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A szabadkereskedelem hívei az 
elmúlt időszakokban általában 
a gazdag, legfejlettebb államok 

közül kerültek ki. Így volt ez akkor is, 
amikor a gyarmatosítás időszakában a 
Brit Birodalom uralta a világtengereket, 
és akkor is, amikor az Egyesült Államok 
lett a világgazdaság vezető ereje.

A 21. század elejére az erőviszonyok 
jelentősen átalakultak, s a felemelkedő 
Kína egyre nagyobb súllyal van jelen a 
globális gazdaságban. A Világbank ada-
tai alapján 2015-ben vásárlóerő-paritáson 

mérve az ázsiai állam a világ legnagyobb 
gazdasága és egyben a bolygó legnépe-
sebb országa. A világban betöltött gaz-
dasági pozíciójához azonban jelenleg 
nem tartozik hasonló mértékű politikai 
hatalom: a nemzetközi szervezetek-
ben (Világbank, IMF, Ázsiai Fejlesztési 
Bank) a „hagyományos” nagyhatalmak 
– az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, 
Franciaország, Németország vagy Japán 
– képviselete tekinthető felülreprezen-
táltnak.2

Az Új selyemút kezdeményezés szerepe, céljai1

Engelberth István – Sági Judit
Az Új selyemút – Egy övezet, egy út, illetve kínaiul: Yi Dai Yi Lu – néven ismertté vált 
kínai kezdeményezés a világgazdasági fejlődés új szakaszát vetíti előre. A felemelkedő vi-
lághatalomnak az Ázsia többi részével, valamint Afrikával és Európával való gazdasági ösz-
szeköttetése jelentősen szorosabbra fonódik a program révén, amely a vasúti, közúti, vízi és 
légi közlekedési, valamint az energetikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Ennek révén 
élénkül az ország gazdasága, növekszik a belső fogyasztás, de különösen fontos lehet a nyu-
gat-kínai területek gazdasági fejlesztésére gyakorolt hatása is. Ez a keleti part mai túlsúlyának 
a kiegyenlítését és a kínai vállalatok felesleges kapacitásainak az exportálását jelenti. Nem 
mellékesen, a Kína geopolitikai érdekérvényesítése terén várható változás szintén tükröződik 
a programban.

China’s initiative known as the ‘new Silk Road’ – the One Belt, One Road or Yi Dai Yi Lu 
in Chinese – is envisioning a new stage of the global development. The emerging empire’s 
economic relations with the rest of Asia, as well as Africa and Europe are becoming stronger 
due to the initiative, which targets the development of rails, roads, maritime- and airports, 
and energy infrastructure. As a result, the country’s economy is going to accelerate, the 
absorption is going to grow, and for most it is going to influence the economic development of 
the Western Chinese regions, by counter-balancing the dominance of the Eastern coast and 
via exporting the excess capacities of Chinese companies. Furthermore, China’s changing 
geostrategic ambitions are reflected in the initiative, which predicts the re-balancing the 
global power of the US in economic terms.

* * *
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A 2017 januárjában Davosban rende-
zett 47. Világgazdasági Fórum megnyi-
tóján a Föld vezető exportőr hatalmának 
a képviseletében Hszi Csin-ping államfő 
egyértelműen a globalizáció előre vitele 
mellett foglalt állást. „Sokak szemében 
a globalizáció Pandora szelencéje” – 
mondta. Beszédében annak adott hangot, 
hogy a világ gondjaiért nem a gazdasági 
globalizáció a felelős, hanem a nemzet-
közi pénzügyi válságokat kiváltó profit-
hajhászás. Nyíltan óvott a protekcionista 
szemlélet térnyerésétől, hangsúlyozva, 
hogy egy kereskedelmi háborúból senki 
nem kerülhetne ki győztesen.3

Kína a világban betöltött vezető szere-
pe érdekében alapvetőnek tekinti a glo-
bális gazdaság minél szabadabb keretek 
közötti működését.4 Nem véletlenül, hi-
szen felemelkedésének, korábbi gazdasá-
gi fejlődésének a kulcsa a világexportra 
történő termelés volt. A protekcionizmus 
térnyerése azonban az eddigi fejlődési 
pályáját megtörné.

A kínai külügyminisztérium a nyilat-
kozatában az új selyemutat egy, a nem-
zetközi közjó érdekében tett lépéssoro-
zatnak nevezte, amely Kína világgaz-
dasági nyitását hivatott előmozdítani.5 
Azonban több európai diplomata úgy 
véli, a kezdeményezés erőteljesen Kína 
érdekeit szolgálja.

A jelen tanulmány azt kívánja bemutat-
ni, hogy a globális térben és gazdaságban 
hogyan jelenik meg a kínai kezdeménye-
zés, továbbá megvilágítja az Új selyemút 
megvalósításának a motivációit, kocká-
zatait, valamint a globális gazdaságra, 
politikai egyensúlyra gyakorolt hatásait. 

A szerzők – a történelmi előzményekre 
utalva – összehasonlítják az évszázadok-
kal ezelőtti és a modernkori selyemutat is.

A történelmi selyemút

A selyemút a világtörténelem talán legis-
mertebb, de kétségtelenül a leghosszabb 
kereskedelmi útvonala volt. Valójában 
nem egy jól meghatározott kezdő- és vég-
ponttal rendelkező út volt, sokkal inkább 
utak rendszere, fontosabb központokkal, 
elágazásokkal. Ennek oka a kialakulása, 
hiszen a létrejöttét tulajdonképpen több 
régebbi kereskedelmi útvonal lassú ösz-
szeolvadása jelentette. Erre utal az elne-
vezése is, ugyanis a ma ismert kifejezést 
sem az ókorban, sem a középkorban nem 
használták. 1877-ben egy német geográ-
fus, Ferdinand von Richthofen írta le elő-
ször a fogalmat, ami aztán a világ számos 
táján elterjedt, és sok nyelvben gyökeret 
eresztett, még a kínaiban is.

A selyemút [kifejezés] valójában egy 
gazdasági, földrajzi, történelmi és 
kulturális komplexumnak adott ne-
vet, amelyen követek, katonák, keres-
kedők, szerzetesek ezrei közlekedtek, 
harcoltak, kereskedtek, zarándokol-
tak, anélkül hogy kellő földrajzi és 
történelmi távolságból ítélhették vol-
na meg életük színterét. Így nem is 
ismerhették fel a számukra gyakran 
csak két szomszédos várost összekö-
tő útvonalakban azt a kiterjedt, Euró-
pát (elsősorban a Mediterráneumot) 
Ázsia legtávolabbi részeivel össze-
kötő, bonyolult rendszert alkotó háló-
zatot, mely bár számtalan, egymástól 
gyökeresen eltérő kultúrájú térséget 
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érintett, mégis egy hatalmas, össze-
függő, organikus egységet alkotott.6

A jelenlegi kínai tervek – egyrészt az 
elképzelések, másrészt azok az útvona-
lak, amelyek már működnek is – ugyan-
ezt mutatják: kapcsolatok rendszere, fon-
tosabb útvonalakkal, csomópontokkal, 
elágazásokkal.

