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Összefoglaló: A kereskedelmi adatok alapján az egyes ASEAN-országok fej-
lettségi szintje sok esetben meghatározza a Kína irányában fennálló keres-
kedelmi kitettséget. A következő évtizedben kimagasló igény mutatkozik 
infrastruktúra-fejlesztésre Délkelet-Ázsiában, ugyanakkor a kormányok csak 
részben lesznek képesek finanszírozni a projekteket. Nem meglepő, hogy a térség 
kezdettől fogva fontos szerepet játszik Kína Övezet és Út Kezdeményezésében. 
A régióban tapasztalható infrastruktúra-fejlesztési igény ellenére ugyanakkor 
az ASEAN országait nem jellemzi egységes álláspont az Övezet és Út Kezde-
ményezéssel kapcsolatban. A fejlettségi szint mellett a külpolitikai orientáció, 
az eladósodástól való félelem, a geopolitikai feszültségek, a gazdasági szer-
kezetváltás igénye, az alternatív finanszírozási és gazdaságfejlesztési forrá-
sok, illetve a társadalomban meglévő Kína-ellenes érzelmek egyaránt hatás-
sal vannak arra, hogy a térség országai hogyan viszonyulnak az Övezet és Út 
Kezdeményezéshez.

Abstract: Based on trade figures, in many cases the development level of 
individual ASEAN member states is determinative for the trade exposure towards 
China. The next decade of Southeast Asia is characterized by an outstanding 
need for infrastructure development, however governments will be able to 
finance only partly the projects. Consequently, the region has been in the focus 
of China’s Belt and Road Initiative (BRI) from the beginning. Despite the need 
for infrastructure development ASEAN countries does not share a common 
view on BRI. Besides the level of development, the orientation of foreign policy, 
fear of debt-trap, geopolitical tensions, the need for structural changes in the 
economy, alternative sources for financing and economic development and 
anti-China sentiments in the society all have an influence on the country-level 
perceptions of BRI.

BEVEZETÉS

A z elemzés első része Kína és az ASEAN mint régió közti gazdasági kap-
csolatok alakulását vizsgálta, elsősorban a kereskedelem és a beru-
házások vonatkozásában. Az elemzés második része pedig az egyes 

országok fejlettségi szintje és kereskedelemi kitettsége összefüggéseivel, 
Kína Út és Övezet Kezdeményezésének a hatásaival, illetve az infrastruktúra-
fejlesztés kérdéseivel foglalkozik. Az elemzésnek nem célja az egyes ASEAN-
tagállamok Kínával folytatott gazdasági kapcsolatainak külön-külön történő, 
részletes elemzése. 

https://kki.hu/assets/upload/13_KKI-elemzes_CHN-ASEAN_Goreczky_20190221.pdf
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FEJLETTSÉGI SZINT ÉS KÍNA SÚLYA 
A KERESKEDELMI KAPCSOLATOKBAN

B ár az ASEAN a tagállamok közti gazdasági integráció elmélyítésének irá-
nyába kíván elmozdulni, a régión belül olyan fejlettségbeli különbségek 
mutatkoznak, amelyek a cél elérését nagymértékben megnehezítik. 

Ahogyan az elemzés első részében szó volt róla, az Európai Unió négy szabad-
ságkritériumához hasonlóan, az ASEAN Gazdasági Közösség (ASEAN Economic 
Community – AEC) célja az áruk, a tőke, a szolgáltatások és a személyek szabad 
áramlása a térségen belül, vagyis gyakorlatilag egy egységes közös piac létre-
hozása. Érdemes összehasonlítani, hogy az ASEAN tömörülésen, illetve az EU-n 
belül mekkora a különbség az egy főre jutó nominális GDP tekintetében az éllovas 
és a sereghajtó között. 

