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Matura Tamás               Kína európai befektetései és a magyar kapcsolatok

Az elmúlt időszakban Európa-szerte számos kormányzat fordult Kína felé, egyfajta meg-
mentőként tekintve Pekingre az európai adósságválság kapcsán. Tagadhatatlan, hogy a 
Kína által az utóbbi évtizedekben felhalmozott, óriási – közel 3300 milliárd dollárra rúgó – de-
vizatartalék reménykeltő forrásnak tűnhet. Azonban közelebbről megvizsgálva a kérdést, 
jól látható, hogy a várakozások túlzóak. A következőkben az alábbi pontok mellett kívá-
nok érvelni:

Kína nem tudja és nem is akarja „megmenteni” az EU-t;1. 
a (Közép-) Európában a kínai befektetésekért és pénzügyi segítségért folyó ver-2. 
seny rombolja az EU integritását és tárgyalópozícióját, Kína pedig él a helyzet 
adta lehetőségekkel;
nem érdemes túlzó várakozásokkal tekinteni a kínai–magyar kapcsolatokra.3. 

Az EurópAi unió – kínAi dEvizAtArtAlékok és bEfEktEtésEk

A mintegy 3300 milliárd dollárnyi (2450 milliárd euró) kínai devizatartalék ösz-
szetétele, illetve e befektetések földrajzi megoszlása államtitok. Ebből kifolyólag 
csupán becslések vannak arra, hogy Pekingnek ténylegesen mely országokban 

vannak pénzügyi befektetései, illetve hogy mely országok államkötvényeiből vásárol. 
A helyzetet jól jellemzi, hogy még a kínai kutatók és híradások is a nyugati becsléseket 
idézik saját devizatartalékaikra vonatkozóan. Igen komoly problémát jelent mind a ku-
tatók, mind pedig a döntéshozók számára az információhiány. E deficiencia nem csupán 
abból adódik, hogy a válság közepette igencsak gyorsan változnak az adatok, és eddig 
nem tapasztalt ütemben vásárolnak a kínai cégek európai érdekeltségeket, hanem abból is, 
hogy az EU-tagállamok nem bocsátanak rendelkezésre átfogó információkat a hozzájuk 
érkező befektetések részleteiről, így azokról nem hozható létre egy hivatalos és gyakran 
frissülő adatbázis.1 Tovább bonyolítja a képet, hogy a Kínából kiáramló működő tőke 
célországai is nehezen felderíthetők, hiszen 2010-ben a kínai közvetlen tőkebefektetések 
(Outward Direct Investment, ODI) több mint hetven százaléka olyan adóparadicsomok-
ba és befektetési központokba áramlott, mint a Kajmán-szigetek, a Brit Virgin-szigetek 
és Hongkong, így e pénzösszegek további útja nehezen követhető (bár az sejthető, hogy 
egy jelentős részük az adózási okokból szükséges „körbeutaztatást” követően visszatér 
Kínába). A feltevések szerint e devizatartalék mintegy hatvanhat-hetven százaléka lehet 
dollárban denominált (csökkenő arány mellett), míg húsz-huszonöt százaléka euró alapú. 
A téma felderítését tovább nehezíti, hogy Kína szívesen használja a nyugati pénzügyi inf-
rastruktúrát fiskális akciói során, azaz könnyen lehet, hogy egy Londonból érkező ajánlat 
mögött valójában kínai vásárló áll.

„Kína felvásárolja Európát” – ezzel a jelentőségteljes kijelentéssel summázzák 
véleményüket tanulmányukban a European Council on Foreign Relations szerzői.2 
Valóban igaz, hogy 2007 és 2010 között megnégyszereződtek Kína európai befektetései, és 

1 François Godement, Jonas Parello-Plesner és Alice Richard: „The Scramble for Europe”. (European 
Council on Foreign Relations) ECFR Policy Brief, No. 37. (2011).