Az OBOR által érintett útvonalak

Az Egy övezet, egy út (angolul: One Belt, 
One Road, OBOR) kezdeményezés révén 
létrejövő kereskedelmi hálózat egyes ré-
szeinek a súlya, szerepe a múltban gyak-
ran változott, alkalmazkodva az éppen 
aktuális politikai változásokhoz, és az is 
előfordult, hogy bizonyos szakaszai ön-
álló életet éltek. Másként megfogalmaz-
va: az egyes területeken történt hatalmi 
változások nem feltétlenül hatottak az 
egészre. Ez azonban a globalizáció korá-
ban már nehezen képzelhető el. Ahogy 
a múltban az egyes útvonalak szerepe 
is változott, úgy a mai kínai terv sem 
egy, már napjainkban a végleges formá-
jára alakított rendszert akar létrehozni. 
A kezdeményezés inkább főbb irányo-
kat jelöl meg. Hogy mely részek válnak 
hangsúlyosabbakká, melyek lesznek a 
rendszer „fő-, illetve mellékútvonalai”, 
az majd a következő évek körülményei, 
történései alapján derül ki. Ennek a leg-
fontosabb előnye, hogy a terv megvalósí-
tása során így nagyfokú rugalmassággal 
rendelkeznek.7

A modernkori selyemút kezdeteként 
Hszi Csin-ping elnök 2013. októberi 

délkelet-ázsiai körútját szokás megjelöl-
ni, amikor is Indonéziában bejelentette 
az egykori útvonal újjáélesztésére vo-
natkozó kezdeményezését. A terv akkor 
még inkább a délkelet-ázsiai államoknak 
tett ajánlat volt, a gazdasági kapcsola-
tok elmélyítése érdekében, valamint az 
Egyesült Államok és a régió országai kö-
zötti Csendes-óceáni Partnerség (Trans-
Pacific Partnership, TPP) ellensúlyozá-
saként.8 De nem csupán egy regionális 
elképzelésről volt szó. Ezt jól mutatta, 
hogy már korábban, 2013 szeptemberé-
ben, a közép-ázsiai államokban tett kör-
útja során is beszélt a kínai elnök egy 
olyan „transzeurázsiai projektről”, amely 
egy gazdasági övezetbe fogná össze az 
egykori selyemút mentén fekvő ázsiai or-
szágokat, azzal a tágabb céllal, hogy szá-
razföldön tudja összekapcsolni a Csen-
des-óceán és a Balti-tenger térségét.9 Az 
elképzelés később tovább finomodott, és 
ma már egyértelmű célja, hogy a Kína és 
Közép-Ázsia, a Közel-Kelet, Európa, il-
letve Afrika közötti kapcsolatokat javítsa.

A tervek szerint az új selyemút szá-
razföldi ága össze fogja kapcsolni Kínát 
Közép-Ázsián keresztül Nyugat-Ázsiával 
(a Közel-Kelettel), majd Európával. Ez al-
kotja az ún. Selyemút Gazdasági Övezetet 
(Silk Road Economic Belt). A fejlesztések 
másik csoportja, a „21. századi tengeri se-
lyemút” a Csendes-óceán déli térségét, a 
Dél-kínai-tengert, illetve az Indiai-óceánt 
célozza meg.10 A két korridor által lefedett 
terület mutatja igazán a stratégia valódi 
méreteit: a szárazföldi és a tengeri selyem-
út együttesen három kontinenst – Ázsiát, 
Európát és Afrikát – kapcsol egybe.
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A kezdeményezés hat gazdasági folyo-
só (1. ábra) kialakítását célozza. Ezek:
• az Új Eurázsiai Szárazföldi Gaz-

dasági Folyosó (New Eurasia Land 
Bridge Economic Corridor);

• a Kína–Mongólia–Oroszország Gaz-
daság Folyosó (China–Mongolia–
Russia Economic Corridor);

• a Kína–Közép-Ázsia–Nyugat-Ázsia 
Gazdasági Folyosó (China–Central 
Asia–West Asia Economic Corridor);

• a Kína–Indokínai-félsziget Gaz-
dasági Folyosó (China–Indochina 
Peninsula Economic Corridor);

• a Kína–Pakisztán Gazdasági Folyosó 
(China–Pakistan Economic Corridor);

• a Banglades–Kína–India–Mianmar 
Gazdasági Folyosó (Bangladesh–
China–India–Myanmar Economic 
Corridor).

Az Új Eurázsiai Szárazföldi
Gazdasági Folyosó

Az Új Eurázsiai Szárazföldi Gazdasági 
Folyosó egy már létező kapcsolat, ahol 
Kínától – Kazahsztánon, Oroszországon 
és Lengyelországon keresztül – Rotterda-
mig érnek a vasútvonalak. A folyosó eu-
rópai célállomása Duisburg és Hamburg 
(Németország), Mělník és Pardubice (Cseh-
ország), valamint Łódź (Lengyelország).

1. ábra11

Az OBOR kezdeményezés, korridorok
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Az elmúlt években Kína közvetlen vas-
úti összeköttetést épített ki Csungking és 
Duisburg között. Az első szerelvény 2011 
januárjában indult el, s Lengyelországon 
és Oroszországon keresztül jutott el a két 
folyó, a Ruhr és a Rajna találkozásánál 
fekvő városba. Az összeköttetés 2014-től 
vált rendszeressé. 2016. november elején 
Rigába is megérkezett az első tehervonat 
a kínai Yiwu városából. 2017 januárjá-
ban pedig – 18 napi út után – Londonba 
is befutott az első közvetlen kínai vasúti 
teherszállítmány, amely Kazahsztánon, 
Oroszországon, Fehéroroszországon, 
Lengyelországon, Németországon, Bel-
giumon és Franciaországon keresztül 
tette meg az utat. Így összesen már 15 
európai nagyvárossal van közvetlen vas-
úti kapcsolata az ázsiai országnak. Ezek 
közül is kiemelkedik a 9.977 km hosszú, 
Yiwu (Kína) és Madrid (Spanyolország) 
közötti vonal.

Az útvonal három jelentős előnnyel 
rendelkezik:
1. Már meglévő infrastruktúra áll ren-

delkezésre, így a fejlesztések a meg-
bízhatóság, a diverzifikáció, a szállí-
tási idő és/vagy költség csökkentésé-
re vonatkozhatnak.

2. A meglévő orosz–kazah–belorusz 
vámuniónak köszönhetően a vonatok 
a kínai határtól egészen az Európai 
Unió határáig zavartalanul közleked-
hetnek.

3. A folyamatos és biztonságos vasúti 
szállítás időben és a távolságot tekint-
ve is kedvezőbb a tengerinél. A kb. 
20.000 km helyett nagyjából 12.000 
km a távolság, a szállítási idő pedig 

közel a fele: 14-20 nap, miközben a 
tengeri 40-50 napot vesz igénybe. 
A vasúton történő szállítás költsége 
azonban jelentősen magasabb, mint 
a tengeren, ebből kifolyólag a nagy 
volumenű és alacsony prioritású és/
vagy alacsonyabb hozzáadott értékű 
áruk esetében várhatóan továbbra is 
fennmarad a tengeri szállítás alkal-
mazása.