1. ábra
Az ASEAN-országok egy főre jutó 
nominális GDP-je 2017-ben (USD)

Forrás: Nemzetközi Valutaalap (IMF)

Látható, hogy Szingapúr és Mianmar között közel negyvenhatszoros különbség 
mutatkozik, míg az EU esetében az első Luxemburg és az utolsó Bulgária között 
„mindössze” tizenkét és félszeres eltérést mutatnak az IMF adatai 2017-re vonat-
kozóan. Az elemzés témája szempontjából mindez azért fontos, mert jól szemlél-
teti, hogy egy kifejezetten nagy fejlettségbeli különbségekkel jellemezhető régió 
igyekszik megtalálni a számára kedvező kapcsolódást az egyre nagyobb befolyá-
solási képességgel rendelkező kínai gazdasághoz. Érdemes megvizsgálni, ez a 
különbség összefüggést mutat-e azzal, hogy Kína mekkora súlyt képvisel az egyes 
államok kereskedelmi kapcsolataiban.

Szingapúr 57 713

Brunei 29 712

Malajzia 9 813

Thaiföld 6 591

Indonézia 3 876

Fülöp-szigetek 2 976

Laosz 2 542

Vietnám 2 354

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?sy=2016&ey=2017&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=35&pr1.y=5&c=512%2C546%2C548%2C556%2C419%2C513%2C948%2C514%2C518%2C516%2C558%2C522%2C449%2C564%2C228%2C566%2C453%2C456%2C469%2C576%2C524%2C463%2C532%2C923%2C578%2C534%2C537%2C536%2C429%2C433%2C436%2C925%2C158%2C439%2C916%2C466%2C542%2C927%2C443%2C917%2C544%2C582%2C474%2C446&s=NGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a=
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2. ábra
Kína* részesedése az egyes ASEAN-országok exportjából (2017)

* Hongkong nélkül

3. ábra
Kína* részesedése az egyes ASEAN-országok importjából (2017)

* Hongkong nélkül

http://data.imf.org/regular.aspx?key=61013712
http://data.imf.org/regular.aspx?key=61013712
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Érdemes megfigyelni, hogy azon négy ASEAN-ország közül, amelyben a legalacso-
nyabb az egy főre jutó GDP, három a lista elején található a kivitel és a behozatal 
tekintetében egyaránt. Bár nyilvánvalóan más tényezők is befolyásolják, a fenti 
adatok alapján úgy tűnik, hogy a Kína felé való kereskedelmi kitettség összefüg-
gést mutat az adott ország fejlettségi szintjével. Különösen a legalacsonyabb egy 
főre jutó GDP-vel rendelkező Mianmar esetében látványos az összefüggés, Kína 
részesedése az exporton és az importon belül egyaránt meghaladja a 30 száza-
lékot. Az export tekintetében Szingapúr mintha cáfolná az összefüggést, hiszen 
a Kínába irányuló kivitel részaránya a negyedik legnagyobb, miközben az ország 
az egy főre jutó GDP tekintetében első a régióban. Ugyanakkor a 15 százalékos 
részarány az ország teljes exportján belül nem számít kirívóan nagynak, így nem 
is jelent veszélyes mértékű kitettséget. Emellett Szingapúr régiós központnak szá-
mít a kutatás-fejlesztési és a high-tech gyártó tevékenységek terén, ahol számos 
globális nagyvállalat van jelen beruházóként, így a kínai gazdaságtól való túlzott 
függésről az ország esetében nem lehet beszélni.

4. ábra
Kína* részesedésének változása az egyes ASEAN-országok 

kivitelében és behozatalában 
(2010-ről 2017-re)

