formátumot. Ehelyett gyakran az egyes 

országok nemzeti összefüggéseihez és szükségleteihez igazodnak. Washingtonnak és 

Brüsszelnek el kellene kerülnie, hogy a kínai térségbeli tevékenységekkel szemben a 

"whack-a-mole" megközelítést alkalmazza. Jobb stratégia lenne, ha egyrészt a helyi 

igények jobb megértésére törekednének, másrészt pedig technikai képzést 

avasolt kínai projektek 

hatásait. Hasonlóképpen, a délkelet-, közép- és kelet-európai országoknak 

mérlegelniük kellene saját hosszú távú szükségleteiket a kínai és más nemzetközi 

vállalatok ajánlataihoz képest. A gyors pénz és egy gyorsan megvalósuló 

infra

számára, de hosszú távon nem biztos, hogy fenntartható az ország számára. 

 

 A 

helyi intézmények és szabá

befolyásgyakorlási képességét az országokban. Más szóval, a probléma nem mindig 

Kína gazdasági tevékenysége önmagában, hanem az, hogy a helyi országok képesek-e 

befogadni és hatékonyan kezelni azt. Inkább akkor képes a leghatékonyabban 

politikai befolyást gyakorolni, ha Kína megkerülheti a pályázati eljárásokat, 

elhanyagolhatja a környezeti hatástanulmányokat, vagy kétes üzleteket köthet. Az 

USA és az EU Délkelet-, Közép- és Kelet- ágainak nyújtott 

támogatásának ezért a kormányzati intézmények és a szabályozási keretek 
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korrupció és az állami vagy elit általi befolyásolás felszámolására kell 

azonban a keresleten kell alapulnia. Egyes helyeken ez könnyebb lesz. Máshol ez 

mind a répa (például a technikai segítségnyújtásba való beruházás), mind a 

botrányok (például 
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az országok arra való ösztönzése, hogy fogadják el és tartsák be a beruházások 

-

és a kleptokrácia a regionális államokkal és más partnerekkel közösen a napirend 

 

 

 Kína megértése kulcsfontosságú a 

reziliencia kiépítéséhez és a reformok iránti kereslet ösztönzéséhez, amelyek 

megfékezhetik Peking azon képességét, hogy a nyugati országok közötti 

szakadékokat szítsa, és megnehezíthetik a kínai kereskedelmi egységek eliteket elfogó 

- például szakszervezetekre, 

, hangos ellenzéki pártokra és helyi 

közösségekre - van szükség az elszámoltathatóság biztosításához. A grúz, görög és 

Még Magyarországon is, ahol a civil társadalom jóval gyengébb, vannak példák arra, 

kirívóbb intézkedése ellen. Az Egyesült Államoknak és az EU-nak fokoznia kellene a 

on. Az EU-nak 

az egyetemeken és agytrösztökben folyó Kína-tanulmányok finanszírozásával, 

valamint a páneurópai Kína-

Államoknak és az EU-

 

 

 Ne összpontosítson túlságosan a puha hatalomra. Bár Kína aktívan próbálja 

- például a média, a 

kulturális események, a tudományos partnerségek, valamint a nem kormányzati 

-, ezek az 

hatalmi törekvés inkább bizonyos befolyásos eliteket céloz meg, mint egész 

városokat. Még a Konfuciusz Intézetek is, amelyek nagy figyelmet kaptak Nyugaton, 

mivel a rosszindulat

jelentéktelenek, bár még mindig szükség van annak biztosítására, hogy a regionális 

egyetemek alapos körültekintést tanúsítsanak, amikor Kínával tudományos 

partnerséget kötnek. Itt az Egyesült Államoknak és az EU-nak közbe kellene lépnie, 

és alternatív finanszírozást kellene nyújtania a Kína megértésére összpontosító helyi 

kutatóközpontok kiépítéséhez, amelyek összhangban vannak az európai értékekkel. 

Peking korlátozott "soft power" hatalmának világ  

négy országban megromlott, különösen a COVID-19 világjárvány idején. Ez arra 

utal, hogy Kína narratívái nem tetszenek a régió legtöbb emberének, különösen a 

fiatalabb generációknak, akik inkább a Nyugat felé orientálódnak. Bár Peking mint 

nemzetközi viselkedése sokkal kevésbé vonzó. 