A Kína–Mongólia–Oroszország
Gazdasági Folyosó

A Kína–Mongólia–Oroszország Gazda-
sági Folyosó a három ország együttmű-
ködése, melynek keretében közösen fej-
lesztik a közlekedési hálózataikat. Erről 
a Sanghaji Együttműködési Szervezet 
(Shanghai Cooperation Organisation, 
SCO) 2014. évi, dusanbei találkozóján ál-
lapodtak meg a részes államok.12

A Kína–Közép-Ázsia–Nyugat-Ázsia 
Gazdasági Folyosó

A Kína–Közép-Ázsia–Nyugat-Ázsia 
Gazdasági Folyosó Nyugat-Kínából, 
Hszincsiangból indul, és a közép-ázsiai 
országokon át teremt kapcsolatot Irán, 
illetve Törökország felé. A folyosó az 
Arab-félsziget, valamint a Földközi-ten-
ger medencéje felé folytatódik. A gazda-
sági folyosó sikeres megteremtésére utal, 
hogy 2016 februárjában, 10.400 km meg-
tétele után meg is érkezett az első köz-
vetlen vasúti teherszállítmány Irán fővá-
rosába. Az út 14 napot vett igénybe, ami 
kb. 30 nappal kevesebb, mint ameddig a 
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korábbi, Sanghajból kiinduló tengeri út 
tartott. Az útvonal kiemelt energiabiz-
tonsági jelentősége, hogy a közel-keleti 
kőolajat a veszélyesebb tengeri út kikerü-
lésével lehet Kínába juttatni.

A folyosó Lancsoun és Urumcsin ke-
resztül vezet nyugat felé a kínai–kazah 
határon fekvő Korgasig, majd az egyko-
ri kazah fővároson át Almatin, illetve a 
kirgíziai Biskeken át Észak-Iránon ke-
resztül éri el Teheránt. Az út innen egy 
jelenleg eléggé instabil területen haladna 
tovább: Irakon és Szírián keresztül köze-
lítené meg Isztambult. A Boszporuszon 
túl északnyugatra Bulgáriát, Romániát 
és Csehországot érintené, így érné el a 
németországi Duisburgot, ahol a világ 
legnagyobb folyami kikötője, egyben 
Európa egyik legfontosabb szállítási és 
logisztikai csomópontja található. Onnan 
már könnyen megközelíthető az Európa 
legjelentősebb teherforgalmi tengeri ki-
kötőjének helyet adó Rotterdam. Majd az 
út délre fordul, Velence irányába, ahol ta-
lálkozik a selyemút tengeri ágával.

Egy másik elképzelés szerint Isztam-
bulból Bulgárián és Románián, illetve 
Ukrajnán keresztül Moszkvába vezetne 
az út, majd onnan futna tovább nyugati 
irányba, Fehéroroszországon, Lengyel-
országon és Németországon át Rotterda-
mig.13

Ennek az útvonalnak a kiépülését a ke-
let-európai (pl. Ukrajna) és a közel-keleti 
(pl. Irak, Szíria) instabil helyzet nehezíti. 
Ezért az Európa és Kína közötti kapcso-
latokban egyelőre az Eurázsiai Szárazföl-
di Gazdasági Folyosó játszik főszerepet.

A Kína–Indokínai-félsziget
Gazdasági Folyosó

A Kína–Indokínai-félsziget Gazdasági 
Folyosó – nevének megfelelően – Kína 
és az Indokínai-félszigeten elhelyezkedő 
államok (Kambodzsa, Laosz, Mianmar, 
Thaiföld, Vietnam) együttműködése. 
A közlekedési hálózatok összekapcsolá-
sa és azok közös fejlesztései folyamat-
ban vannak. Az útvonal kiépítésére és 
korszerűsítésére még 2014-ben, a bang-
koki csúcstalálkozón (Greater Mekong 
Subregion Economic Cooperation)14 tett 
javaslatot a kínai kormányfő. Vannak 
olyan projektek, amelyek már be is fe-
jeződtek, például egy határátkelőhely és 
egy kikötő a vietnami–kínai határon, il-
letve a két állam közötti autópálya és vas-
útvonal megépítése.

A Kína–Pakisztán Gazdasági Folyosó

Az OBOR egyik kulcsfontosságú eleme 
a Kína–Pakisztán Gazdasági Folyosó, 
amely az északnyugat-kínai Kasgart a 
pakisztáni Gvadár kikötőjével köti össze. 
A tervet 2015-ben fogadták el, és mint-
egy 46 milliárd dolláros beruházást je-
lent. A projekt a közlekedési infrastruk-
túra fejlesztése mellett kiterjed energeti-
kai beruházásokra is.15

Az ún. Selyemút Alap első bejelentett 
– a China Exim Bankkal együttműkö-
désben megvalósuló, 2020-ig tartó – pro-
jektje éppen a pakisztáni Karotban va-
lósul meg. A vízienergia-program egy 
720 MW teljesítményű erőmű építését 
célozza, 1,65 milliárd dollár értékben. 
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A folyosó stratégiai jelentősége, hogy 
Kína északról kerülheti meg regioná-
lis versenytársát, Indiát, így exportja a 
Dél-kínai-tengeren levő, vitatott hova-
tartozású területek (pl. Spratly-szigetek), 
valamint a kalóztámadások által érintett 
Malakka-szoros elkerülésével (is) eljut-
hat a világpiacra.16 A szoros elkerülésé-
nek másik lehetséges megoldása egy csa-
torna (Thai- vagy Kra-csatorna) kiépíté-
se Thaiföld déli részén, a Kra-földhídon, 
mely az Indiai-óceánt és a Dél-kínai-
tengert kapcsolná össze. Megvalósulása 
azonban rövid távon nem várható.

A kereskedelmi útvonal tengeri ága 
Kanton kikötőjéből indul, Kínában érin-
ti Pejhajt, majd Hajnan szigetén Hajkout, 
később a Malakka-szoroson át a malajziai 
Kuala Lumpurt, majd az indiai Kolkatát 
(Kalkutta). Az Indiai-óceánon átkelve 
eléri Afrikát, Kenya fővárosát, Nairobit, 
majd „Afrika szarvát” megkerülve, Dzsi-
butin keresztül a Vörös-tengert. A tengeri 
selyemút a Szuezi-csatornán át jutna ki a 
Földközi-tengerre, érintve Athént (Pire-
usz), és érné el végállomását, Velencét.17

A tengeri selyemút kiépítése azonban 
komoly akadályokba ütközik, és várható, 
hogy időben elhúzódik. A kínai érdekér-
vényesítés a tengereken egyelőre korlá-
tozott mértékű. Ennek egyik oka, hogy 
haditengerészetének ereje (egyelőre?) el-
marad a pacifikus térségben legnagyobb 
vetélytársának számító Egyesült Államo-
kétól. Kína szeretné elérni, hogy csök-
kenthesse az európai vállalkozásoktól 
való függőségét az országba irányuló 
tengeri szállítások terén, illetve azok-
tól az útvonalaktól is, ahol az amerikai 

haditengerészet domináns pozíciókkal 
rendelkezik.18

A Banglades–Kína–India–Mianmar 
Gazdasági Folyosó

A Banglades–Kína–India–Mianmar 
Gazdasági Folyosó, hasonlóan a kí-
nai–pakisztánihoz, a Dél-kínai-tenger 
konfliktuszónáinak elkerülésére lehet 
alkalmas. Az ötlet jóval korábbi, mint 
az OBOR kezdeményezés: még az 1990-
es évekre nyúlik vissza. Megvalósítása 
azonban csak az elmúlt években vált re-
alitássá.