* Hongkong nélkül

Kína mint kereskedelmi partner súlyának változását vizsgálva szintén érdekes 
összefüggések fedezhetők fel. A Kínába irányuló kivitel teljes exporton belüli 
részaránya 2010 óta leginkább a három legalacsonyabb egy főre jutó GDP-vel 
rendelkező ország, Mianmar, Kambodzsa és Vietnám esetében emelkedett. 
Az import tekintetében ugyanakkor ez a kapcsolat nem ennyire egyértelmű, Kína 

http://data.imf.org/regular.aspx?key=61013712


 Goreczky Péter 7

súlya legnagyobb arányban a régió fejlettebb gazdaságai közé tartozó Brunei és 
Malajzia, illetve a középmezőnyben található Fülöp-szigetek esetében növekedett 
leginkább. Brunei és Malajzia esetében ez utalhat arra, hogy Kína egyre több olyan 
terméket exportál, amely a régió fejlettebb gazdaságainak piacain is versenyké-
pes. A Fülöp-szigetek esetében pedig 2016-ban, a Kína-barát Rodrigo Duterte el-
nök hivatalba lépésének évében emelkedett meg szignifikánsan az import, vagyis 
a külpolitikai orientáció is hatással lehetett a folyamatokra. 

RÉSZVÉTEL AZ ÖVEZET ÉS ÚT
 KEZDEMÉNYEZÉSBEN

A kereskedelem mellett szintén meghatározó területe a gazdasági kap-
csolatoknak, hogy az ASEAN-országok hogyan állnak hozzá Kína me-
gaprojektjéhez, az Övezet és Út Kezdeményezéshez (Belt and Road 

Initiative – BRI). Érdemes tehát megvizsgálni, hogy a fejlettségi szint mellett 
milyen más tényezők gyakorolhatnak hatást a gazdasági kapcsolatoknak erre 
a területére.

Az Ázsiai Fejlesztési Bank (Asian Development Bank – ADB) jelentésében 
közölt becslések szerint Délkelet-Ázsia infrastruktúrájának fejlesztéséhez 
2016 és 2030 között mintegy 2760 milliárd dollár értékű beruházásra volna 
szükség. Az éghajlatváltozás hatásainak kiküszöböléséhez szükséges infra-
struktúra-fejlesztéseket is beleszámítva az igény meghaladja a 3000 milliárd 
dollárt. Ugyanakkor a nehézséget legtöbbször a finanszírozás jelenti. Az ADB 
szerint a közfinanszírozás hatékonyabbá tétele esetén is a beruházási költsé-
gek csupán 50%-át tudják majd fedezni a kormányok. Vagyis a gazdasági nö-
vekedés fenntartásához szükséges infrastruktúra-fejlesztések finanszírozásá-
ra további jelentkezőket kell találniuk a régió kormányzatainak. Ezek alapján nem 
meglepő, hogy a térség Kína Övezet és Út Kezdeményezésének fókuszába került, 
és az eredeti koncepció a Kínát és az Indokínai-félszigetet összekötő gazdasági 
folyosót az „Új Selyemút” egyik fő szakaszaként jelölte meg. (5. ábra). 

A régióban tapasztalható hatalmas infrastruktúra-fejlesztési igény ellenére 
ugyanakkor az ASEAN országait nem jellemzi egységes álláspont a BRI-vel 
kapcsolatban. Vietnám például a diplomácia szintjén egyértelműen támogatja 
a Kezdeményezést, ugyanakkor egyelőre nem fordult hitelért Kínához konk-
rét projekt kapcsán. Vietnám vonakodása mögött több indok is felfedezhető. 
Egyrészt az amúgy is növekvő kormányzati adósság jelent visszatartó erőt, a 
kínai hitelek feltételei ilyen körülmények között nem vonzók a vietnámi veze-
tés számára. Az ország egyelőre kivárja, hogy a régióban és világszerte folya-
matban levő BRI-projektek milyen eredményeket és tapasztalatokat hoznak. 
Másrészt a múltbéli konfliktusok és a Dél-kínai-tengerrel kapcsolatos jelenlegi 
vita rányomja bélyegét a BRI megítélésére is, Vietnám kifejezetten érzékeny a 
Kezdeményezés geostratégiai vonatkozásaira. Ha az érintett országok meg 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/227496/special-report-infrastructure.pdf
https://www.oboreurope.com/en/beltandroad/one-belt/
https://www.oboreurope.com/en/beltandroad/one-belt/
https://e.vnexpress.net/news/business/data-speaks/vietnam-s-public-debt-rises-to-1-500-per-citizen-3793295.html
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tudnának állapodni az érintett tengeri területek használatára vonatkozó ma-
gatartási kódexben, az feltehetően elősegítené az ország aktívabb részvéte-
lét a projektben.

