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Összefoglalás: Egyértelmű kritériumok és világos keretrendszer hiányában nehéz 
részletes statisztikákat készíteni az Övezet és Út Kezdeményezéshez köthető be-
ruházási projektekről. Kína nemzetközi fejlesztési finanszírozási gyakorlatát egyre 
több kritika éri – elsősorban az eladósodott országok kapcsán –, amelyekben 
„adósságcsapda-diplomáciával” vádolják az ázsiai országot. Bár a Kezdeménye-
zés várhatóan nem okoz rendszerszintű adósságproblémákat az érintett régiókban, 
vannak olyan országok, amelyek területet vagy infrastruktúrát voltak kénytelenek 
átengedni Kínának, mivel nem tudták fizetni az adósságukat. Ázsiában Japán több 
évtizedes múlttal rendelkezik az infrastruktúra-fejlesztés finanszírozása terén, és 
átláthatóbb feltételrendszer mellett kínál pénzügyi forrásokat, mint Kína.

Abstract: With the lack of clear criteria and framework it is hard to prepare detailed 
statistics on investment projects related to the Belt and Road Initiative. Chinese 
routine in international development finance receives increased critics primarily in 
case of highly indebted countries, blaming China for “debt-trap diplomacy”. Though 
the Initiative is unlikely to generate systematic debt problems in the affected regions, 
there are countries that had to transfer ownership of part of their land or infrastructure 
to China after being unable to afford debt repayments. In Asia Japan has decades-
long experience in infrastructure development financing, so the country provides 
funding under more transparent conditions than China.

BEVEZETÉS

Kína Övezet és Út Kezdeményezéséről (Belt and Road Initiative, BRI) naponta 
számos sajtóhír, publikáció és elemzés jelenik meg. A 68 országot érintő óri-
ás projektet Kína úgy hirdeti, mint az emberiség jövőbeni jólétét megalapozó 

közös erőfeszítést, amely minden résztvevő számára csak nyereséget hoz. A kriti-
kusai ugyanakkor a gyarmatosítás új formájának tartják a kezdeményezést. Abban 
azonban a legtöbb résztvevő és elemző is egyetért, hogy Kína az infrastruktúra-
fejlesztési finanszírozás egyik vezető – ha nem az első számú – szereplőjévé vált 
globális szinten. Márpedig az általa kínált forrásokra hatalmas igény mutatkozik: 
az Ázsiai Fejlesztési Bank adatai alapján 2016 és 2030 között egyedül Ázsiában 
26 billió dollár értékű infrastruktúra-fejlesztésre lenne szükség a gazdasági növe-
kedés fenntartásához, a szegénység leküzdéséhez és a klímaváltozás hatásainak 
kezeléséhez. Ekkora igény mellett még a BRI is eltörpülni látszik, mindazonáltal 
Kína projektje már most meghatározó jelentőségű az érintett kontinensek orszá-
gai számára. A sajtóban megjelenő hatalmas számok és összegek hallatán könnyű 
megfeledkezni arról, hogy a legtöbb esetben a beruházások finanszírozása hitelből 
történik, amit vissza is kell majd fizetnie az érintett országnak.

Az elemzés a BRI-hez köthető beruházási projektek területi és iparági megosz-
lását, illetve Kína nemzetközi fejlesztési finanszírozási gyakorlatát vizsgálja, különös 
tekintettel egyes országok eladósodásának problémájára és következményeire.

https://www.adb.org/news/asia-infrastructure-needs-exceed-17-trillion-year-double-previous-estimates
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KÍNAI BERUHÁZÁSOK AZ ÖVEZET ÉS ÚT MENTÉN

Bár nincs egyértelmű kritériuma annak, hogy mi minősül BRI beruházási pro-
jektnek, mégis létezik néhány olyan információforrás, amelynek működtetői 
igyekeznek nyomon követni, hogyan alakulnak a kezdeményezéshez köthe-

tő kínai beruházások. Az egyik ilyen a német Mercator Institute for China Studies 
(MERICS) Belt and Road Tracker nevű adatbázisa, amely olyan projekteket is 
tartalmaz, amelyeket hivatalosan nem a BRI részét képező beruházásként kommu-
nikáltak, azonban a jellemzőik és a kínai szerepvállalás miatt illeszkednek az Övezet 
és Út Kezdeményezés célkitűzéseibe. A MERICS egy interaktív térkép segítségével 
szemlélteti a projektek egyes jellemzőit, részletes információt azonban nem tesz 
közzé, így különböző statisztikák készítésére nem alkalmas.