A 2.800 km hosszú korridor Kunming 
városától Dakkán át az indiai Kolkatáig 
mintegy 1,65 millió km2-nyi területet – a 
kínai Jünnan tartományt, Bangladest, 
Mianmart és az indiai Nyugat-Bengáliát – 
és körülbelül 440 millió főt köt össze, 
közúti, vasúti, vízi és légi közlekedési 
útvonalak egymáshoz kapcsolásával és 
fejlesztésével. Nagy szerepe lehet abban, 
hogy összeköttetés létesüljön a kelet- és 
a dél-ázsiai régiók, illetve a földrész két 
nagyhatalma, Kína és India között. Ez 
kínai szempontból azért fontos, mert a 
tengeri szállítás szerepe csökkenthető, 
így az árumozgás gyorsabbá és bizton-
ságosabbá válhat. A termékek közvet-
lenül kijuthatnának az Indiai-óceánra, 
elkerülve a Dél-kínai-tengert, amelynek 
térségében a pekingi politika legutóbbi 
lépései számos állammal feszült viszonyt 
generáltak. Banglades és Mianmar ab-
ban bízik, hogy erősebben kapcsolódhat 
a gyorsan fejlődő szomszédos hatalmak 
piacaihoz, ezáltal a világgazdasághoz. 
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India a legkeletibb területei – melyeket 
Banglades vág el az ország törzsterületé-
től – erőteljesebb integrációját is reméli.19

Összességében, a felvázolt kezdemé-
nyezések Kína világgazdasági befolyását 
hivatottak erősíteni. De ezekből nemcsak 
Kína, hanem a hat gazdasági folyosó által 
bekapcsolt országok is gazdasági hasz-
nokhoz fognak jutni. Ily módon Kína 
gazdaságélénkítő politikája gazdaság-
stratégiai elképzeléseket is támogat.

Az OBOR kezdeményezés,
mint az „új kínai selyemút”

Az OBOR – földrajzi értelemben – több 
tekintetben is hasonlít történelmi előd-
jére. Mindkettő célja Ázsia és Európa, 
illetve Afrika összekapcsolása, száraz-
földi és tengeri úton egyaránt. A kialaku-
lásukban azonban – hangsúlyozva, hogy 
a jelenkori rendszer még csak kiépülőben 
van – alapvető különbség, hogy a mo-
dernkori útvonal mesterséges eredetű, 
míg a történelmi selyemút megszületése 
egy hosszú és szerves fejlődés eredmé-
nye volt. Az OBOR hatalmas diplomáciai 
és azzal együtt infrastruktúra-fejlesztési 
lépéseket igényel. Azokhoz pedig jelen-
tős anyagi erőforrások szükségesek.

A kínai vezetés az Új selyemút projekt 
kivitelezéséhez 900 milliárd dolláros ál-
lami költségvetési forrást allokált. Elő-
rejelzései szerint a programhoz további 
infrastrukturális beruházások kapcso-
lódnak: 68 országban, mintegy 8 billió 
dollár értékben.20

A kezdeményezés megvalósítása Kína 
számára a következő előnyöket jelentheti:
1. a nehéziparban és az iparban jelent-

kező kapacitástöbbletek számára 
megrendeléseket nyújthat;

2. az infrastruktúra-fejlesztések csök-
kenthetik a kínai exportcikkek, vala-
mint az importált nyersanyagok szál-
lításának az idejét és/vagy költségét;

3. az építkezések és a várt versenyelő-
nyök által a gazdaság serkenthető, 
további gazdasági növekedés érhető 
el, ami a jövőben is legitimálhatja a 
Kínai Kommunista Párt hatalmát;

4. az alulfejlett nyugati régiók nemzet-
közi gazdasági kapcsolatai területfej-
lesztési funkciót láthatnak el;

5. geopolitikai motivációkat: a megfele-
lően kijelölt fejlesztések és az élén-
külő külkapcsolatok által az ország 
nagyhatalmi státusza erősödhet.

A kapacitástöbbletek lekötése

Az OBOR kezdeményezés eszköz lehet 
arra, hogy a jelenleg kapacitástöbblettel 
rendelkező kínai állami vállalatok meg-
rendelésekhez jussanak. Ezt támaszt-
ja alá, hogy a tervezett projekteknek a 
Kínán kívüli területekre eső részének a 
megvalósítását nem helyi, hanem kínai 
tulajdonú vállalkozások végzik.21 A gaz-
daságpolitikai célokkal összefüggésben 
ugyanis a kezdeményezés fontos része a 
kínai vállalatok támogatása, térnyerésük 
előmozdítása az övezethez tartozó orszá-
gokban. Ennek érdekében létrehoztak 
egy speciális befektetési alapot (China 
Ocean Strategic Industrial Investment 



2017. ősz 93

Az Új selyemút kezdeményezés

Fundation, COSIIF), amelynek célja, 
hogy az övezet mentén terjeszkedő hazai 
vállalkozásokat segítse.22

A selyemútban érintett többi ország is 
igyekszik magán- és állami forrásokat 
allokálni az infrastrukturális beruházá-
sokhoz. A költségvetési korlátok elsősor-
ban a magánszektorból történő forrás-
bevonást indokolnák, azokban a fejlődő 
országokban, amelyeken az útvonalak 
áthaladnak, az infrastrukturális beruhá-
zások mintegy 70 százaléka mégis álla-
mi költségvetési vagy állami fejlesztési 
banki forrásból származik (és mindössze 
20 százalék a magánszektorból, illetve 10 
százalék nemzetközi pénzügyi intézmé-
nyektől). A forrásallokáció versenyképes 
projektek mentén történhet – ehhez pedig 
a projektek megfelelő strukturálása szük-
séges, állami garanciavállalás mellett.

A közlekedési kapcsolatok javítása

Az OBOR Hszi Csin-ping elnök szerint 
a Kínai Népköztársaság globalizáció- és 
szabadkereskedelem-párti szándékait tes-
tesíti meg. A fejlesztések célja ebből ki-
folyólag a kínai termékek exportpiacokra 
való biztonságosabb és gyorsabb és/vagy 
olcsóbb eljuttatása. A szárazföldi, illetve 
vízi útvonalak végcélja Európa, Afrika, 
valamint Dél- és Délkelet-Ázsia.