A BRI-vel kapcsolatban Malajzia szintén az óvatosabb ASEAN-országok kö-
réhez tartozik, legalábbis a jelenlegi miniszterelnök 2018-as hatalomra kerülése 
óta. A 93 éves Mohamad Mahathir a kampánya során az államadósság csökken-
tésére tett ígéretet, ennek megfelelően, a hivatalba lépését követő pekingi látoga-
tásához kapcsolódóan bejelentette, hogy országa eláll három BRI-beruházástól, 
finanszírozási okok miatt. Ugyanakkor több alkalommal is egyértelművé tette, 
hogy mindez nem jelent elfordulást Kínától, az országnak szüksége van arra, 
hogy baráti viszonyban maradjon a szomszédos gazdasági nagyhatalommal, és 
kihasználja a kínai gazdaság fejlődéséből adódó lehetőségeket. A maláj vezető 
szerint országa továbbra is várja a kínai beruházókat, ám költséghatékony és 
transzparens projekteket szeretne látni, amik valóban előnyösek Malajzia szá-
mára. A reakciókból ítélve úgy tűnik, a kínai vezetés elfogadta Malajzia kihátrálá-
sát a három BRI projektből, ami azt mutatja, hogy Kínának fontos a kapcsolat az 
ASEAN-régió egyik legfejlettebb gazdaságával.

5. ábra
A Kína–Indokínai-félsziget Gazdasági Folyosó

https://www.reuters.com/article/us-china-malaysia/malaysias-mahathir-cancels-china-backed-rail-pipeline-projects-idUSKCN1L60DQ
https://www.cnbc.com/2019/03/11/malaysias-mahathir-says-he-will-side-with-china-over-us-scmp.html
https://www.pwc.com/sg/en/publications/assets/cpi-mas-1-infrastructure-opporuntities-in-asean-201709.pdf
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Szingapúr esetében egészen más tényezők határozzák meg a BRI-vel kapcso-
latos álláspontot. Az ASEAN-régió legfejlettebb államaként és népszerű globális 
beruházási helyszínként Szingapúr nem szorul rá olyan mértékben a kínai hite-
lekből megvalósuló infrastruktúra-fejlesztésre, mint a térség számos más or-
szága. Ugyanakkor a városállam továbbra is szeretné megerősítené pozícióját 
Délkelet-Ázsia vezető pénzügyi és technológiai központjaként, amihez hozzá-
járulhat az egyre nagyobb befolyású kínai gazdasággal való szoros kapcsolat. 
A másik oldalról Kína számára kulcsfontosságú Szingapúr mint nemzetközi 
pénzügyi és üzleti központ bevonása a BRI-projektek finanszírozásába. Ennek 
megfelelően a Szingapúrban működő kínai bankok vállalták, hogy 100 milliárd 
dollár értékben finanszíroznak BRI-projektekben részt vevő szingapúri és kí-
nai cégeket. Végül pedig a világ egyik legforgalmasabb áruátrakó kikötőjeként 
Szingapúr kulcsfontosságú helyszín az Övezet és Út Kezdeményezés szállítási 
folyosói számára is. Ezek fényében nem meglepő, hogy Kína és Szingapúr egy-
re szorosabb együttműködésre törekszik gazdasági téren, aminek keretében 
bővítették a két ország közti szabadkereskedelmi megállapodást, belefoglalva a 
BRI-vel kapcsolatos együttműködést is.

