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ABSTRACT

In 2018, China celebrated the 40th anniversary of the “Reform and 
Opening” policy. 40 years ago, China began to build the new international 
relationships and also supported Chinese companies to internationalize, 
Chinese students to go abroad to study.

In 2019, China celebrated the 70th anniversary of the founding of the 
People’s Republic of China and also celebrated the 70th anniversary of 
the diplomatic relations establishment with several Central and Eastern 
European countries. Since 1949, China had friendly relations with the 
countries of the CEE region, but the formal multilateral relations, the 
16+1 cooperation were only established in 2012, while other multilateral 
cooperation was established in the 1990s and early 2000s.

Western Europe view China's regional expansion in Central and Eastern 
Europe with concern, refer to the 16+1 cooperation as a Trojan horse, fear 
of dividing Europe or even buying political influence.

In my study, I compare China-CEE cooperation with other multilateral 
relations in terms of Chinese FDI and Chinese foreign policy in order 
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to consider 16+1 cooperation in the multilateral relations system of 
China. Furthermore, I compare the amount of Chinese FDI to European 
countries in order to quantify the Chinese push in the CEE region. With 
these comparisons, I am looking for the answer to what is really a concern 
about China’s presence in the region and how important the China-CEE 
cooperation for China.

Kulcsszavak: Kína, Kelet-Közép-Európa, 16+1, geopolitika
Keynotes: China, CEE countries, 16+1 cooperation, geopolitics

1. Bevezetés

A 21. századra az USA által uralt egypólusú világrend átalakulóban van 
egy multipoláris világrenddé, amelyben Kínának egyre nagyobb szerepe 
van. Az 5000 éves kultúrával és folyamatos történelemmel rendelkező Kína 
a jelenleg is regnáló Kínai Kommunista Párt vezetésével 1921-ben és 1949-
ben is 100 éves stratégiai tervekben tűzte ki célul, hogy Kínát visszahozza 
a történelem során korábban a világgazdaságban betöltött helyére, azaz a 
gazdaság és az életszínvonal növelésével ismét vezető gazdasági nagyhata-
lommá tegye (1. ábra).

1. ábra: A Világgazdaság fejlődése időszámításunktól 2003-ig

Forrás: Angus Maddison „Historical Statistics of the World Economy” 
adatbázisa szerint saját szerkesztés
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Kína a 21. századra a második legnagyobb gazdasági szereplővé vált a 
világban, amelyet főként az 1978-as „Reform és nyitás” politikával ért el. A 
Teng Hsziao-ping nevéhez kötött politika a világra való nyitással és számos 
multilaterális kapcsolat létrehozásával volt elérhető, amelynek következté-
ben egyes régiókban geopolitikai hatalomra is szert tett.

Kína számos multilaterális kapcsolata mellett 2012-ben kezdte meg a 
kelet-közép-európai régióval a szorosabb együttműködés kiépítését, amely 
Nyugaton sokak nem tetszését nyerte el és „Trójai faló” címmel illették a 
kínai befektetéseket a KKE régióban.

Kína számos multilaterális kapcsolata mellett 2012-ben kezdte meg a 
kelet-közép-európai régióval a szorosabb együttműködés kiépítését, amely 
Nyugaton sokak nem tetszését nyerte el és „Trójai faló” címmel illették a 
kínai befektetéseket a KKE régióban.

Kína 2013-ban indította el a világot lefedő „Egy övezet, egy út” (One 
Belt, One Road – OBOR) kezdeményezést, amely a kínai szemlélet sze-
rint egy közös, békés, win-win együttműködésen alapszik. A kínai törté-
nelmi gondolkodásmódban nincs jelen gyarmatosítási motiváció, hanem 
egy Kína-központú világrend – ahogy ezt az ország kínai nevéből is láthat-
juk: Zhongguo 中国– Középső ország/birodalom –, amelyben Kína együtt-
működik a környező országokkal, de nem befolyásolja azok belpolitikáját.  