2 Uo.
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2011-ben talán még inkább felgyorsult e folyamat. A kínai adatok szerint 2010-re befekte-
téseik összesített értéke elérte a tizenkétmilliárd dollárt, és ezen összeg minden bizonnyal 
jelentősen nőtt 2011 folyamán is. Ugyanakkor, ha mindezt az összes, 2010-ig az EU-ba 
érkezett külföldi működő tőke (FDI) 6890 milliárd dolláros állományához hasonlítjuk, 
akkor világosan látszik, hogy a kínai befektetések állománya elhanyagolható összeget 
jelent (0,17%).3

Mindemellett azt is figyelembe kell venni, hogy az euró megmentésére és az Unió 
gazdasági stabilitásának visszaállítására ma már közel ezermilliárd eurót kellene fordí-
tani. Nyilvánvaló, hogy ez az összeg, vagy akár ennek egy része is, messze meghaladja 
Kína kockázatvállaló hajlandóságát, másfelől a devizatartalékok likviditási szintje sem 
teszi könnyűvé ekkora összeg átirányítását Európába. Peking ugyanakkor költség-
haszon elemzéseket is végezhetett annak felmérésére, hogy mekkora az az összeg, amit 
még érdemes az európai gazdaságba fektetni úgy, hogy annak összedőlése – és az akkor 
bizonyára elkerülhetetlenné váló világgazdasági recesszió – esetén is maradjon elegendő, 
saját gazdaságába injekciózható tőkéje. (Összehasonlításképpen: Kína 2009-ben közel hat-
százmilliárd dolláros stimulus-csomaggal élénkítette gazdaságát). Egy esetleges újabb, az 
egész világra kiterjedő dekonjunktúra esetén Peking a saját problémáival lesz elfoglalva,4 
sőt az ingatlanpiaci buborék – már folyamatban lévő – leeresztése, illetve a tartományok 
megdöbbentő mértékű (kb. ezerhétszázmilliárd dolláros5) eladósodottsága akár belső ere-
detű (világgazdasági kihatású) válság forrása is lehet.

További fontos tényező, hogy a kínai közvélemény számára irritáló a korábbi „gyar-
matosító, ellustult és gazdag” nyugati országok megsegítése, miközben Kínában még 
mindig igen nagy a szegénység. Bár Kína nem demokrácia, a közhangulat komolyan be-
folyásolja a pekingi döntéshozatalt. Nem csupán a közvéleményben, de a – külpolitika 
alakításában komoly befolyással bíró – nemzetközi kapcsolatok szakértőiben is az a (sze-
mélyes tapasztalatokon alapuló) vélemény alakult ki, hogy egyes uniós államok messze 
nem tesznek eleget a válság megoldása érdekében. Egy nemrégiben Görögországban járt 
kínai EU-kutató személyes beszélgetésünk során arról számolt be, milyen visszatetsző 
volt a delegációjuk számára, hogy egyfelől az utcán tüntetnek és sztrájkolnak az embe-
rek, ami óriási gazdasági károkat okoz az országnak, másfelől tele vannak a kávéházak, s 
láthatóan nem törik magukat valamiféle nemzeti konszenzus elérése, a válság leküzdése 
érdekében.

Egy másik érdekes nézőpont is felvetődött a kínai kollégákkal történt beszél-
getések során. A kínaiak meglátása szerint a helyzet nem olyan veszélyes, mint 
amennyire a média láttatja, s valójában a válság nem arról szól, hogy Európának nin-
csen pénze, hanem egy belső strukturális hatalmi harc folyik, és az igazi cél a régóta 
vágyott fiskális unió létrehozása. A válság katasztrofális hatása ideális helyzetet 

3 Saját számítások az UNCTAD STAT alapján.
4 Lásd bővebben: Szunomár Ágnes: „Talpraállás Kínában – felemás fellendülés a világban”. DiploMaci, 

http://diplomaci.blog.hu/2011/11/21/velemeny_talpraallas_kinaban_felemas_fellendules_a_
vilagban?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201112, 2011. 
november 21.

5 Zhou Xiaoyuan: „Do Not Capitalize on China’s Local Government Debt”. People’s Daily Online, 
http://english.peopledaily.com.cn/90001/98649/7448807.html, 2011. július 22.
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teremtett annak kikényszerítéséhez. Peking nem szólhat bele ebbe a huzakodásba, azaz 
nem nyújthat komoly pénzügyi segítséget, mert azzal összekeverné az EU belső viszo-
nyait, megnehezítené a fiskális együttműködés kialakítását, amit később – véleményük 
szerint – az Unió felróna nekik.