A másik említendő információforrás az amerikai Center for Strategic and Inter-
national Studies (CSIS) Reconnecting Asia nevű projektje, amely interaktív felülete 
révén igyekszik képet adni arról, milyen infrastrukturális beruházások zajlottak és 
zajlanak Ázsiában és Európában. A „Reconnecting Asia” adatbázis előnye, hogy 
különböző szempontok alapján szűrést is lehetővé tesz, viszont nem vizsgálja Af-
rikát. Az adatbázis nemcsak a BRI-hez köthető projekteket tartalmaz, de szűrési 
feltételként beállítható, akárcsak a projekt státusza, kezdési ideje, illetve a finanszí-
rozó ország. Mivel a tapasztalatok szerint számos, a BRI-hez köthető beruházási 
projekt megmarad a bejelentés szintjén, célszerű csak azokat vizsgálni, amelyek 
esetében már legalább az előkészítő munkálatok megkezdődtek. Az adatbázis a 
2018. október 17-i állapot szerint összesen 43 olyan projektet tartalmaz, amely a 
szerkesztők szerint a BRI-hez köthető, a megvalósítása folyamatban van, és a fi-
nanszírozók között kínai szereplők is találhatók. A projektek közül 26 közút-, 14 pedig 
vasúthálózat-fejlesztéshez kapcsolódik, de szerepel az adatbázisban 3 intermodális 
logisztikai központ fejlesztési projekt is. A BRI-hez köthető befejezett projektek szá-
ma az adatbázis szerint 13.

A harmadik, s egyben a legátfogóbb információforrás, amely már részletesebb 
statisztikák készítését is lehetővé teszi, az American Enterprise Institute által mű-
ködtetett China Global Investment Tracker egészen más nagyságrendű adatokat 
közöl. Az adatbázis 2005 óta gyűjti a Kínához köthető beruházási és építkezési pro-
jekteket a világ minden részéről. Jelenleg 2.900-ról tartalmaz információt, amelyek 
között vállalati beruházások, felvásárlások és építkezések egyaránt szerepelnek. 
Mivel az Övezet és Út Kezdeményezés eddig elsősorban infrastruktúra-fejlesztésre 
irányult, az adatbázisban szereplő építkezési projekteket célszerű részletesebben 
megvizsgálni. Lehetőség van szűrést végezni a BRI-vel való kapcsolat, továbbá föld-
rajzi régiók, országok és gazdasági szektorok szerint, így az adatbázis alapján képet 
lehet alkotni az Övezet és Út területi és iparági fókuszáról. Az adatok kiértékelésénél 
ugyanakkor fontos figyelembe venni, hogy a China Global Investment Tracker sem 
nyújt részletes tájékoztatást az adatbázis építésének a módszertanáról, illetve arról, 
mi alapján kötnek egyes projekteket az Övezet és Út Kezdeményezéshez.

https://www.merics.org/en/bri-tracker/methodology
https://www.merics.org/en/bri-tracker/interactive-map
https://reconnectingasia.csis.org/about/
http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
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Az Ázsiával és Afrikával kapcsolatos adatok vizsgálatából kiderül, hogy a BRI 
vonatkozású építkezési projektek összértéke alapján egyértelműen Pakisztáné az 
első hely (31,9 milliárd dollárral), a második Banglades (18,3 milliárd dollár), a har-
madik pedig Egyiptom (17 milliárd dollár). Az első tíz ország között található még 
sorrendben Malajzia, Indonézia, Oroszország, Laosz, az Egyesült Arab Emírségek, 
Irán és Szaúd-Arábia. A legalább 1 milliárd dollár összértékű projekteknek helyszínt 
adó országok között Nepál az utolsó (1,1 milliárd dollár).