Azonban a nyugati világ más szemlélettel tekint Kína felemelkedésén, 
egyfajta gyarmatosító hadműveletként éli meg az OBOR kezdeményezést 
és Kína más multilaterális kapcsolatainak kiépítésére is fenyegetésként 
tekint. 

Tanulmányomban áttekintem, hogy Kína mely régiókkal épített ki mul-
tilaterális együttműködést, azok keretében mekkora befektetésekkel van 
jelen, összehasonlítva a Kína-KKE együttműködéssel megvizsgálom, hogy 
Kína szempontjából mekkora erőfeszítéseket tesznek a KKE régióban való 
geopolitikai térnyerésre. Tényleg aggódnunk kell a KKE régióban való 
kínai nyomulás miatt?

2. Kína multilaterális kapcsolatai

1978-as „Reform és Nyitás” politikája hozott nagy változást Kína min-
den területén, megnyitották a piacokat és megindult a külföldi országok-
kal a kereskedelmi és gazdasági együttműködés. Az elmúlt 40 évben Kína 
bekapcsolódott a globalizáló világgazdaságba nem csak a kereskedelem, de 
a befektetések területén is.
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Kínában a 80-as években hatalmas változások mentek végbe, azonban az 
évtized végén a Tiananmen-téri esemény a nemzetközi platformon nega-
tív színben tűntette fel Kínát és diplomáciai elszigeteltséget okozott szá-
mára. Ennek enyhítésére és az „ellenség-kép” megszűntetése érdekében 
Kína számos gazdasági együttműködésen alapuló multilaterális kapcsolatot 
hozott létre:

1991-ben csatlakozott az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együtt-
működéshez1 (APEC), majd elkezdődött a Kína-Délkelet-ázsiai Nemzetek 
Szövetsége2 (ASEAN) párbeszéd is. 1992-ben létrejött a Nagy-Mekong 
régiós együttműködés3, 1996-ban pedig a „Sanghaji ötök” – a későbbi 
Sanghaji Együttműködési Szervezet4. 1996-tól Kína részt vett a megala-
kuló „Ázsia-Európa találkozó”5 (ASEM) tárgyalásain, és megkezdődött a 
Közép-Ázsia régiós gazdasági együttműködés6. Kína 2000-ben létrehozta a 
Kína-Afrika Fórumot7, azóta Afrikában már a legnagyobb befektető ország-
nak számít Kína. 2001-ben csatlakozott a WTO nemzetközi szervezethez, 
2002-től pedig Kína aktívan jelen van az Ázsiai Együttműködés Párbeszéd 
kezdeményezésben8. 2004-ben már a régiós és a régi kapcsolatokon túl-
nyúlóan az Arab országokkal is párbeszédet indított multilaterális együtt-
működés keretében9. 2010-ben elindult a Kína-Öböl Menti Együttműködési 
Tanács Stratégiai Párbeszéde10.

A 2008-as gazdasági világválságot követően Kína egyre nagyobb hang-
súlyt fektetett a kelet-közép-európai országokra is, akikkel 2012-ben kezd-
ték meg a 16+1 elnevezésű együttműködést11. 2013-ban már az „Egy övezet, 
egy út” kezdeményezést kezdték felépíteni a számos multilaterális kapcso-
lat bevonásával, majd 2014-ben már Eurázsián kívüli területen is kapcsola-
tokat kezdtek kiépíteni, mint például a Kína-Dél-Amerikai és Karibi térség 
fóruma12 megalapításával. 

A gazdasági multilaterális kapcsolatok keretében Kína évről évre egyre 
több működőtőke-állományt (FDI) helyezett ki külföldre (2. ábra). Meg-
vizsgálva a kínai FDI eloszlását a világban, megfigyelhető, hogy Kína mely 
régiókat tartja igazán fontosnak gazdasági és politikai szempontból.