 

 Legyen jelen és kínáljon alternatívákat. A gazdasági gyengeség és a 
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Kínának arra, hogy az elmúlt évtizedben közbelépjen. Ahelyett, hogy 

siránkoznánk ezen a tényen, vagy azt mondanánk, hogy 
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országok ne fogadják el a kínai ajánlatokat, Washingtonnak és Brüsszelnek 

fokoznia kell saját gazdasági szerepvállalását, hogy vonzóbb, jobb feltételekkel és a 

kereslet által 

jogállamiság javítása érdekében. Fennáll a veszélye annak is, hogy az olyan 

országok, mint Görögország vagy Grúzia (vagy számos szomszédos ország) 

 

Kínának, hogy a 2008-as globális pénzügyi válsághoz hasonlóan lecsapjon rájuk. 

privatizációját Kína miért tudta kihasználni, a tanulságoknak az infrastrukturális 

projektekre fordított kiadások növelését és az EU költségvetési szabályainak 

enyhítését kellene szolgálniuk. Közép-

Egyesült Államok által vezetett Három Tenger Kezdeményezés, különösen fontosak, 

és az EU-val és a gazdag tagállamokkal, például Németországgal közösen kellene 

Világbank, a Nemzetközi Valutaalap és az új amerikai Nemzetközi Fejlesztési 

- és az olyan 

strukturális alapjai - ragaszkodniuk kell ahhoz, hogy a pályázati eljárások teljesen 

arról, hogy milyen kockázatokkal jár, ha bizonyos kínai állami tulajdonú 

vállalatokkal üzletelnek, amelyek rossz hírnévvel rendelkeznek vagy rossz 

eredményeket értek el a gazdasági eredmények terén. 

 

 Miközben Magyarország és Kína 

-

politikai döntéshozatalba Peking érdekében nagyrészt szimbolikus volt - egészen a 

közelmúltig. A 2021-es döntései, amelyekkel két Kínával kapcsolatos uniós 

külpolitikai nyil

-kormányzat 

megkerülte az EU-t, és megpróbálta ápolni a kapcsolatokat Orbánnal, végül kevés 

eredményt felmutatva. Saját belföldi demokratikus kihívásaira és a Budapesttel 

szembeni korlátozottabb gazdasági befolyására tekintettel az Egyesült Államoknak 

nem szabadna visszariadnia attól, hogy az EU-t és a kulcsfontosságú tagállamokat 

(különösen Németországot, amely Magyarország legfontosabb kereskedelmi 

mechanizmusok lehetséges alkalmazását. Brüsszelnek meg kellene fontolnia az EU 

jogállamisági feltételrendszerének alkalmazását. 

 

 

narratívái mennyire találnak visszhangra a régióban, különösen a fiatalabb 

generációk körében. Az Egyesült Államoknak és az EU-nak több ösztöndíjjal és 
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Washingtonnak ki kellene használnia a létfontosságú biztonsági kapcsolatokat, 

vagy hosszú távú gazdasági fenntarthatósága szempontjából. Még Magyarország is, 

amely felkarolta 
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illiberális demokrácia, és szereti azt mondani, hogy vannak alternatívái, kevés 

 kínai soft 

power vagy az öko- 

ezt az orientációt. Még Grúzia sem - amely sem az EU-nak, sem a NATO-nak nem 

- sem 

Washingtonnal és Brüsszellel, amelyek mindketten sokkal fontosabbak Tbiliszi 

számára, mint Peking. Az Egyesült Államoknak és az EU-nak ráadásul Kína 

gazdasági jóindulatára vonatkozó állításait azzal kellene ellensúlyoznia, hogy Európa 

eredményt hozott. 

 

 Nyugtassa meg a kisebb államokat, hogy a Nyugat sokat tud nyújtani. Ami 

a régió kisebb országait illeti, a Nyugatnak emlékeztetnie kellene kormányaikat, 

elhalványulnak ahhoz képest, amit az Egyesült Államoktól és az EU-tól kapnak. 

Magyarországon például a kínai befektetések alig járultak hozzá a foglalkoztatás 

hangoztatott BRI sem tudott érdemi eredményeket felmutatni Magyarországon, a 

politikai és üzleti delegációkat a viszonylag kis európai országokba, hogy 

demonstrálja elkötelezettségét, az Egyesült Államoknak, Németországnak, 

Franciaországnak és más uniós államoknak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a 

magas rangúakra, és közvetlen elkötelezettséggel kell jutalmazniuk a nyugatbarát 

 

 

 Grúziában az Egyesült 

Államok és az EU nem segített a kormányn -

19 vakcina beszerzésében. Magyarországon az EU lassú oltóanyag-fejlesztése 

nem lehet 

fontosságú, különösen azokban a régiókban, ahol a világjárvány továbbra is pusztítja 

a közegészségügyet és a helyi gazdaságokat. Továbbá annak tudatosítása, hogy 

Peking maszk és vakcina diplomáciája nagyrészt kereskedelmi, nem pedig 

humanitárius alapon zajlott, segíthet rávilágítani az uniós tagság vagy az amerikai 
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