1.ábra
Az Övezet és Út Kezdeményezéshez köthető építkezési projektek

Ázsiában és Afrikában (1 milliárd dollár érték felett)

A China Global Investment Tracker adatai alapján saját szerkesztés.

A BRI-hez köthető építkezési projektek száma alapján szintén Pakisztán az első 
számú célország Ázsiában, de Malajzia és Indonézia is kiemelt beruházási hely-
színnek számít.

http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
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2. ábra
A BRI-hez köthető építkezési prjektek száma Ázsiában (darab)

A China Global Investment Tracker adatai alapján saját szerkesztés.

Ami az iparági megoszlást illeti, Ázsiában a legtöbb projekt az energiaipart érinti 
(146), ezt követik a szállítmányozáshoz (111), valamint az építőiparhoz (76) köthető 
beruházások. A projektek összértékének vizsgálatakor ugyanez a sorrend állapítha-
tó meg (3. ábra).

3. ábra
A BRI-hez köthető építkezési projektek értéke iparáganként Ázsiában (milliárd dollár)

A China Global Investment Tracker adatai alapján saját szerkesztés.

http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
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Afrikában a projektek iparági megoszlása hasonló képet mutat, mint Ázsiában. 
Mind a projektek száma, mind pedig az összértékük tekintetében látványos az ener-
giaipar, a szállítmányozás és az építőipar dominanciája. Ami az országok szerinti 
megoszlást illeti, a projektek értéke alapján Egyiptom áll az első helyen (17 milliárd 
dollár), majd Etiópia (9 milliárd dollár) és Madagaszkár (1,4 milliárd dollár) a sorrend. 
A projektek száma szerint azonban már Etiópia tekinthető az első számú célország-
nak (4. ábra).

4. ábra
A BRI-hez köthető építkezési projektek száma az afrikai országokban

A China Global Investment Tracker adatai alapján saját szerkesztés.

KÍNA HITELEZÉSI GYAKORLATA
MINT ÚJ GYARMATOSÍTÁS?

A 2018-as év során egyre több olyan publikáció jelent meg a nyugati sajtó-
ban, amely szerint Kína hitelezés révén igyekszik kiterjeszteni a befolyását 
világszerte, és rákényszeríteni az akaratát a legsebezhetőbb országokra. 

A kritikusok „adósságkolonizációként”, illetve „adósságcsapda-diplomáciaként” 
emlegetik azt a gyakorlat, amelynek keretében szerintük Kína olyan hiteleket nyújt 
fejlődő országoknak, amelyeket azok biztosan nem lesznek képesek visszafizetni, 
és a területük vagy az infrastruktúrájuk egy részének az átengedésére kénysze-
rülnek. A kritikusok szerint az Övezet és Út Kezdeményezés pedig csupán eszköz 
mindennek a megvalósításához. Legutóbb a kínai elnök és az afrikai országok ve-
zetőinek szeptemberi pekingi találkozóját követően erősödtek fel Kína hitelezési 
és segélyezési gyakorlatával kapcsolatban a negatív hangok. Kína ezzel szemben 
egyfajta „win-win” kezdeményezésként jellemzi a BRI-t, amely a kínai áruk kereske-
delmét és a fejlődő országok infrastruktúra–fejlesztését egyaránt segíti.