A 2. ábrán jól megfigyelhető, hogy a kínai kormány által meghirdetett 
külgazdaságpolitikai kezdeményezések miként támogatták a kínai vállala-
tok külföldi befektetéseit, hogy ezzel is erősítsék a multilaterális kapcsola-
tokat és az 1978-ban Deng Xiaoping által meghirdetett „Reform és Nyitás” 
politikát. 
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2. ábra: Kína külföldre irányuló működőtőke-állományának változása  
1980-2017 évek között

Forrás: saját készítés az ENSZ által 1990-2017 között kiadott World 
Investment Report statisztikái alapján

1992-ben Jiang Zeming kínai államfő a 14. Pártkongresszuson kihirdette 
a „Go Global” külgazdasági stratégiát, amelynek keretében az állam a 
támogatásáról biztosította a kínai vállalatokat a nemzetközi együttműkö-
désekben, ezzel újabb lendületet adva a kínai cégeknek a terjeszkedésre. 
2003-ban Wen Jiabao miniszterelnök és Wu Yi miniszterelnök-helyettes 
több platformon is a „Go Global” stratégia továbbfejlesztéséről, magasabb 
szintre emeléséről beszéltek és támogatták a kínai cégek külföldi együtt-
működéseiknek kiépítését. 

Ezen állami támogatások, multilaterális kapcsolatok és FDI befektetések 
következményeként Xi Jiping államfő 2013-ban meghirdette az „Egy öve-
zet, egy út” kezdeményezést, e mellett létrehozták a Selyemút Alapot, az 
Ázsia Infrastrukturális Befektetési Bankot, állami pénzügyi intézményeket, 
hogy támogassák a kínai állami vállalatok és magáncégek nemzetköziesíté-
sét, továbbá, hogy stabilizálja a gazdasági növekedést és a belföldi többlet-
kapacitásokkal küzdő kínai ipar problémáit enyhítse. 
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3. ábra: Kína külföldi tőkebefektetésének forgalma a világ FDI 
forgalomhoz viszonyítva

Forrás: saját készítés az ENSZ által 2003-2019 között kiadott World 
Investment Report statisztikái alapján

Igazán látványosan Kína az elmúlt 15 évben növelte a külföldi közvetlen-
tőke-befektetésének forgalmát, a 2008-as világgazdasági válságot követően 
Kína tartani tudta fejlődését és gazdasági terveit, míg a nyugati országok 
külföldre irányuló befektetéseik csökkentek. A 2012-es évtől éves szinten 
10%-20%-kal több befektetést hajtottak végre az országon kívüli területe-
ken, amely világviszonylatban is kiemelkedőnek számít (3. ábra). Ennek 
adott újabb lökést az „Egy övezet ~ egy út” kezdeményezés, amelynek kere-
tében Kína külföldre irányuló működőtőke-befektetése ismét dinamikus 
emelkedésnek indult, 2013-tól már Kína adja a világ éves összbefektetés 
forgalmának több, mint az egytizedét. 2017-ben kisebb arányban növeke-
dett a működőtőke-befektetés forgalma, amely az újonnan hozott, a befek-
tetői piacon szigorúbban vizsgáló kormányzati szabályok miatt alakult ki13.

Mindeközben Kína a világ összesített működőtőke-befektetés állomá-
nyában is egyre komolyabb részt szerzett magának. Míg 2003-ban még 
csak 0.41%-os részesedése volt a világ összes külföldre irányuló közvetlen-
tőke-befektetéséből, 2016-ra már az 5%-t is meghaladta (lásd 4. ábra).

Kína jól láthatóan az 1978-as „Reform és nyitás” politikát támogatva 
felállított egy nemzetköziesítési tervet, amelynek köszönhetően Kína mára 
számos régióban multilaterális kapcsolatrendszert hozott létre, továbbá 
egyre nagyobb működőtőke állománnyal lett jelen a világban. Ezeket össze-
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foglalóan, 35 évvel a nyitást követően alakult meg az „Egy övezet, egy út” 
kezdeményezés.