Mindezek alapján nem várható, hogy Peking százmilliárd eurónál lényegesen na-
gyobb összeggel támogatná az európai pénz megmentését, különösen hogy annak 
részleteit rendkívül kidolgozatlannak tartja. Sőt, az utóbbi időben még ennek az összeg-
nek a rendelkezésre bocsátása is megkérdőjeleződött, ugyanis több magas rangú kínai 
tisztségviselő is igen dehonesztálóan nyilatkozott az európai válságkezelésről, és egyér-
telművé tette a kínai befektetések prioritásait. Novemberben Csin Li-csün (Jin Liqun), a 
négyszázmilliárd dollárnyi befektetést kezelő állami cég, a China Investment Corporation 
felügyelőbizottságának elnöke és korábbi helyettes pénzügyminiszter egy interjúban 
Európa túlzott jóléti kiadásaival és lustaságával, lajhárságával (sic!) magyarázta a ki-
alakult krízist, és nyilvánvalóvá tette, hogy minden, Európába irányuló kínai befektetés 
mozgatórugója a megtérülés lesz.6 Az európai ügyekért felelős kínai külügyminiszter-
helyettes, Fu Jing (Fu Ying) alig pár napja jelentette ki: nem igaz az, hogy Kínának meg 
kéne mentenie Európát, és a devizatartalékok nem is használhatók fel erre a célra.7

MEgosztottság, rEMényEk és tévhitEk

A pénzügyi és gazdasági világválságot megelőzően az EU jó úton haladt afelé, 
hogy tartalmas és erős közösségi szintű Kína-politikát alakítson ki. A válság 
során felerősödött egyéni nemzeti érdekek ezt mára szétzilálták, a tagállamoknak 

a távol-keleti országgal kapcsolatos attitűdje polarizálódott, és az anyagi nehézségekkel 
küzdő EU-tagállamok egymást gyengítve versengenek a kínai kapcsolatokért. Mindez 
egyfajta „oszd meg és uralkodj” helyzethez vezet, bár tulajdonképpen Kína nem törekszik 
az EU-tagországok megosztására, elvégzik azt azok saját maguk.

6 „Jin Liqun: Europe Induces ‘sloth, indolence’”. Al Jazeera, http://www.aljazeera.com/programmes/
talktojazeera/2011/11/2011114434664695.html, 2011. november 9.

7 „China Can’t Use Reserves to ‘Rescue’ European Countries, Minister Fu Says”. Bloomberg News, 
http://www.bloomberg.com/news/2011-12-02/china-can-t-use-its-reserves-to-rescue-countries-vice-
minister-fu-says.html, 2011. december 2.
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1. ábra8

8 Godement, Parello-Plesner és Richard: i. m.; John Fox – François Godement: „A Power Audit of 
EU–China Relations”. European Council on Foreign Relations, Policy Report, http://ecfr.3cdn.
net/532cd91d0b5c9699ad_ozm6b9bz4.pdf, 2009. április.
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Mint a fenti két – Nyugaton és Kínában is széleskörűen hivatkozott tanulmányból 
származó – grafikon is jól mutatja, már a válság előtt is felfedezhetőek voltak az egyes 
EU-tagállamok Kínával kapcsolatos, eltérő politikai és gazdasági nézőpontjai. A válság 
után viszont egyértelmű polarizálódás látható: a bajba került tagországok egyértelmű-
en Kínában látják a „megmentőt”, míg az EU nagy gazdaságai és kereskedő nemzetei 
megrettentek a növekvő kínai befolyástól és versenytől. Az e két (néha kicsit erőltetett) 
kategóriába be nem sorolható tagállamok is egyértelműen pozitívabb hozzáállást tanúsí-
tanak Pekinggel szemben.

Tény, hogy első ránézésre a nyugati országokhoz képest Kína anyagi lehetőségei kivá-
lóak, és külföldre irányuló működőtőke-befektetései (ODI) hatalmas iramban növekednek 
(2. ábra), ugyanakkor túlzás azt feltételezni, hogy a közép-európai (CEE) országok gazda-
sági gondjait a kétoldalú kereskedelmi és befektetési kapcsolatok orvosolni tudják.

2. ábra
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Az UNCTAD adatai alapján jól látható, hogy az ODI terén Kína globális részese-
dése stock szemléletben alig 1,45% volt 2010-ben, bár flow szemléletben már 5,14%. 
(Összehasonlításképpen: az USA részesedése kb. 24%, míg az EU közel 31%-kal büszkél-
kedhet. Lásd: 2. ábra.)