Akárcsak Malajziában, a legutóbbi politikai választások a Fülöp-szigeteken is 
változást hoztak a BRI-hez való hozzáállásban, csak ellenkező módon. Míg elődje 
mindent megtett, hogy megállítsa Kína fellépését a Dél-kínai-tengeren, illetve 
korrupció gyanúja miatt felfüggesztett az országba irányuló kínai beruházá-
sokat, addig 2016-os megválasztása óta Rodrigo Duterte elnök száznyolcvan 
fokos fordulatot hajtott végre az ország Kínához fűződő viszonyában. A ten-
geri területek ellenőrzése körüli vitákat félretéve az ország a kínai törekvések 
egyik leglelkesebb támogatója lett a régióban, ami a BRI-hez való hozzáállás-
ban is megmutatkozik. Hszi Csin-ping elnök 2018. novemberi manilai látogatá-
sa során 29 különböző együttműködési dokumentumot írtak alá, köztük több 
infrastruktúra-fejlesztési projektről szóló nyilatkozatot is. Más, BRI-hez köthető 
fejlesztési elképzelésekhez hasonlóan ugyanakkor a Fülöp-szigeteki projektek 
esetében sincs látványos előrelépés a megvalósítás terén. 

Thaiföld esetében az egyik fő mozgatórugó a Thailand 4.0 névre keresztelt 
stratégia, amely a nehéziparra épülő országot egy innováció és digitális techno-
lógia vezérelte gazdasággá akarja formálni. A számos külföldi autógyár jelenlé-
te miatt „Kelet Detroitja”-ként is emlegetett ország kitörne az olcsó munkaerőre 
épülő gyártó iparágaktól való függésből, aminek egyik eszköze a „Keleti Gazda-
sági Folyosó” (Eastern Economic Corridor – EEC) kialakítása. Az elképzelés il-
leszkedik Peking Út és Övezet Kezdeményezésébe, így nem meglepő, hogy a thai 
vezetés igyekszik összekapcsolni saját fejlesztési terveit a BRI-vel. A kapcsoló-
dási lehetőségeket tovább bővíti a Thailand 4.0-vízió és Kína saját gazdaságfej-
lesztési stratégiája, a Made in China 2025 közti hasonlóság.

Brunei kapcsán szintén meghatározó szempont a gazdaság diverzifikáció-
jának igénye. Az ország nagymértékben függ az olaj- és gázipartól, a szektor 
a GDP nagyjából kétharmadát adja, emellett pedig az export és a kormányzati 
bevételek jelentős hányadáért felelős. Ennek következtében Brunei gazdasága 

https://www.fdiintelligence.com/Locations/Singapore-Asia-s-hotspot-for-FDI-projects
https://www.fdiintelligence.com/Locations/Singapore-Asia-s-hotspot-for-FDI-projects
https://www.straitstimes.com/singapore/china-singapore-agree-to-deepen-ties-in-various-areas
https://www.straitstimes.com/singapore/china-singapore-agree-to-deepen-ties-in-various-areas
http://www.globaltimes.cn/content/1127101.shtml
http://www.globaltimes.cn/content/1127101.shtml
https://news.abs-cbn.com/news/11/20/18/list-philippines-china-sign-29-deals-in-xi-jinping-visit
https://www.thailand-business-news.com/economics/54286-thailand-4-0-need-know.html
https://money.cnn.com/2018/07/10/news/world/thailand-auto-industry/index.html
https://www.reuters.com/article/us-thailand-investment/thailand-approves-law-for-45-billion-eastern-economic-corridor-idUSKBN1FS24B
https://www.reuters.com/article/us-thailand-investment/thailand-approves-law-for-45-billion-eastern-economic-corridor-idUSKBN1FS24B
https://www.prnewswire.com/news-releases/thailand-targets-to-connect-belt-and-road-initiative-and-eec-to-boost-investment-opportunities-in-asean-300702545.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/thailand-targets-to-connect-belt-and-road-initiative-and-eec-to-boost-investment-opportunities-in-asean-300702545.html
https://www.csis.org/analysis/made-china-2025
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nagymértékben ki van téve a világpiaci árak ingadozásának. A világpiacon értéke-
síthető nyersanyagok kitermelőjeként Brunei nem függ erősen a kínai gazdaság-
tól, ezzel együtt az ország vezetése egyre szorosabb együttműködésre törekszik 
Pekinggel. Brunei kőolaj- és földgázkészletei ugyanis a következő évtizedekben 
várhatóan kimerülnek, így egyre sürgetőbbé válik az elmozdulás a diverzifikál-
tabb és fenntartható gazdaságszerkezet irányába. A Brunei Vision 2035 nevű 
stratégia megvalósításában az ország vezetése számít Peking támogatására és 
a kínai vállalatok beruházásaira, így nem meglepő, hogy a szultanátus támogatja 
a BRI megvalósítását. Úgy tűnik, Kína gazdasági támogatása érdekében Brunei a 
dél-kínai-tengeri területekkel kapcsolatos vitát is hajlandó félretenni. 