4. ábra: Kína külföldi tőkebefektetésének állománya

Forrás: saját készítés az ENSZ által 2003-2019 között kiadott World 
Investment Report statisztikái alapján

3. Kína-KKE együttműködés jelentősége a kínai  
multilaterális kapcsolatokban

A fentiekben már láthattuk, hogy Kína az 1990-es években kezdte fel-
építeni a multilaterális kapcsolatait Ázsiával és Afrikával, de Nyugat-Eu-
rópával is már a 2004-es évekre kialakította az együttműködést, azonban a 
Kína-KKE multilaterális kapcsolatok csak jóval később, a 2010-es években 
indult el. 

2011 júniusában Wen Jiabao kínai miniszterelnök magyarországi láto-
gatása során részt vett az első Kína-Közép és Kelet-Európa országainak 
gazdasági és kereskedelmi fórumán, amelynek folytatásaként jött létre a 
„Kína-KKE 16+1 együttműködés” 16 kelet-közép-európai ország14 rész-
vételével. 2012-ben Varsóban tartották meg az első miniszterelnöki csúcs-
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találkozót, azóta évente összeülnek a KKE régió országainak vezetői, hogy 
a gazdasági együttműködésekről tárgyaljanak.

Ezzel Kína 2012-ben egy újabb multilaterális kapcsolatot indított el, hogy 
a KKE régió országaival is szoros kapcsolatot tudjon kialakítani egyszerre 
és gyorsan. Kína újabb kapcsolatrendszerét a nyugati média és a nyugati 
kutatók is „trójai faló”-ként emlegetik, és aggodalmaikat fejezik ki a túl 
erős kínai jelenlétnek (Turcsányi 2014)15 a KKE régióban. 

De vajon valóban túl erős lett a kínai jelenlét a régióban? Érdemes össze-
hasonlítani a Kína főbb multilaterális kapcsolataival a Kína-KKE együtt-
működést, hogy érzékeljük, Kína részéről mennyi pénzt és energiát fektet 
bele. Majd áttekinteni, hogy Kína a KKE régióban és egyéb nyugat-európai 
államokban miként van jelen az FDI szempontjából.

3.1. Kína-KKE együttműködés összehasonlítása más kínai  
multilaterális kapcsolatokkal

Kína számos régióval alakított ki multilaterális kapcsolatot minden föld-
részen, így a Kína-KKE együttműködést a dél-ázsiai Kína-ASEAN párbe-
széd országaival, a közép-ázsiai Sanghaji Együttműködés Szervezetével, a 
közel-keleti Kína-Arab országok együttműködési fórumával és a Kína-Af-
rika és a Kína-Dél-Amerikai és Karibi térség fórumával hasonlítottam 
össze. A régiók területét és népességét tekintve a KKE régió jócskán elma-
rad, ezért a kínai FDI éves jelentése alapján megvizsgáltam az 1 főre jutó 
GDP-t és a kínai FDI területi szinten való eloszlását (1. táblázat).

Az összehasonlítás során megfigyelhető, hogy az 1 főre jutó kínai FDI 
szerint a KKE régióba érkezik a legkevesebb kínai tőke. A legkiemelke-
dőbb eredményt a dél-amerikai együttműködés mutatja, amely népességét 
tekintve csak 6-szor nagyobb a KKE régiónál, de 32,37-szer több kínai FDI 
jut 1 főre. Az ugyancsak 6-szor nagyobb lakosságú ASEAN országokra 
pedig 8-szor több kínai FDI jut személyenként. 

A területi szinten való összehasonlítás esetén a KKE régió már jobb képet 
mutat, terület és FDI viszonyítása szerint megelőzi a nem nagy népsűrűség-
gel rendelkező Sanghaji Együttműködési Szervezetet és az afrikai országo-
kat, továbbá az arab országokat, de nagyban lemarad az ASEAN országok-
tól és a latin- és közép-amerikai országoktól.