Ugyanakkor a termelőkapacitások mű-
ködtetése elképzelhetetlen a nyersanyag- 
és energiaforrások folyamatos biztosítása 
nélkül. A kiépülő infrastruktúra segíthet 
enyhíteni Kína energia- és nyersanyagéh-
ségét, például Közép-Ázsiából kiinduló 
gáz- és olajvezetékek építésével vagy új 

dél-ázsiai mélytengeri kikötőkkel. Kína 
afrikai térnyerésének a fényében kijelent-
hető, hogy az új selyemút fontos szerepet 
tölthet be a kontinens nyersanyagainak és 
energiahordozóinak a szállításában is.23

A gazdasági növekedés serkentése

Pekinget mindenekelőtt geopolitikai 
szándékok motiválják; ám az OBOR kez-
deményezéssel komoly belső gazdaság-
politikai céljai is vannak. A két évtizeden 
át tartó kétszámjegyű gazdasági növe-
kedése az elmúlt években 7 százalék kö-
rüli szintre esett vissza. (A kormányzati 
tervek napjainkban ennek fenntartását 
célozzák.) Az OBOR így fontos eszköz 
lehet ahhoz, hogy a projektek megvalósí-
tásával élénkítsék a gazdaságot.24

Az OBOR egy olyan gazdaságpolitikai 
beavatkozás, amely az övezet országai-
nak kapcsolódó infrastrukturális beru-
házásain keresztül élénkíti a gazdaságot, 
munkahelyeket és jólétet teremt,25 továb-
bá az információs és kommunikációs 
technológia, a fizikai infrastruktúra és 
a befektetői környezet javulását ered-
ményezik az övezet országaiban, javítva 
azok nemzetközi versenyképességét.

A megvalósítandó infrastrukturális 
beruházások alkalmasak lehetnek az 
új gazdasági motor szerepére, s ehhez 
a hatalmas valutatartalékai felhasz-
nálásával a kínai állam jelentős for-
rásokkal tud hozzájárulni. Így akár a 
fogyasztásvezérelt(ebb) gazdasági növe-
kedést is segítheti, szemben a korábbi, 
döntően exportvezérelt bővüléssel.26
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Az infrastrukturális projektek – majd 
később a felfutó kereskedelem – felgyor-
sítják annak a célnak az elérését is, hogy 
a kínai valuta, a renminbi egyre inkább 
nemzetközi fizetőeszköz (és tartalékvalu-
ta) legyen, csökkentve ezzel az amerikai 
dollár szerepét a világgazdaságban.

Területfejlesztés a középső
és nyugati régiókban

AZ OBOR a kínai területfejlesztési el-
képzelések megvalósításának is a részét 
képezi. Az ország történelme során a ke-
leti, tengerparti városok a kereskedelem 
következtében jóval gazdagabbak voltak 
(mára az életszínvonaluk Magyarországé-
val vetekszik), mint a nyugati és a száraz-
föld belsőbb területei. A kezdeményezés 
országon belüli fejlesztései elsősorban az 
elmaradottabb nyugati, illetve belső terü-
leteken valósulnának meg. A huszonhét 
tartományból tizenhatot érintenek az út-
vonaltervek – mindegyiknek meg is van a 
saját OBOR-terve27 –, bár a beruházások 
iránt a többi, kimaradt régió is érdeklődik.

A regionális célok összefüggésben 
vannak a belpolitikai stabilitás növelé-
sével, hiszen az a szegényebb térségek 
felzárkóztatásával érhető el, ami példá-
ul különösen fontos a muszlimok által 
lakott Hszincsiang tartományban. Az 
ottani korábbi többség, az ujgurok törté-
nelmi traumájának tekinthető a han kí-
naiak erőszakos betelepítése. Így ott az 
ország többi vidékénél alacsonyabb élet-
színvonal, a történelmi traumák, az elté-
rő (iszlám) kultúra, valamint a többségi 
társadalomtól eltérő demográfiai dinamika 

együtt komoly politikai kockázatokat je-
lenthet, ami szeparatista és/vagy terroris-
ta mozgalmakban ölthet testet. Súlyosbí-
tó tényező, hogy az ilyen mozgalmak a 
szomszédos, hasonló kultúrájú államok 
(Afganisztán, Pakisztán, Tádzsikisztán 
stb.) vagy azok szélsőséges mozgalmai 
támogatását is élvezhetik.28

Geopolitikai motivációk

Kína földrajzi helyzete különlegesnek 
tekinthető, ugyanis a jelenlegi nagyhatal-
mak közül ez az egyetlen, amely a többi 
vetélytárs által a leginkább körülvett, és 
így a legjobban ellenőrizhető. Északon 
Oroszország, délen a gyorsan fejlődő In-
dia, keleten Japán és a pacifikus térséget 
uraló Amerikai Egyesült Államok „ha-
tárolja”. Nyugaton az instabil muzulmán 
világgal érintkezik. Ugyanakkor délen 
falszerűen határolja a Himalája, északon 
a fagyott sivatagok, nyugaton pedig a ha-
talmas turkesztáni sivatagok kerítik el. 
E tényezők jelentősen korlátozzák a fel-
törekvő állam globális gazdasági, illetve 
geopolitikai lehetőségeit, a világgazda-
sághoz való kapcsolódásait, valamint az 
erőtérépítési (expanziós) törekvéseit. A vi-
lágtengeren több vetélytárssal – de legfő-
képpen az Egyesült Államokkal – találja 
magát szembe.

Bár az orosz–kínai határvita 2008-ra 
végleg lezárult, Kína szárazföldi határai 
nem teljesen stabilak: a megszállt Tibet, 
a nyugaton szomszédos muzulmán világ, 
valamint az Indiával időnként előforduló 
incidensek kockázatokat hordoznak. Má-
sik oldalról viszont az orosz vidékekre 



2017. ősz 95

Az Új selyemút kezdeményezés

áttelepült kínaiak is feszültség forrásává 
válhatnak. A Dél-kínai-tengernek a ha-
józás által érintett lakatlan szigetei, zá-
tonyai szintén nézeteltéréseket gerjeszte-
nek. A Mischief-szirt 1995-ös megszállá-
sa és oda katonai bázis telepítése Tajvan-
nal, Vietnammal és a Fülöp-szigetekkel 
okozott jelentős konfliktust.27 A Spratly-
szigeteknél felépített mesterséges szige-
tek és katonai bázisok szintén vitatott 
kérdést jelentenek, ugyanis a területre a 
Mischief-szirt esetében érintett országo-
kon kívül Malajzia és Brunei is igényt 
formál. A térség kapcsán további feszült-
séget okoz, hogy a régiós erőegyensúly 
fenntartásában érdekelt USA is gyakran 
beavatkozik az általa nemzetközi vizek-
nek tartott területen.