http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/09/03/china-invest-60-billion-across-continent-raising-fears-new-colonialism/
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/09/03/china-invest-60-billion-across-continent-raising-fears-new-colonialism/
http://www.ciis.org.cn/english/2017-07/21/content_39050638.htm
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A tisztánlátást nehezíti, hogy a múltban Kínának az adós államokhoz való 
hozzáállása egyáltalán nem volt következetes, emellett nem követte azokat a jó 
gyakorlatokat sem, amelyeket a nemzetközi hitelezők általában szegény országok 
iránt alkalmaznak. Ezek hiányában érdemes néhány ország esetét külön megvizs-
gálni, illetve a témában született különböző szakmai elemzésekre támaszkodni. 
Ez utóbbiak közül kiemelkedik a Center for Global Development 2018 márciusában 
közzétett szakpolitikai elemzése. A tanulmány a kínai hitelek és a BRI vonatkozá-
sában kiemeli, hogy általánosságban nem lehet egyértelmű bizonyítékot találni az 
állami beruházások és a gazdasági növekedés közti ok-okozati összefüggésre. 
Ezért az Övezet és Út finanszírozásának a fenntarthatóságát nagyrészt maguknak 
a projekteknek a jövedelemtermelő képessége fogja meghatározni.

A Kínával szemben fennálló adósságállomány értékének a megítélését nagy-
ban nehezíti, hogy a kínai részről többnyire érintett Kínai Fejlesztési Bank és Kínai 
Exim Bank nem teszi közzé az általa nyújtott hitelek feltételeit. Mindez szembemegy 
a multilaterális nemzetközi pénzügyi intézmények – például a Világbank vagy az 
Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank – gyakorlatával, amelyek nyilvánosságra 
hozzák az egyes államoknak nyújtott hitelek részleteit. A két kínai bank esetében 
csak anekdotaértékű híradásokból és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) egyes jelenté-
seiből lehet következtetni arra, hogy az általuk nyújtott hitelek között a kamatmentes 
konstrukciótól a piaci kamatláb mellett nyújtott hitelig minden megtalálható.

A Center for Global Development elemzői arra a következtetésre jutottak, hogy 
az Övezet és Út Kezdeményezés várhatóan nem okoz rendszerszintű adósság-
problémákat az érintett régiókban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének 
olyan, jellemzően kicsi és viszonylag szegény országok, amelyeknek ne kellene 
jelentősen növekvő adósságkockázattal szembenézniük, amennyiben a tervezett 
BRI-projekteket kínai hitel felvétele mellett valósítják meg. A tanulmány nyolc olyan 
országot azonosít, amelyek esetében kifejezetten magas ez a kockázat: Dzsibu-
ti, a Maldív-szigetek, Laosz, Montenegró, Mongólia, Tádzsikisztán, Kirgizisztán és 
Pakisztán. Közülük érdemes néhányat részletesen megvizsgálni, hogy miért sorol-
hatók a leginkább veszélyeztetettek közé.

Dzsibuti esetében az IMF elemzése is megerősíti, hogy az ország külső adós-
ságállománya két év alatt a GDP 50 százalékáról a 85 százalékára emelkedett. 
A hitelállomány nagy része a Kínai Exim Banktól származik. Több információforrás 
szerint Kína közel 1,4 milliárd dollárnyi tőkét biztosított a nagyobb beruházási projek-
tekhez – ami Dzsibuti GDP-jének közel háromnegyede. A kölcsönök egy részéhez 
kedvezményes kamatláb mellett jutott az ország, míg más projekteknél (például az 
Addisz-Abebát és Dzsibutit összekötő vasútvonal esetében) a piacihoz közeli ka-
matlábat alkalmaztak.

Az IMF Montenegróra vonatkozó legfrissebb országjelentése részletesen fog-
lalkozik azzal, hogy milyen hatással van egy BRI-hez köthető beruházási projekt 
az ország adósságállományának a fenntarthatóságára. A Bar–Boljare-autópálya 
Montenegró tengerpartját fogja összekötni Szerbiával. A China Road and Bridge 
Corporation 2015-ben kezdte meg az első szakasz kivitelezési munkálatait, amelyek 
várhatóan 2019-ben fejeződnek be. A Kínai Exim Bank által dolláralapon nyújtott 