Ezen adatokat és az FDI mértékét tekintve azt láthatjuk, hogy a KKE 
régió, habár az „Egy út, egy övezet” szempontjából stratégiai fontosságú 
Európa és Ázsia összeköttetésében, de befektetési és gazdasági szempont-
ból nem a legkiemelkedőbb együttműködés közé tartozik. 
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1. táblázat: A Kína-KKE együttműködés összehasonlítása más 
multilaterális kapcsolatokkal

Együttműködés Kezdet Országok 
száma

Népesség
(millió 

fő)

Terület 
(millió 

m2)

Kínai 
FDI

FDI/fő 
viszonyítva 

a Kína- 
KKE-hez

FDI/terület 
viszonyítva 

a Kína- 
KKE-hez

Kína-ASEAN 
Párbeszéd 1991 10 654 4,49 102.854 8,15 13,14

Kína-Afrika 
Fórum 2000 53 1300 29,7 46.103 1,84 0,89

Sanghaji Együtt-
működés Szer-
vezete

2001 8 1758,3 24,8 37.483 1,1 0,87

Kína-Arab 
or  szágok együtt-
mű kö dé si fóruma

2004 22 326,9 13,3 18.313 2,9 0,79

Kína-KKE 
együttműködés 2012 16 117,5 1,3 2.267 1 1

Kína-Dél-Ame-
rikai és Karibi 
térség fóruma

2014 33 651 20,7 406.771 32,37 11,27

Forrás: saját készítés

Az elmúlt 10 év kínai FDI értékét tekintve a különböző régiók közül 
a dél- és közép-amerikai, továbbá az ASEAN országcsoportokban figyel-
hető meg nagy növekedés. Az ASEAN térségben 15-szörösére növekedett 
a kínai FDI, Latin-Amerikában pedig a 12-szeresére. A többi multilaterális 
kapcsolat keretében is nagyobb növekedés látható a 10 év alatt, miközben 
ezen régiók már 2008-ban is a KKE régióban jelen levő kínai FDI 10-sze-
resével rendelkeztek. Érdemes megjegyezni azt is, hogy a KKE régióban 
2018-ban jegyzett kínai FDI állománya nem éri el a többi multilaterális kap-
csolat 2008-as adatait!

A kínai külföldre irányuló működő tőke állomány statisztikák sze-
rint Kína jobban priorizálja a latin-amerikai és az ázsiai régiókat, mint a 
kelet-közép-európai régiót.

Xi Jinping államfő külföldi hivatalos látogatásait tekintve is azt láthatjuk, 
hogy míg a Sanghaji Együttműködési Szervezet fórumán minden évben 
részt vesz, továbbá az APEC, afrikai és latin-amerikai országokat szinte 
minden évben meglátogatja, addig – habár Európát majdnem minden évben 
felkeresi – kelet-közép-európai országokba (Csehország, Lengyelország és 
Szerbia) eddig csak 2016-ban járt. 
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5. ábra: Kínai FDI állomány változása a különböző multilaterális 
kapcsolatok régióiban 2008-2018 között

Forrás: saját készítés a „2018 Statistical Bulletin of China’s Outwards 
Foreign Direct Investment” (2018年度中国对外直接投资统计公报) 

alapján

3.2. Kínai FDI az európai régióban
Kína gazdasági érdeke – ahogy ezt a kínai kormány már több platformon 

is kijelentette –, hogy egy erős, egységes Európai Unió legyen, azonban 
az EU a kínai befektetésekre a kelet-közép-európai térségben geopolitikai 
térnyerésként tekint, és aggodalmát fejezte ki, hogy Kína megpróbálja az 
Európai Uniót felosztani. 

Xi Jinping államfő 7 éves regnálása során kétszer utazott a KKE régióba 
egy azon évben, 2016-ban. A Financial Times az esemény kapcsán azt írta, 
hogy a kínai a tipikus „oszd meg és uralkodj” stratégiát indították el Euró-
pában a nyugat és a kelet közötti feszültséget kihasználva16.