Indonézia ez idáig nem tartozott a BRI leglelkesebb résztvevői közé, aminek 
elsősorban politikai okai vannak. Az indonéz vezetés gyakran nehezen tudja ke-
zelni a társadalomban jelen levő Kína-ellenes érzelmeket. A kínai beruházások-
kal kapcsolatos aggodalmak a 2018 szeptemberében kezdődött elnökválasztási 
kampányban is megjelentek. A legismertebb, BRI-hez illeszkedő fejlesztési pro-
jekt, a Jakartát és Bandungot összekötő gyorsvasút földterület-kisajátítási prob-
lémák miatt szintén lekerült a napirendről. Ezzel együtt az ország infrastruktú-
ra-fejlesztési szükségletei és tervei, illetve a finanszírozási lehetőségek között 
komoly különbség mutatkozik, így nem meglepő, hogy Indonézia 2018 decembe-
rében 60 milliárd dollár összértékű projektekbe igyekezett meghívni kínai befek-
tetőket. Az országot jellemző bizonytalan pénzügyi helyzet, illetve a rúpia mély-
repülése miatt a BRI révén elérhető kínai források egyre vonzóbbá válhatnak az 
ország számára.

6. ábra
A Jáva gyorsvasút tervezett útvonala

Mianmar számára gyakorlatilag Kína az egyetlen partner, amely hajlandó meg-
adni azt a gazdasági és politikai támogatást, amelyre az országnak szüksége 
van. Habár az országban tapasztalható az aggodalom a Kínától való erősödő 
függés miatt, Mianmarnak nincs sok más lehetősége. Ezzel együtt az ország 

http://highcommissionofbrunei.org/brunei-vision-2035/
https://www.geopoliticalmonitor.com/brunei-abandons-south-china-sea-claim-for-chinese-finance/
https://www.geopoliticalmonitor.com/brunei-abandons-south-china-sea-claim-for-chinese-finance/
https://indonesiaexpat.biz/news/anti-chinese-sentiment-among-factory-workers-escalates-central-sulawesi/
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/south-east-asias-first-high-speed-rail-ready-for-construction-china-railway-corp
https://www.straitstimes.com/asia/indonesia-woos-china-investors-with-bri-projects
https://www.straitstimes.com/asia/indonesia-woos-china-investors-with-bri-projects
https://www.cnbc.com/2018/09/03/indonesia-rupiah-falls-to-weakest-level-in-more-than-20-years.html
https://www.cnbc.com/2018/09/03/indonesia-rupiah-falls-to-weakest-level-in-more-than-20-years.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Java_High-speed_Rail_Indonesia.svg
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vezetése 2018 nyarán úgy döntött, hogy jelentősen csökkenti a kínai szerep-
vállalással megvalósítandó kikötőfejlesztési projekt költségvetését a túlzott el-
adósodás elkerülése érdekében. Kína szemszögéből nézve egyrészt Mianmar 
jelentős energiahordozó-készlettel és egyéb természeti erőforrásokkal rendel-
kezik, amire a kínai gazdaságnak szüksége van. Másrészt Mianmar fontos tran-
zitútvonal a kínai áruk exportja, illetve a nyersanyagok importja számára, ami 
lehetővé teszi a stratégiai szempontból sebezhető Malaka-szoros és a területi 
vitáktól viharos Dél-kínai-tenger elkerülését. Összességében, a túlzott eladóso-
dástól való félelmek ellenére, Mianmar várhatóan aktív résztvevője lesz a BRI 
megvalósításának.