https://www.cgdev.org/sites/default/files/examining-debt-implications-belt-and-road-initiative-policy-perspective.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/examining-debt-implications-belt-and-road-initiative-policy-perspective.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/05/21/Montenegro-2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-45886
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hitel az első szakasz építési költségeinek 85 százalékát fedezi, ami 809 millió dollárt 
jelent; ez Montenegró 2017-es GDP-jének 19 százaléka. A hitelt 2 százalékos kamat 
mellett, 20 éves törlesztési idővel nyújtja a kínai pénzintézet. Az IMF számításokat 
végzett azzal kapcsolatban, hogy ha az autópálya első szakaszához hozzá sem 
fogtak volna, akkor az ország GDP-hez viszonyított adósságállománya 2019-ben 
a 78 százalékra történő emelkedés helyett 59 százalékra csökkenne, és nem lett 
volna szükség középtávú költségvetési kiigazítási stratégia elfogadására sem. Az 
építkezés 2019-es befejezését követően érezhetővé válnak az új autópálya gaz-
daságélénkítő hatásai, ugyanakkor azok nem lesznek olyan intenzívek, mint más, 
hasonló projektek esetében, mivel nem várható túl nagy forgalom az új útszakaszon. 
Összességében az autópálya pozitív hatásai csak részben fogják ellensúlyozni a 
szükségessé vált költségvetési kiigazítás negatív hatásait.

Ami Pakisztánt illeti, a Kína–Pakisztán Gazdasági Folyosó (China–Pakistan 
Economic Corridor, CPEC) jelenleg az Övezet és Út központi eleme. A CPEC-hez köt-
hető – tervezett és folyamatban levő – projektek értékét 62 milliárd dollárra becsülik, 
amelynek 80 százalékát várhatóan Kína finanszírozza. A volt pakisztáni külügymi-
niszter szerint országa a CPEC-projektek által generált adósság törlesztése miatt 
2019-től évi 8,9 milliárd dollárt fog fizetni Kínának. Ezenfelül az építkezések miatt 
Pakisztán jelentős mennyiségben szerzett be gépeket és technikai felszerelést kül-
földről, elsősorban Kínából, ami az ország fizetési mérlegének további romlásához 
és a külföldivaluta-tartalékok csökkenéséhez vezetett. Június elejére a pakisztáni 
központi banknak csupán 10 milliárd dollárnyi valutatartaléka maradt, jövőre pe-
dig 12,7 milliárd dollárt kell külső adósságszolgálatra fordítania. A pakisztáni rúpia 
értékének megőrzése és a fizetési mérleg összeomlásának elkerülése érdekében 
Pakisztánnak újabb hitelt kell kérnie Kínától.

Az „adóssággyarmatosítás” vádja leggyakrabban Srí Lanka kapcsán hangzik el. 
Az indiai-óceáni ország 2017-ben 99 évre átengedte Kínának Hambantota kikötőjé-
nek a működtetését, mivel nem tudta törleszteni a kínai állami vállalatok felé fennálló 
8 milliárd dolláros tartozását. Srí Lanka esetében a Kínával szembeni adósság fel-
gyülemléséhez egyértelműen hozzájárultak az ország politikai vezetésének a hibái 
is. A korábbi elnök nevéhez fűződő átgondolatlan presztízsberuházások többnyire 
kínai hitelekből valósultak meg, és olyan kihasználatlan kapacitások jöttek létre, mint 
a világ legüresebb nemzetközi repülőtere. A helyi vezetés hibái mellett a kínai hitelek 
magas kamatát is meg kell említeni: a hambantotai kikötő fejlesztési projektjének 
első fázisához Kína 307 millió dolláros hitelt nyújtott, 6,3 százalékos kamat mellett. 
Ezzel szemben a multilaterális fejlesztési bankok jellemzően 2-3 százalékos, bizo-
nyos esetekben akár 0 százalékhoz közeli kamatra nyújtanak hitelt. Azért lehetett 
vonzó Srí Lanka számára a kínai hitel ilyen feltételek ellenére is, mivel valószínűleg 
más hitelfelvételi alternatíva nem volt elérhető.