Az OBOR lehetőséget kínál, hogy Kína 
regionális és globális szinten egyaránt 
növelni tudja a gazdasági, politikai és 
katonai befolyását. Véleményünk szerint 
a szerepe nem elsősorban a projektek ál-
tal elérhető rövid, illetve középtávú gaz-
dasági megtérülésben materializálódik, 
sokkal inkább a várható geopolitikai 
hasznok motiválják. A kezdeményezés 
geopolitikai síkon a következő irányokat 
veszi fel:
• Délkelet-Ázsia kínai kultúrájú, ko-

rábban amerikai érdekszférába tarto-
zott államai (pl. Mianmar, Thaiföld);

• az orosz érdekszférába tartozó 
(posztszovjet) közép-ázsiai régiók;

• az Indiával „hagyományosan” feszült 
viszonyban álló Pakisztán;

• a korábban „el nem kötelezett” afri-
kai államok.

A gazdasági célú infrastruktúra-fej-
lesztések alkalmat teremtenek arra, 
hogy katonai bázisok épülhessenek ki. 
Így például a pakisztáni Gvadár vagy az 
afrikai Dzsibuti kikötője alkalmas hadi 
célokra is, és a Maldív-szigetek főváro-
sában, Maléban történő fejlesztések szin-
tén közel esnek az amerikai és az indiai 
érdekszférához. Afrika kapcsán fontos 
megemlíteni, hogy a kontinens az 1990-
es évek óta egyre fontosabb gazdasági 
partnerévé vált Kínának, 2010 óta pedig 
a kereskedelmében az ázsiai óriás vette át 
az első helyet. Kína hatalmas infrastruk-
turális beruházásokat támogat, illetve vé-
gez a harmadik földrészen, így a fekete 
kontinens bekapcsolása jól beilleszthető 
volt a kezdeményezésbe.

A Kínai Népköztársaság számára a 
földrajzi elhelyezkedésből származó 
mellett a másik, ha lehet, még nagyobb 
nehézség, hogy bár a Világbank ada-
tai szerint vásárlóerő-paritáson mérve a 
világ legnagyobb gazdasága és a legné-
pesebb országa, a nemzetközi intézmé-
nyekben mégsem foglal el globális nagy-
hatalomnak megfelelő helyet. Az ország 
(egyedüli ázsiai hatalomként) állandó 
tagja ugyan az ENSZ Biztonsági Taná-
csának, de nem tagja sem a G7-nek, sem 
a G8-nak, csupán a lényegesen szélesebb 
kört magában foglaló G20-nak.

A Világbankban Kína 4,53 százalékos 
szavazati súlyt képvisel, miközben az 
USA csaknem 17 százalékost.29 Az IMF-
ben Kína szavazata 6,09 százalékot tesz 
ki, míg az Egyesült Államoké 16,52 szá-
zalékot.30 Összehasonlításként: az EU27 
(azaz az Egyesült Királyság nélkül) 
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25,57, Japán pedig 6,15 százalékot tudhat 
magáénak.

Az ázsiai regionális fejlesztéseket fi-
nanszírozó Ázsiai Fejlesztési Bankban 
(Asian Development Bank, ADB) Japán 
befolyása kiemelkedő (12,784 százalék-
nyi szavazati jog), míg Kína csupán 5,45 
százaléknyi szavazattal rendelkezik, 
ami Ausztrália 4,928 százalékával mutat 
hasonlóságot. Figyelemre méltó ennek 
kapcsán, hogy a nem ázsiai országok (az 
EGT tagállamai, az Egyesült Államok és 
Kanada) együttesen a szavazatok 34 szá-
zalékával bírnak.31

Kína a hagyományos fejlett államok 
által uralt meglévő intézmények mellé 
megkezdte egy párhuzamos intézmény-
rendszer kiépítését, melynek elemei a kö-
vetkezők:
• az Ázsiai Infrastruktúra-fejlesztési 

Bank (Asian Infrastructure Invest-
ment Bank, AIIB);

• az Új Fejlesztési Bank (New Develop-
ment Bank, NDB);

• a Selyemút Infrastrukturális Alap 
(Silk Road Infrastructure Fund, 
SRIF).

Az árnyék-intézményrendszer két-
ségkívül legfigyelemreméltóbb eleme 
az AIIB. A bank 2015-ben kezdte meg 
a működését, 100 milliárd dolláros tő-
kével, és tevékenységének célja részben 
az OBOR-hoz kapcsolódó beruházások 
segítése. Az AIIB alaptőkéje összemér-
hető akár a Világbankéval (226 milliárd 
dollár), akár az ADB-éval (160 milli-
árd dollár). Az intézményhez – az USA 
rosszallása ellenére – alapító tagként 

csatlakozott valamennyi nyugat-euró-
pai állam és Kanada. Az AIIB-ben Kína 
jelentősen nagyobb szavazati joggal ren-
delkezik (28,7 százalék), mint a második 
legnagyobb befolyású tag India (8,3 szá-
zalék).32

A pekingi kormány az OBOR kap-
csán számít a BRICS-országok (Brazília, 
Oroszország, India, Kína és a Dél-afrikai 
Köztársaság) által 2014-ben közösen fel-
állított, sanghaji székhelyű Új Fejlesztési 
Bank forrásaira is, de az olyan hagyo-
mányos, bár rivális partnerekére is, mint 
az Ázsiai Fejlesztési Bank vagy a Világ-
bank. A tervek között szerepel a fejlesz-
tésekben érintett országok kormányainak 
a pénzügyi részvétele is. A beruházások 
iránt a nyugati világ nagyvállalatai is ér-
deklődnek, a programtól a megrendelése-
ik jelentős bővülését várják.33 Kína célja, 
hogy az európai, illetve amerikai nagy-
vállalatok finanszírozóiként a nyugati 
világ pénzügyi szereplőit is bevonják a 
fejlesztésekbe.

Az állami tulajdonú Selyemút Infra-
strukturális Alap 2014-ben kezdte meg a 
működését, 40 milliárd dolláros tőkével. 
Az alap célja az OBOR-projektek finan-
szírozása.34

A geopolitikai „sakkjátszma” további 
elemét képezik a különböző szabadke-
reskedelmi övezetek, vámuniók. Az Új 
selyemút kezdeményezés válasz lehet 
arra, hogy az elmúlt időszakban Kína 
számos globális kereskedelmi megálla-
podásból kimaradt, így például a 2016 
februárjában aláírt Csendes-óceáni Part-
nerségből. A (Donald Trump által elha-
gyott, de korábban az Egyesült Államok 
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vezette) közösség nem titkolt célja, hogy 
csökkentse Kína befolyását a kelet-ázsi-
ai–csendes-óceáni térségben.35 Az USA 
és az Európai Unió közötti Transzatlanti 
Kereskedelmi és Beruházási Partnerség-
gel (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership, TTIP) kapcsolatos (szintén 
javarészt Trump miatt megakadt) tárgya-
lások vagy az EU és Kanada között 2016 
októberében aláírt szabadkereskedelmi 
megállapodás, a CETA (Comprehensive 
Economic and Trade Agreement) céljai 
között egyaránt szerepel a gyorsan erő-
södő Kínával szembeni közös fellépés, 
illetve az erőforrások egyesítése.