A Budapesten 2017. novemberében megszervezett Kína-Közép-Ke-
let-Európai országok Miniszterelnöki Csúcstalálkozót követően a Financial 
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Times-ban „Brussels trattled as China reaches out to eastern Europe” cím-
mel írták meg a Nyugat aggodalmait, hogy míg Magyarországon „keleti 
nyitás elemeként”, Lengyelországban „jó lehetőségként”, Szerbiában pedig 
„megbízható barátságként” titulálják a kínai együttműködéseket, addig 
az EU diplomatái veszélyként tekintenek a 16+1-es együttműködésre17. 
A budapesti találkozóról a német Süddeutsche Zeitung lap is negatív hang-
nemben írt tájékoztatót „Sok befolyás kevés pénzért”18 és „Kína maga alá 
rendeli Kelet-Európát”19 címmel.  

Számos nyugati sajtó az Európai Unió trójai falovaként emlegetik a 
Kína-KKE 16+1 együttműködést20, de egyes hírportálok már bármilyen 
kínai befektetésről a nagy világban trójai falóként írnak21. 

Aggodalmaikat Kelet-Közép-Európa viszonylatában azzal támasztják 
alá, hogy az EU-ban számos alkalommal kiállnak Kína mellett a KKE régi-
óba tartozó országok – főként a KKE tag Magyarország és a KKE meg-
figyelő Görögország22: 2016-ban Görögország blokkolta az EU szavazást a 
Dél-Kínai-tenger kapcsán, majd 2017-ben a görög kormány vétója miatt az 
ENSZ Emberi Jogi Tanácsa előtt az EU nem tudta megtenni a Kínai Nép-
köztársaságot elítélő nyilatkozatát23.

Emellett kiemelik a nyugati tanulmányok, hogy Magyarország „keleti 
nyitása” mellett a többi KKE ország is különböző politikai programok 
keretében Kína felé nyitnak: Lengyelországban elindult a „Go China Stra-
tegy”, csehek a „China Investment Forum” platformot kezdeményezték, 
Szlovákiában pedig elkészítették a „(2017-2020) Strategy for Development 
of Economic Relations with China”24.

Felmerül a kérdés, hogy hogyan áll a kínai „terjeszkedés” Nyugat-Euró-
pában? 

Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája által 2019-ben 
kiadott World Investment Report adatai alapján Kína 2018-ra 1 938 870 
millió USD külföldre kihelyezett működőtekével rendelkezett25, amelyből a 
kínai statisztikai adatok szerint mindössze 112 797 USD, a teljes FDI 6%-a 
érkezik Európába, amely Nyugat- és Kelet-Európa között aránytalanul osz-
lik meg. Az Európába irányuló kínai tőke nagy része még mindig a fejlett 
nyugat-európai gazdaságokhoz irányul, ahol mintegy 360 vállalatot szerez-
tek meg26. A legnagyobb befektetések Nagy-Britanniába, Olaszországba, 
Németországba és Franciaországba áramolnak. A KKE-régió viszonylag 
kevés ilyen jellegű befektetést kapott.

2008-ban a 16 KKE országban jelen levő teljes kínai FDI állományt 
összehasonlítva 1-1 nyugat-európai országban befektetett kínai FDI állo-
mánnyal még aggodalomra adhatott volna okot, azonban az elmúlt 10 évben 
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a kínai FDI állomány a nyugat-európai országokban igencsak magasra szö-
kött, míg a KKE régióban csak lassú növekedést produkált, ahogy azt a 6. 
ábra is mutatja.

6. ábra: A kínai FDI állomány növekedése nyugat-európai 
országokban és a KKE régióban 2008 és 2018 között 

Forrás: Saját készítés a „2018 Statistical Bulletin of China’s Outwards 
Foreign Direct Investment” (2018年度中国对外直接投资统计公报) 

alapján

2018-ra a 16 országot csoportosító KKE régió a 9. helyen végzett Euró-
pában a kínai FDI állomány alapján (7. ábra). Az Európába érkező összes 
kínai működőtőke befektetés 2%-át teszi ki KKE régiós kínai FDI, míg az 
FDI 17%-a az Egyesült Királyságba, a 12%-a Németországba, 6%-a Fran-
ciaországba érkezik.