Srí Lanka esete nem az egyedüli példa arra, hogy egy ország az adósságelen-
gedés fejében kénytelen átadni a területe egy részét Kínának. A Center for Global 
Development már idézett tanulmánya szerint 2011-ben Peking egy 1.158 km²-nyi, 
addig vitatott hovatartozású terület átadása ellenében elengedte Tádzsikisztán 
adósságállományának egy részét. Ugyanis 2007 és 2016 között a volt szovjet 

https://www.nytimes.com/2017/12/12/world/asia/sri-lanka-china-port.html
https://www.nytimes.com/2017/12/12/world/asia/sri-lanka-china-port.html
https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/05/28/the-story-behind-the-worlds-emptiest-international-airport-sri-lankas-mattala-rajapaksa/#7df7e98a7cea
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tagköztársaság külső adósságállományának növekedése 80 százalékban a kínai 
hitelek miatt következett be.

Az elrettentő példák a közelmúltban több országot is óvatosságra késztettek 
az Övezet és Út Kezdeményezéshez kapcsolódó beruházások iránt. Malajzia idén 
hivatalba lépett miniszterelnöke az augusztusi pekingi látogatásához kapcsolódóan 
jelentette be, hogy finanszírozási okok miatt országa eláll három BRI-beruházástól. 
Mianmar pedig szintén idén nyáron döntött úgy, hogy a túlzott eladósodás elke-
rülése érdekében jelentősen csökkenti a kínai szerepvállalással megvalósítandó 
kikötőfejlesztési projekt költségvetését. Mi több, Pakisztán új miniszterelnökének a 
pártja is amellett foglalt állást, hogy a kínai hitelek visszafizetésével kapcsolatos 
félelmek miatt több transzparenciára van szükség.

EGY MÁSIK NAGY JÁTÉKOS

A kínai hitelezési gyakorlat és a BRI-beruházások értékeléséhez érdemes kitér-
ni arra, hogyan működik ugyanez egy másik, gazdasági szempontból szintén 
meghatározó ázsiai ország esetében. Kína Övezet és Út Kezdeményezése 

mellett számos ázsiai ország rendelkezik saját vízióval arról, hogy milyen útvonalak 
mentén kapcsolná össze a kontinens gazdaságait és társadalmait. Oroszország, Ja-
pán, India, de még Irán, Törökország és Dél-Korea is kialakított valamiféle stratégiai 
elképzelést, amely sok ponton hasonlóságot mutat Peking zászlóshajóprojektjével. 
A felsorolt államok közül Japán rendelkezik a legtöbb tapasztalattal a nemzetkö-
zi infrastruktúra-fejlesztések finanszírozásában, így célszerű annak a gyakorlatát 
választani az összehasonlításhoz. Valójában a szigetország már évtizedek óta foly-
tat hasonló tevékenységet, mint amilyet az elmúlt években Kína, ugyanakkor nem 
törekedett arra, hogy egyetlen, külön „márkanévvel” ellátott projekt keretében kon-
centrálja az erőfeszítéseit.

A kínai gyakorlattal összehasonlítva az első különbség, hogy a Japán által 
nyújtott hitelek esetében sokkal erősebb a transzparencia. A finanszírozás egyik fő 
lebonyolítója a Japán Nemzetközi Együttműködési Ügynökség (Japan International 
Cooperation Agency, JICA), amely a honlapján 15 évre visszamenőleg publikálja a 
hivatalos fejlesztési támogatásként nyújtott hitelek kondícióit. Az egyes projektek 
kapcsán is több adat áll rendelkezésre, mint a kínai gyakorlat esetében. A JICA pél-
dául több mint két évtizede finanszírozza kedvezményes hitelek formájában Újdelhi 
metróhálózatának a kiépítését, s teszi nyilvánossá az egyes fázisokhoz nyújtott köl-
csönök főbb paramétereit. További különbség az Övezet és Út projektjei, illetve a 
japán kezdeményezések között, hogy az utóbbiak újabban nem csupán autópályák 
vagy hidak építésének a finanszírozásáról szólnak, hanem a kereskedelem fellen-
dítéséhez szükséges emberi erőforrás képzéséről is. A BRI-vel kapcsolatos egyik 
fő kritika éppen az, hogy nem fordít figyelmet a humán tőke fejlesztésére azokban 
az országokban, amelyeket összekötne. Ami pedig erősíti azt a felvetést, hogy Kína 
célja nem a kétirányú kereskedelem ösztönzése, hanem a saját érdekei érvényesítése.