3. ábra9

Ráadásul e kínai befektetések összesített értékének is csupán öt százaléka irányult 
Európába, bár a 2010-es kiáramlásban már tíz százalékos Európa részesedése, ami nagy-
részt a válság miatt olcsóvá vált európai vállalatok vonzerejének tudható be (3. ábra). 
A közép-európai uniós tagállamok összesített kereskedelmi adataiból kitűnik, hogy Kína 
részesedése csupán két százalék, míg befektetéseinek összege a régióba érkezett összes 
külföldi működő tőkének mindössze 0,3 százaléka.10

Bár mindkét esetben komoly növekedésnek lehettünk tanúi az elmúlt egy-két évben 
(hála az alacsony bázisnak is), a kínai gazdasági jelenlét Közép-Európában továbbra is 
elhanyagolható. Ez nem meglepő az óriási földrajzi távolság és a CEE-államok uniós 
orientációja mellett. Az adatokból kitűnik, hogy a közép-európai országok külkereske-
delmük hatvan-kilencven százalékát más, főként nyugati EU-tagállamokkal folytatják, 
illetve jelentős még Oroszország szerepe, különösen az energiahordozó-import miatt. 
Mivel a világkereskedelem kilencven százaléka tengeren folyik, nem várható az sem, 
hogy a közép-európai térség igazán meghatározóvá váljon az EU–Kína kereskedelmen 
vagy annak logisztikáján belül. A kínai áruk döntő többsége továbbra is Rotterdamba, 
Hamburgba és más, nagy nyugat-európai kikötőkbe fog érkezni. A Konstancából induló 
dunai áruforgalom nehézségeit alább tárgyalom. A transzszibériai vasútvonalak fejlesz-
tése mindenképpen hasznos és adott esetben előnyös is lehet ugyan hazánk számára, 

9 2010 Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment. Peking: Ministry of 
Commerce of the People’s Republic of China, 2011. Elektronikus változat: http://hzs.mofcom.gov.cn/
accessory/201109/1316069658609.pdf.

10 Saját számítások az UNCTAD STAT adatai alapján.
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azonban ezek áteresztőképessége nem jelentős a tengeri kereskedelemhez képest, és két-
séges, hogy Magyarország felé irányítható a forgalma (lásd alább).

Az azonban látszik, hogy az egyes EU-tagállamoknak nyújtott pénzügyi, gazdasági 
segítségért cserébe Peking komoly ellentételezést vár el. Görögországban kínai vállalatok 
igen komoly érdekeltségeket szereztek a tengeri kikötők üzemeltetésében és a hajógyár-
tásban, míg például Spanyolországban a politikai ellenszolgáltatás is feltűnt. A spanyol 
elnökség ugyanis felvetette a Kínával szembeni fegyverembargó feloldásának lehetősé-
gét, miután Peking pénzügyi segítséget nyújtott számára.

A MAgyAr kApcsolAt

Már az előző fejezetben leírtakból is kitűnik, hogy Magyarország és Kína 
gazdasági kapcsolatai tekintetében érdemes szerényebb célokat kitűzni. A glo-
bális kínai befektetési stratégia fő prioritásai a piacszerzés, a technológia és 

know-how megszerzése, stratégiai szövetségek kötése nyugati nagyvállalatokkal, illetve 
nyersanyagforrások szerzése.11 E négy közül hazánkban egyik sem található meg jelentős 
mennyiségben, vagy nyugati cégek kezében van. Ezért felmerül a kérdés, hogy valójában 
mit is tudunk nyújtani a kínai fél számára, milyen befektetéseket tudnánk ide csábítani. 
A kínai kormányfő által megígért egymilliárd eurós hitelkeret nem számít kirívónak: a 
térségben rajtunk kívül több ország, így például Moldova és Ukrajna is ugyanekkora hitel-
ben részesült.12 Magyarország az autóipari szektor területén bír némi komparatív előnnyel 
a régió országaihoz képest, ezért érdemes lenne megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a 
majd már az uniós standardoknak is megfelelő kínai autógyártókat hazánkba csábítsuk. 
Míg néhány évvel ezelőtt még rendkívül távolinak tűnt a kilátás, hogy kínai márkák ver-
senytársként jelennek meg Európában, a legutóbbi híradások szerint több kínai modell is 
megfelelt már az uniós törésteszteken. Sőt, az egyik legjelentősebb kínai autógyártónak 
minősülő Geely 2012-től már forgalmazni is kívánja modelljeit az Egyesült Királyságban, 
míg a Great Wall Motor a közeljövőben nyitja meg autógyárát Bulgáriában.13 Talán már 
le is maradtunk erről a lehetőségről.