Kína eddig 12 szabadkereskedelmi 
egyezményt kötött, többek között Szin-
gapúrral, Pakisztánnal, Chilével, Peru-
val, Costa Ricával, Izlanddal, Svájccal, 
Hongkonggal és Tajvannal. Az OBOR-
hoz kapcsolódóan hasonló megállapodás 
megkötését tervezi az övezet mentén fek-
vő országokkal. Már folynak a tárgyalá-
sok Japánnal, a Koreai Köztársasággal, 
Ausztráliával, Srí Lankával, Norvégi-
ával, az ASEAN tagállamaival (az ún. 
Regionális Átfogó Gazdasági Partner-
ség [Regional Comprehensive Economic 
Partnership, RCEP] keretében) és az 
Öböl Menti Együttműködési Tanáccsal 
(Gulf Cooperation Council, GCC).

Magyarország érintettsége
az Új selyemút kezdeményezés 
kapcsán

A Kínai Népköztársaság Kelet-Közép-
Európával kapcsolatos stratégiájának új 
elemét jelentik a 2011 óta rendszeressé 
vált 16+1 találkozók.36 Az első színhe-
lye Budapest volt, 2016-ban pedig a lett 
főváros, Riga adott helyet a megbeszé-
léseknek. E legutóbbi találkozón a felek 
arról állapodtak meg, a kínai stratégia 
részeként az egyik vezető pénzintézet, 
az Industrial and Commercial Bank of 
China (ICBC) egy 10 milliárd eurós be-
fektetési alapot hoz létre abból a célból, 
hogy több mint 50 milliárd euró értékű 
beruházás valósulhasson meg Közép- és 
Kelet-Európában.37

Az „Egy övezet, egy út” stratégia Ma-
gyarország számára a leginkább expli-
cit módon az Athén kikötőjét, Pireuszt 
Szkopjén és Belgrádon keresztül Buda-
pesttel összekötő vasútvonal fejleszté-
sében jelenik meg. A Kelebia és Buda-
pest-Ferencváros közötti 159 km-es vasút 
felújítása a tervek szerint kb. 550 milliárd 
forintba kerülne, ennek finanszírozására 
a Kínai Népköztársaság 467 milliárd fo-
rint értékű, 2,5 százalékos kamatú dollár-
hitelt folyósít 20 évre.38

Magyarország – az OBOR menti álla-
mokhoz hasonlóan – a logisztikai infra-
strukturális beruházások, illetőleg a be-
szállítói megrendelések élénkülése révén 
profitálhat a kezdeményezésből. Célsze-
rű lenne a gazdaságstratégia részeként 
megjeleníteni a kapcsolódó beruházások, 
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szolgáltató központok (Shared Service 
Center, SSC) és létesülő munkahelyek 
által várható előnyöket.39

Kitekintés, az OBOR jövője

A kezdeményezést támogató államok 
vezetői a 2017. májusi pekingi találkozó-
juk alkalmából egy szándéknyilatkoza-
tot tettek közzé,40 amelyben az OBOR-t 
a nemzetközi együttműködés és a 
szabadkereskedelem irányába tett fontos 
lépésként értékelték. Kiemelték a gaz-
daságpolitikai konzultációk, valamint a 
pénzügyi-financiális és a kiépítendő inf-
rastrukturális hálózatok működtetésében 
való együttműködés fontosságát.

A bejelentés óta eltelt három és fél év 
alatt jelentékeny beruházások valósultak 
meg az OBOR részeként. A Kína–Mon-
gólia–Oroszország Gazdasági Folyosó 
építése az eredeti szándékoknak meg-
felelően41 megkezdődött, noha az orosz 
partner inkább a támogatását, mintsem a 
csatlakozási szándékát fejezte ki. A kö-
zép-ázsiai országok közül elsőként Üz-
begisztánnal jött létre együttműködés, 
amelynek részeként 2016-ban átadták a 
Taskent és Namangan közötti vasútvo-
nalat.42 Malajziával (amely az ASEAN-
országok közül Kína legfontosabb keres-
kedelmi partnere) számos közös vasúti és 
logisztikai projekt eredményei láthatóak. 
Az OBOR eddigi előrehaladása azt mu-
tatja, hogy az infrastrukturális fejlesz-
tési igényeik következtében a fejlődő 
vagy kevésbé fejlett országok részéről 
jóval nagyobb a kezdeményezés tá-
mogatottsága. Ennek egyik példája a 

2016 szeptemberében Indonézia közép-
szulavézi (Celebesz) tartományában át-
adott ipari park.43

A keresletvezérelt, az állami gazdaság-
politikai ösztönzők által működtetett kí-
nai gazdaság mindeközben évi 6-7 szá-
zalék közötti gazdasági növekedést ért 
el. A közelmúltban közzétett 2017 első 
féléves makrogazdasági adatok megerő-
sítették, hogy a kínai GDP növekedési 
üteme a tervezettnél (6,5%) magasabb 
(6,9%) lett.44 Az ipari termelés júniusban 
mért, az előző év hasonló időszakához 
képest 7,6 százalékos bővülése a piaci 
várakozásokat meghaladta. A kiskeres-
kedelmi eladások értékben 11,0 száza-
lékkal növekedtek. A tárgyi eszközökre 
vonatkozó beruházások értéke 8,6 szá-
zalékkal emelkedett. Az építkezésekhez 
elengedhetetlen cementnek a termelése 
exponenciálisan nőtt: az 1998-as 50 mil-
lió tonnáról a 2014-es 230 millió tonnára; 
jelenleg éves szinten 225 millió tonna.

A kínai gazdaságnak, azon belül is 
különösen a feldolgozóiparnak a telje-
sítményét mérő beszerzési menedzserin-
dex (purchasing managers’ index, PMI) 
a vizsgált időszakban – 2015 második, 
illetve 2016 első félévétől eltekintve – 
konjunktúrát jelzett.45 Tekintve, hogy a 
PMI értékét az új megrendelések (30%), 
a kibocsátás (25%), a foglalkoztatottság 
(20%), a beszállítói szállítási idők (15%) 
és a vásárolt termékek készlete (10%) 
adja, az a benne szereplő mutatók és azok 
súlya alapján egy előretekintő növeke-
désbecslésként értelmezhető.

Az indexben szereplő öt mutató kö-
zül négy esetében álltak rendelkezésre 
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historikus adatok, melyek alapján a kö-
vetkező megállapítások tehetők:
• Az új megrendelések indexe a nagy 

pénzügyi válságot követő, 2008 végi 
rekordmélység (33 pont) után 2010-re 
a elérte a válság előtti szinteket (60 
pont körül), majd 2012 után az 50-55 
pont közötti sávban stabilizálódott, 
negatív kilátások mellett.

• Az ipari termelés – az új megrende-
lésekhez hasonlóan – a válság utáni 
gyors kilábalást (2009 végén 19,5%), 
majd gyors felfutást követően ismét 
jelentős csökkenést mutatott: 2015-
ben elérte mélypontját. A mutató 
értéke 2016 végéig 6 százalék körül 
stabilizálódott, ez év elejétől a trend 
megfordult, és a termelés további 
csekély mértékű növekedése várható.