Továbbá az is említésre méltó, hogy Franciaországban 3-szor, Német-
országban 2-szer és Angliában is külön járt már Xi Jinping kínai államfő, 
emellett pedig számos nemzetközi platformon is találkozott a nyugat-euró-
pai országok vezetőivel. 

A KKE országok vezetőit 2015-ben Pekingben fogadta Xi Jinping 
államfő, a KKE régióban tartott csúcstalálkozókon Li Keqiang miniszter-
elnök képviseli Kínát.
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7. ábra: Kínai FDI állomány nyugat-európai országokban 2018-ban

Forrás: Saját készítés a „2018 Statistical Bulletin of China’s Outwards 
Foreign Direct Investment” (2018年度中国对外直接投资统计公报) 

alapján

A kínai FDI nem csak Nyugat- és Kelet-Európa közötti eloszlása arány-
talan, a KKE régióban is igen nagy különbséget találunk egyes országok 
között. 2018-ban a teljes KKE régióból 3 ország (Lengyelország, Magyar-
ország és Románia) kapta a kínai források 50%-át27. Magyarország kapja a 
második legtöbb működőtőkét Kínából Lengyelország után.

Emellett Kína-KKE relációban a kereskedelmi forgalom serkentéséről is 
folyamatos tárgyalások zajlanak. Az első Kína-KKE csúcstalálkozón kitű-
zött célt, miszerint 2015-re elérik a 100 milliárd USD-t, nem sikerült telje-
síteni.

4. Összefoglaló

Kína 2008 után kezdett el ismerkedni a kelet-közép-európai régióval, majd 
2012-től kezdődött meg a konkrét multilaterális együttműködés Kína-KKE 
16+1 címszó alatt. A 16 kelet-közép európai ország igen vegyes mind gaz-
dasági szempontból, mind kulturális szempontból. Az országok között nem 
feltétlenül van meg a harmónia, amelyre a Kína-KKE együttműködés nem 
mindig pozitívan hat, hiszen a 16 ország nem egymással összefogva próbál 
nagyszabású gazdasági és kereskedelmi célokat elérni Kínával, hanem egy-
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mással versenyezve próbálnak meg minél jobb bilaterális együttműködést 
megkezdeni Kínával.

Mindeközben a nyugat-európai országok próbálják megvédeni saját 
országaik és az EU gazdaságát sok kínai felvásárlás ellen és egy felügyeleti 
szabályozást kezdeményeztek, hogy egy harmadik országból érkező befek-
tető stratégiai területeken való felvásárlását megvétózható legyen az állam 
által28. Habár e közben a nyugati nagyhatalmak sorra látogatnak el Kínába 
és tárgyalnak az együttműködési lehetőségekről: Németország kancellára, 
Angela Merkel 2019 szeptemberében tett látogatást Kínában, ahol 11 szer-
ződés köttetett meg kínai és német cégek között29, Franciaország Köztár-
sasági Elnöke, Emmanuel Macron pedig 2019 novemberében látogatott 
Kínába, ahol 15 milliárd USD értékben írtak alá kereskedelmi és befektetési 
együttműködésekről szóló szerződéseket30.