Nincs komoly realitása az európai szintű logisztikai központ szerepének sem. Az EU 
és Kína között folyó kereskedelem negyvenhét százalékát (!) Németország bonyolítja, 
a második a sorban Franciaország, alig tizenhat százalékkal. Ezen államok gazdasági, 
logisztikai, földrajzi lehetőségeivel hazánk nem versenyezhet, de még a regionális logisz-
tikai centrum szerep lehetősége is kérdéses, elsősorban a hazai fejlesztések elmaradása 
miatt. Erre ugyanis hosszú távon akár Horvátország, akár Bulgária vagy Románia is al-
kalmasabb lehet, tengeri kikötőiknek köszönhetően. Magyarországon elmaradtak azok a 

11 Françoise Nicolas: „Chinese Direct Investment in Europe: Facts and Fallacies”. Chatham House, 
Briefing Paper, No. 1. (2009).

12 Justyna Szczudlik-Tatar: „China’s Policy Towards Non-EU »New Eastern Europe«”. Bulletin PISM, 
No. 103. [320.] (2011).

13 „A Chinese Automaker Secures a Foothold in Europe”. The New York Times, http://www.nytimes.
com/2010/12/16/business/global/16cars.html?src=twrhp, 2010. december 15.
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komoly beruházások, amelyek ténylegesen és komolyan megnövelnék logisztikai képes-
ségeinket. A raktárak építése önmagában elégtelen, csupán egy szegmensét képezik a 
szállítmányozásnak.

Szakértők szerint az egyik legfőbb problémát a Duna magyarországi szakaszának 
az elhanyagolásából adódó, rendkívül rossz hajózhatósága okozza. Mind a román, mind 
az osztrák és szlovák szakaszon sokkal jobb a helyzet, ezért a szállítók elkerülik hazán-
kat, ha lehet. Pedig a Kínából esetleg Konstancába érkező konténerhajók rakományának 
folyami hajókra való átrakodásával hatalmas lehetőségek nyílnának a Dunán – és így 
Magyarországon – keresztül nyugat felé irányuló áruforgalom előtt. Ugyanez a prob-
léma akadályozza, hogy a transzszibériai vasútvonalon érkező áru belépjen Záhonynál 
Magyarországra, mert a további szállítást ugyancsak a Dunán kéne megoldani. A jelen-
legi elképzelések szerint a vasútvonalat – akár a széles nyomtávú meghosszabbításával 
is – Dunaújvárosig vagy a Duna-kanyarig vezetnék, ahonnan egy intermodális átrakodó 
állomás segítségével haladhatna tovább az áru a Dunán. Az előbbi esetben már rendelke-
zésre áll valamiféle kikötői infrastruktúra, de komoly akadályt jelentenének a budapesti 
hidak, míg az utóbbiban egy komplett kikötői infrastruktúra kiépítése igényelne hatalmas 
beruházást. A szlovák gazdaságdiplomácia már kizárólagos jogokat nyert az Ausztriából 
Ukrajnába irányuló áruforgalom terén is, és várhatóan hatalmas erőfeszítéseket tesznek 
majd a nyugatra irányuló kínai áruk forgalmának megszerzéséért is. Pozsonynál pedig jól 
hajózható a Duna, mert kotorják a medret, és mert a vízlépcső szabályozza a vízszintet.

A kínai állam által vásárolandó magyar államkötvények kapcsán eddig is volt ok a 
szkepticizmusra, hiszen nem lehetett semmi konkrétumot tudni az összegek nagyságáról 
(ami nem meglepő, hiszen kínai államtitok, ahogy korábban már volt szó róla). Ugyanakkor 
abból, hogy Kína az egész EU számára százmilliárd eurót ajánlana fel, arra lehetett követ-
keztetni, hogy a Magyarországnak szánt összeg nem lehet igazán jelentős. A gazdasági 
elemzők szerint hazánk külső finanszírozási igénye 2012-ben kétezer-milliárd forint, azaz 
kb. tízmilliárd dollár lesz. Ez arányaiban jóval nagyobb kínai segítséget jelentene, mint 
amit az az EU-nak hajlandó nyújtani, ráadásul hazánk a világ egyik legkockázatosabb 
adósa. Kína pedig nem tesz kockára ekkora összegeket csupán a jó politikai viszonyra 
alapozva. Az, hogy a kormány újra az IMF-hez fordult, illetve az elmúlt hetek több, si-
kertelen államkötvény-aukciója is azt jelzi, hogy nem jelent meg szignifikáns kínai (sem 
szaúdi) vételi szándék.