Az Út és Övezet Kezdeményezés kapcsán Laosz neve legtöbbször a Kínát 
érő „adósságcsapda-diplomácia” vádak kapcsán hangzott el. A Center for Global 
Development 2018 márciusában közzétett szakpolitikai elemzése szerint Laosz 
annak a nyolc országnak az egyike, amely leginkább ki van téve a veszélyes mér-
tékű eladósodásnak az infrastruktúra-fejlesztésre Kínától felvett hitelek miatt. 
A Kína–Laosz-vasútvonal építési költségei az ország GDP-jének csaknem felét te-
szik ki, nem csoda, hogy az IMF kétségét fejezte ki, hogy Laosz képes lesz-e visz-
szafizetni az adósságot. A vasútvonaltól Laosz azt várja, hogy a tengerparttal nem 
rendelkező országot összeköti a kiterjedt kínai vasúthálózattal, ami előmozdítaná 
a turizmust és az ingatlanbefektetéseket.

Az elmúlt évek gyors gazdasági növekedése ellenére Kambodzsa továbbra is 
küzd a vidéki úthálózat, az áram-, valamint az ivóvíz-szolgáltatás alacsony színvo-
nalával, ami gátja lehet a további fejlődésnek. Mianmarhoz és Laoszhoz hasonló-
an Kambodzsa lehetőségei is korlátozottak az infrastruktúra-fejlesztés finanszíro-
zására, így nem teheti meg, hogy figyelmen kívül hagyja a BRI-ben való részvétellel 
megnyíló finanszírozási lehetőségeket. A kínai segédlettel épülő vízerőművek és 
gátak nagyban javítani fogják az ország áramellátásának színvonalát, emellett pe-
dig számos út és híd megépítése is eredménynek tekinthető. A kínai finanszírozási 
forrásokhoz való hozzáférésnek azonban, úgy tűnik, ára van. A növekvő kínai be-
folyás jeleként Kambodzsa konzekvensen megakadályozta, hogy az ASEAN közös 
nyilatkozatban ítélje el Kína területi követeléseit a Dél-kínai-tengeren. 

KONKLÚZIÓ

A z eddig leírtak azt mutatják, hogy Kína és az ASEAN mint tömörülés közti 
gazdasági együttműködéssel párhuzamosan az országszintű kapcsolatok 
a legkülönfélébb, sokszor az egységes regionális fellépés ellen ható érdekek 

mentén alakulnak. Úgy tűnik, az egyik meghatározó tényező az egyes országok 
fejlettségi szintje, a kereskedelmi adatok alapján legalábbis valószínűsíthető az 
összefüggés a Kína irányában fennálló kereskedelmi kitettséggel. A fejlettségbe-
li különbségek az Övezet és Út Kezdeményezéshez való hozzáállásra is hatással 

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://www.reuters.com/article/us-southchinasea-ruling-asean/asean-deadlocked-on-south-china-sea-cambodia-blocks-statement-idUSKCN1050F6
https://www.reuters.com/article/us-southchinasea-ruling-asean/asean-deadlocked-on-south-china-sea-cambodia-blocks-statement-idUSKCN1050F6
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vannak, az érezhetően növekvő óvatosság, és a túlzott eladósodástól óvó hangok 
erősödése ellenére Mianmarnak, Laosznak és Kambodzsának az infrastruktúra-
fejlesztés finanszírozása terén nem nagyon van más alternatívája a kínai források 
igénybevételén kívül. Vietnám ezen a téren érdekes kivétel. Bár szintén a fejletle-
nebb ASEAN-államok közé tartozik, az országba számos külföldi (és nem csupán 
kínai) cég telepített gyártótevékenységet az elmúlt években, így Vietnám számára 
van más lehetőség is a kínai kapcsolat mellett. Ezenfelül pedig az eladósodástól 
való félelem és a geopolitikai megfontolások egyelőre erősebbnek bizonyultak a 
BRI vonzerejénél.