• A foglalkoztatottsági adatok – a fej-
lett világtól eltérően – csak csekély 
mértékben reagáltak a válságra: a 
mutató értéke az elmúlt 10 évben 
folyamatosan 4 százalék körül moz-
gott.

• A vállalatoknál levő készletek 1952 
és 2016 között évente átlagosan 251,5 
milliárd jüannal nőttek. A készlet-
felhalmozás az 1990-es évek köze-
pétől 2011-ig (2007-től eltekintve) 
folyamatosan nőtt, 1266,23 milliárd 
jüanos történelmi csúcsot érve el. 
A 2011-es rekordérték óta a készlet-
felhalmozás csökkenő trendet mutat.

2. ábra46

A beszerzési menedzserindex alakulása Kínában



100 Külügyi Szemle

Engelberth István – Sági Judit

Az index 50 pont alatti értéke a feldol-
gozóipar teljesítményének csökkenésére, 
míg az a fölötti érték a bővülésére utal. 
A PMI-ben szereplő mutatók részletes 
vizsgálata alapján megállapítható, hogy 
a 2015 augusztusa utáni pozitív értéke-
it elsősorban a javuló foglalkoztatási és 
ipari termelési adatok okozták, a többi 
mutató stagnált vagy kisebb mértékben 
csökkent.

A növekedésnek azonban pénzügyi 
stabilitási kockázatai is vannak.47 A kínai 
államadósság kockázati besorolását 2017 
májusában a Moody’s befektetői ügynök-
ség A1-ről Aa3-ra módosította, negatív 
növekedési kilátások mellett. A leminősí-
tés hátterében az az elemzői megfontolás 
áll, hogy a gazdasági növekedést a pénz- 
és hitelkínálatnak a 10 százalékot megha-
ladó bővülése finanszírozza, amely a kí-
nai árnyékbankrendszerrel jelentős rend-
szerkockázatokat eredményez. Kínában 
az önkormányzatok és a vállalkozások 
az infrastrukturális beruházásaikat hi-
telfelvétellel finanszírozták; a gazdasági 
szektor szereplőinek íz eladósodottsága 
ugyanakkor eddig nem, vagy csak túl 
nagy áron hozta meg a kívánt hatást.

Összefoglalás

Az OBOR kezdeményezés megvalósu-
lása jelentősen befolyásolhatja a világ, 
illetve a globális kereskedelem helyzetét, 
fejlődését az elkövetkező években. A se-
lyemút részét képező szárazföldi övezet 
és a tengeri útvonal (The Belt and Road 
Initiative) gazdaságstratégiai lehetősé-
geket teremt Kína és az övezet országai 

számára, illetve erősíti az Ázsia és Euró-
pa közötti kapcsolatokat.

A selyemút – mint a történelem során 
korábban is – egy szerteágazó kereske-
delmi útvonal, amelyet a hozzá kapcsoló-
dó országok gazdasági szereplői alakíta-
nak ki és működtetnek. Tanulmányunk-
ban ismertettük az új selyemút részét 
képező hat gazdasági folyosót, illetve az 
útvonalak mentén együttműködő orszá-
gokat.

Az Új selyemút kezdeményezést a kí-
nai gazdaságpolitika 2013-ban indította 
el. A tanulmány során az OBOR céljai-
ra is rámutattunk azzal összefüggésben, 
hogy a kínai vezetés jelentős, 900 milli-
árd dollárnyi állami költségvetési forrást 
allokált a megvalósításához. E célok kö-
zött említhetők a kínai gazdaság kapaci-
tástöbbleteit hasznosító megrendelések, 
az övezethez kapcsolódó infrastrukturá-
lis fejlesztések, a területfejlesztési hatá-
sok, illetve a geopolitikai vonatkozások 
(ti. Kína nagyhatalmi státusza erősödhet).

A közelmúlt makrogazdasági adatai 
arra mutattak rá, hogy Kína historikusan 
magas beruházási hányaddal ért el jelenté-
keny gazdasági növekedési ütemet. Az Új 
selyemút kezdeményezés által, a gazdasá-
gi ösztönzők nemzetközi szintre emelésé-
vel a kereskedelmi övezet országaiban is 
állami megrendelések indultak (indulnak) 
el, amelyek a magánszektor beruházásai-
nak az érdekeltségét is megteremtik. A nö-
vekedésösztönzés meghatározó arányban 
állami forrásokból valósul meg, azonban 
a közvetett – beszállítói, munkaerőpiaci és 
fogyasztásgeneráló – hatások révén abban 
a magánszektor is érintett.
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A konjunktúrahatások elemzése során 
tanulmányunkban kitértünk arra, hogy 
az OBOR egy olyan gazdaságpolitikai be-
avatkozás, amely az övezet országainak a 
kapcsolódó infrastrukturális beruházása-
in keresztül munkahelyeket teremt, élén-
kíti a gazdaságot, és jólétet teremt. Az Új 
selyemút pénzügypolitikai vonatkozásai 
Kína esetében egyértelműen a gazdasági 
növekedés élénkítését jelentik. A megva-
lósítandó infrastrukturális beruházások 
alkalmasak lehetnek az új gazdasági mo-
tor szerepére, amihez az állam a hatalmas 
valutatartalékokat felhasználva jelentős 
forrásokkal tud hozzájárulni. Így akár a 
fogyasztásvezérelt(ebb) gazdasági növe-
kedést is segítheti, szemben a korábbi, 
döntően exportvezérelt kínai bővüléssel.

Az OBOR bejelentése óta eltelt három 
és fél év értékeléséből nyilvánvalóan ki-
tűnik a projekt előrehaladása. Írásunkban 
a makrogazdasági indikátoroknak a 2017 
júliusáig bezárólag mért értékei alapján 
elemeztük a kínai gazdaság teljesítmé-
nyét, az Új selyemút kezdeményezés ha-
tásaival összefüggésben. Következtetés-
ként levonható, hogy az ipari termelési 
és a foglalkoztatási mutatók, illetőleg a 
beruházási adatok részben a kezdemé-
nyezéssel összefüggő növekedési pályát 
írnak le, ugyanakkor az állami és a ma-
gánszektor eladósodottsági tendenciái je-
lentős pénzügyi stabilitási kockázatokat 
rejtenek.

Mindemellett fontos kiemelni, hogy az 
OBOR elsősorban nem gazdasági érde-
keket, hanem geopolitikai pozíciók meg-
szerzését szolgálja. Kína geostratégiai 
helyzete nagyobbrészt az Ázsiával, de az 

érintett európai államokkal kötött kétol-
dalú megállapodások révén is erősödött. 
Véleményünk szerint az OBOR a párhu-
zamos intézményrendszer (Ázsiai Infra-
struktúra Fejlesztési Bank, Új Fejlesztési 
Bank, Selyemút Infrastrukturális Alap) 
kiépítésével együtt lehetőséget biztosít, 
hogy a Pax Americana után eljöjjön a 
Pax Sinica kora.
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