A budapesti kínai nagykövetség magas rangú munkatársaival folytatott beszélgetések 
alapján az a kép rajzolódik ki, miszerint a kínai fél – bár örül a magyar kormányzat Kína 
felé való nyitásának – egyrészt nem tulajdonít a szokásosnál nagyobb jelentőséget a kínai 
kormányfő budapesti látogatásának, másrészt a magyarok részéről hiányolja a kínai mé-
retekben is csábítónak értékelhető ajánlatokat. A pekingi szakértők is úgy nyilatkoztak, 
hogy az egymilliárd eurós hitelkeret csupán lehetőséget jelent, de valós tartalommal, pro-
jektekkel a magyar félnek kellene megtöltenie azt – amit egyelőre nem látnak a kínaiak. 
A Malévval kapcsolatos kínai–magyar tárgyalások napokban bejelentett meghiúsulása is 
azt mutatja, hogy magyar részről nehéz nagy üzleti lehetőséget ajánlani a kínai félnek.
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konklúzió

Összességében azt láthatjuk, hogy számos európai kormány és a közvélemény egy 
részének várakozásai ellenére, Kína nem siet a segítségünkre, hanem a már meg-
szokott és Pekingre igencsak jellemző módon a pragmatizmus és jól kiszámított 

saját érdekei felől közelíti meg a helyzetet. A Kínával fenntartott, akár hatvanéves jó 
viszony is keveset nyom a latban, ehelyett inkább a puszta üzleti lehetőségek motiválják 
a kínai állami és üzleti döntéshozatalt. Persze ebben nincsen semmi meglepő, megfelel a 
szakértői várakozásoknak és az államok nemzetközi szerepvállalásának.

Magyar részről érdemesnek tűnik hazánk gazdasági és külpolitikai irányvonalában 
erősebben hangsúlyozni az EU szerepét, mert egyelőre nem látszik lehetőség a ma-
gyar gazdasági és pénzügyi mozgásteret nemzetgazdasági szinten is megnövelő keleti 
irányváltásra. Természetesen továbbra is keresni kell Kínával az együttműködést, de a 
kisszámú nagy üzlet helyett valószínűbb a nagyszámú kis üzletek megvalósulása, azaz a 
mikroszintű együttműködések támogatása is figyelmet érdemel. A nagyobb lehetőségek 
kiaknázásához komoly beruházásokra lenne szükség, továbbá régiónk más államaival 
együttműködve, integrált üzleti csomagokat kellene prezentálni a kínai üzleti köröknek.

Ceterum censeo: a jelennél is fontosabb azonban a jövőbe való befektetés. A Kínával 
kapcsolatos magyar döntések optimalizálásához már rövid távon is elengedhetetlen az 
alkalmazott és alkalmazható Kína-kutatások erősítése, akár intézményesített formában 
is. Az e területen dolgozó gazdasági és politikai elemzői humánerőforrás szűkössége, 
illetve a már meglévő tudásanyag kiaknázatlansága könnyen szuboptimális döntésekhez 
vezethet, az állami és a vállalati szférában egyaránt.

Hasonló jelentősége van a kínai és a magyar társadalom közötti erősebb kapcsolatok 
kialakításának. A következő évtizedek magyar–kínai gazdasági és politikai kapcsolatai 
szempontjából meghatározó szerepük lehetne a hazánkba meginvitált kínai egyetemis-
táknak, illetve fiatal vezetőknek. Az ötvenes és hatvanas években nálunk tanult, majd 
otthon állami és vállalati vezetői pozícióba került kínaiak jelentette potenciált nem sike-
rült különösebben kihasználni a rendszerváltást követően. Eminens magyar érdek lenne e 
kötelék egy új generációval való újrateremtése.
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