https://www.reuters.com/article/us-china-malaysia/malaysias-mahathir-cancels-china-backed-rail-pipeline-projects-idUSKCN1L60DQ
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-china-port-exclusive/exclusive-myanmar-scales-back-chinese-backed-port-project-due-to-debt-fears-official-idUSKBN1KN106
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-china-port-exclusive/exclusive-myanmar-scales-back-chinese-backed-port-project-due-to-debt-fears-official-idUSKBN1KN106
https://tribune.com.pk/story/1793435/3-chinas-silk-road-project-runs-debt-jam/
https://tribune.com.pk/story/1793435/3-chinas-silk-road-project-runs-debt-jam/
https://reconnectingasia.csis.org/analysis/competing-visions/
https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans/standard/index.html
https://www.business-standard.com/article/economy-policy/charting-the-rise-and-spread-of-japanese-funding-in-india-115090200120_1.html
https://www.business-standard.com/article/economy-policy/charting-the-rise-and-spread-of-japanese-funding-in-india-115090200120_1.html
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A korábban hivatkozott „Reconnecting Asia” nevű adatbázis az olyan infrastruk-
túra-fejlesztési projektekről is tartalmaz információt, amelyek finanszírozásában 
Japán vesz részt: jelenleg 56 ilyen beruházás tart a megvalósítás fázisában. Ez a 
szám meglepő lehet, hiszen meghaladja a kínai forrást is igénybe vevő és a BRI-hez 
köthető folyamatban levő projektekét – ami az adatbázis szerint 43 (lásd fent). 
A japán finanszírozású projektek közül 30 útépítés, 14 vasút- és 10 kikötőfejlesztés, 
továbbá 2 intermodális logisztikai központnak a fejlesztése. Ha nem számítjuk azt 
a 6 beruházást, amely a Reconnecting Asia szerint Japán területén valósul meg, ez 
akkor is több, mint Kína esetében. Az Út és Övezet Kezdeményezés bejelentése 
– vagyis 2013 – óta japán tőke felhasználásával összesen 24 projekt megvalósítása 
kezdődött meg; ebben az összevetésben már Kína felé billen a mérleg nyelve. Fon-
tos ugyanakkor ismét hangsúlyozni az adatok korlátozott összehasonlíthatóságát, 
tekintettel arra, hogy sok esetben nem azonosítható be egyértelműen, mi minősül 
BRI-projektnek.

5. ábra
Japán pénzügyi részvételével zajló infrastruktúra-fejlesztési projektek Ázsiában

Japán Indiával közösen kidolgozta az Ázsia–Afrika Növekedési Folyosó 
(Asia–Africa Growth Corridor, AAGC) néven ismert saját kezdeményezését, 
amely szintén kontinensek és egymástól távol eső régiók összekötését céloz-
za. A kezdeményezés négy területre fókuszál: fejlesztés és együttműködés, 
minőségi infrastruktúra és digitális hálózatok, képességek fejlesztése, emberek 
közti kapcsolatok előmozdítása. Az Övezet és Út célkitűzéseivel való nagymértékű 

https://reconnectingasia.csis.org/
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hasonlóság nem véletlen: a japán–indiai kezdeményezés nyilvánvalóan Kína óriás 
projektjére adott válasznak tekinthető. A lépték ugyanakkor erősen eltérő, legalább-
is egyelőre. Japán és India 40 milliárd dolláros keretösszeggel indította útjára a 
saját kezdeményezését, míg a BRI esetében a becslések legalább 1 billió dollárról 
szólnak. Emellett az AAGC egyelőre nem több, mint egy elképzelés, Ázsia és Afrika 
gazdasági együttműködésének egy lehetséges kerete. Így ebben a tekintetben sem 
reális, hogy az Övezet és Út valódi alternatívája legyen.