Az „Egy övezet, egy út” kezdeményezés meghirdetését követően Kína 
nem titkolta, hogy a 16+1 együttműködést az OBOR-hoz kapcsolódóan 
képzeli el31, a KKE régión keresztül számos logisztikai útvonalat tervez-
tek meg, amelynek fejlesztése azonban nem a kínaiak elképzelései szerint 
haladnak, az EU szabályozások miatt sok akadályba és nehézségbe ütköz-
nek a projektek. Ezzel a szárazföldi selyemút terjeszkedése a kelet-kö-
zép-európai régióban akadozik, azonban a tengeri selyemút már-már zöld 
lámpát kapott azzal, hogy a nyugat-európai országokban vásárolnak fel 
kikötőket és fektetnek be hatalmas pénzeket a kínai hajózási vállaltok: a 
COSCO, a China Merchants Port és a Qingdao Port International Belgi-
umban, Franciaországban, Spanyolországban, Hollandiában, Olaszország-
ban, Máltán és Görögországban is több kikötőben nem kevés részesedést 
szereztek. A görög Pireus kikötőt már 100%-ban tulajdonolja a COSCO 
állami vállalat, a kínai befektetések Görögországban 2019. áprilisától már a 
KKE régiót erősítik, ugyanis a 2019-es Kínai-KKE miniszterelnöki csúcs-
találkozó keretében elfogadták Görögország csatlakozását, így a 16+1-es 
együttműködés 17+1-re bővült32. Ezzel a KKE régióban jelen levő kínai 
FDI mértéke 240 millió USD-ral növekedhet, de ez a növekedés sem teszi 
indokolttá a Nyugat rettegését.

Mind a gazdasági, befektetési és kereskedelmi adatokból, mind pedig a 
Kínai Népköztársaság Államfőjének hivatalos külföldi útjainak útvonala – 
amely Kína fő diplomáciai irányvonala – alapján azt láthatjuk, hogy Kíná-
nak fontos a KKE régióval való együttműködés, de a többi multilaterális 
kapcsolathoz viszonyítva, a Kína-KKE együttműködés fontossága eltörpül 
a többi multilaterális együttműködést mellett. 2020 áprilisában tervezik 
megtartani a Kína-KKE miniszterelnöki csúcstalálkozót Pekingben, ahol 
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– 2015-höz hasonlóan – Xi Jinping államfő is fogadni fogja a 17 ország 
miniszterelnökeit. Lehetséges, hogy a továbbiakban Xi Jinping államfő is 
részt fog venni az évente megtartott csúcstalálkozón, hogy ezzel emelje a 
Kína-KKE együttműködés fontosságát, amelyre nagy szükség lehet, hiszen 
az egyik legfontosabb partner, Csehország kemény mondatokat fogalmazott 
meg Kínával kapcsolatban 2020 januárjában: „Úgy gondolom, hogy a kínai 
fél nem teljesítette, amit megígért. Befektetésekről beszélek.33”.

Mindezek ellenére a Nyugat továbbra is aggódik, hogy politikai befolyást 
szerez Kína a KKE befektetésekkel34, továbbá félnek, hogy Kína megosz-
tottságot akar elérni Európában a Kína-KKE együttműködéssel. Kína min-
den platformon elmondja, hogy Kína gazdasági és politikai érdekében is egy 
erős, egységes Európa áll35. A túlzott aggodalmuk is felesleges jelen pilla-
natban, mert Kína megjelenése a régióban valóban érdek-ellentétet okoz a 
nyugat-európai országokkal, főképp Németországgal, azonban a földrajzi 
távolságnak és a Szovjetunió megszűnését követően kialakult új gazdasági 
helyzetnek köszönhetően Németország előnyben van Kínához képest, a 
német gazdaság számos területen össze van fonódva a KKE régiós orszá-
gok gazdaságával. Továbbá a nyugat-európai országok részéről visszás, 
hogy míg aggódnak a KKE régiós befektetések miatt, addig Németország és 
Franciaország vezetői 1-1 találkozó alatt nagyobb összegű kereskedelmi és 
befektetési ügyletekről döntenek, mint amennyi az egész KKE régióban van.

Aggódni inkább azért lehetne, hogy a nagy nyugati vállalatok felvásár-
lásra kerülnek a kínai cégek által, továbbá, hogy a know-how-t Kína egy-
szerűen megveszi, az európai kikötőket felvásárolja stb. A KKE régióban 
való kínai megjelenés egy régiós geopolitikai ellentét lehet, de a nyugati 
országokban való kínai nyomulás viszont a világ geopolitikai állását moz-
díthatja el.
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