KONKLÚZIÓK

A rendelkezésre álló információforrások alapján kifejezetten nehéz átfogó képet 
rajzolni a BRI-hez köthető beruházási projektek megoszlásáról és állapotáról. 
Ennek oka egyrészt a kezdeményezés mérete, másrészt egyértelmű céljának 

és kereteinek a hiánya, de nehezíti a tisztánlátást az is, hogy a kínai hatóságok nem 
vezetnek nyilvántartást a projektekről. Ez azt jelenti, hogy az „adósságcsapda-diplo-
mácia” vádjával kapcsolatban sincs egy minden kétséget kizáró bizonyítéka annak, 
hogy Kína rendszerszinten és tudatosan adósítana el és tenne „gyarmatává” orszá-
gokat. Ez utóbbit teszi bizonytalanná az is, hogy az adós országokkal szembeni kínai 
gyakorlat nem egységes. Eseti jelleggel ugyanis az adósság egyoldalú csökkenté-
sére is volt példa. Ugyanakkor tény, hogy vannak országok, amelyek az adósságuk 
elengedése fejében területet vagy infrastruktúrát voltak kénytelenek átengedni Kí-
nának. Srí Lanka esetében több mint valószínű, hogy mindez geostratégiai célokat 
szolgált, hiszen Peking régi törekvése, hogy kijusson az Indiai-óceánra. A szintén 
veszélyesen eladósodott Dzsibutiban pedig a kínaiak egyetlen tengeren túli katonai 
bázisa működik. Mindez abba az irányba mutat, hogy Kína kihasználja a hitelezői 
pozíciójából eredő érdekérvényesítési lehetőségeket az olyan országokkal szemben, 
amelyek geostratégiai szempontból különös jelentőséggel bírnak számára.

Általánosságban több tényezőtől függ, hogy egy BRI-projekt kapcsán felvett hi-
tel milyen mértékben szolgáltatja ki az adott országot Kínának. Meghatározó ebből 
a szempontból az adós gazdasági teljesítménye, a valutatartalékai nagysága, az 
adósságállományának a szerkezete. A tapasztalatok azt mutatják, hogy elsősorban 
azok a viszonylag fejletlen államok kerülnek veszélyesen kiszolgáltatott helyzetbe, 
amelyeknél nincs mód gyors gazdasági növekedésre, amely révén fedezni tudná 
az adósságszolgálatot, illetve ahol a fejlesztési beruházásokra felvett hitel a GDP 
jelentős hányadát teszi ki.

A veszélyes eladósodás mögött legtöbbször a gazdaságosság szempontjából 
nem igazolható beruházások, illetve a helyi politikai vezetés hibái is megtalálhatók, 
de szerepet játszhat benne a kínai hitelezők nem kellő körültekintése, illetve bizo-
nyos esetekben a kínai hitelek kedvezőtlen feltétele is. Összességében elmondható, 
hogy azoknak az országoknak van esélyük arra, hogy profitáljanak az Övezet és 
Út Kezdeményezésből, amelyek stabil makrogazdasági háttérrel rendelkeznek, és 
az infrastruktúra-beruházásokat egy átfogó fejlesztési stratégia részeként akarják 
megvalósítani.

https://www.reuters.com/article/us-india-japan/with-china-in-mind-japan-india-agree-to-deepen-defense-idUSKCN1BP1T7
https://www.reuters.com/article/us-india-japan/with-china-in-mind-japan-india-agree-to-deepen-defense-idUSKCN1BP1T7
https://www.csis.org/analysis/how-big-chinas-belt-and-road
https://www.csis.org/analysis/how-big-chinas-belt-and-road