A gazdasági szerkezetváltás szükségessége szintén vonzóvá teheti a BRI-t, 
mint az látható volt Thaiföld és Brunei esetében. Az utóbbi ország még a terüle-
ti vitákban is hajlandó visszafogottabb álláspontot képviselni a kínai támogatás 
érdekében. A saját infrastruktúra-fejlesztési programok sikeres megvalósítása is 
olyan szempont, ami egyes országokat a BRI lelkes résztvevőivé tehet. Ambició-
zus elképzelésekből pedig nincs hiány a régióban, Duterte Fülöp-szigeteki elnök 
Build, build, build elnevezésű infrastruktúra-fejlesztési terve például 75 különböző 
projektet ölel fel, összesen mintegy 180 milliárd dollár értékben.

A régió társadalmaiban jelen levő, kínaiakkal szembeni ellenérzés szintén 
hatással van a BRI-vel kapcsolatos álláspontokra. A jelenség megfigyelhető 
Indonézia esetében, ennek ellenére az ország vezetése számít a kínai befekte-
tőkre a tervezett fejlesztési projektek megvalósításánál. Az ASEAN-országok 
között sok szempontból külön kategóriát képvisel Szingapúr, a világ egyik 
vezető pénzügyi és kereskedelmi központjaként a városállam egyszerűen jó 
üzleti lehetőséget lát a Kínával való szoros együttműködésben és a BRI-ben 
történő részvételben.

Összességében elmondható, hogy a sokféle motivációs tényező és 
országszintű sajátosság ellenére a térség egyetlen állama sem térhet ki a 
Kínával való együttműködés elől. A legtöbb ország inkább vállalja a kínai be-
folyás növekedését, ami a BRI-ben való részvétellel jár, mint hogy kockáztassa 
a szomszédban található gazdasági szuperhatalommal való konfliktust. Malaj-
zia józan hozzáállása ugyanakkor példaértékű lehet más országok számára 
is, amelyek el akarják kerülni a túlzott eladósodást, ugyanakkor fenn akarják 
tartani a jó viszonyt Kínával.

Bár számos területen működnek a gazdasági kapcsolatok az ASEAN szintjén, 
úgy tűnik, Peking előnyben részesíti, hogy az egyes tagállamokkal külön-külön 
alakítsa a viszonyt, ami nyilván kedvező számára például a Dél-kínai-tengerrel 
kapcsolatos céljai megvalósításában. Úgy tűnik, Kína dominanciája és a tagál-
lamokkal folytatott kétoldalú projekttárgyalások gyengítik az ASEAN integráló 
szerepét. Jól mutatja mindezt, ahogyan a BRI egyértelműen közelebb vonzot-
ta Kambodzsát és Mianmart Kínához. Minden bizonnyal erősítené az ASEAN 
kohézióját, ha a tagállamok egyre inkább csoportként működnének együtt Kí-
nával, nem pedig kétoldalú alapon tárgyalnának fejlesztési projektekről. A BRI, 
illetve a régió összeköttetését célzó stratégiai elképzelések, mint a Master Plan 
on ASEAN Connectivity 2025, például kiegészíthetik egymást, így biztosítva, 

https://www.forbes.com/sites/outofasia/2018/02/28/dutertes-ambitious-build-build-build-project-to-transform-the-philippines-could-become-his-legacy/%235e4e27f1a7f4
https://asean.org/asean-leaders-adopt-master-plan-on-connectivity-2025/
https://asean.org/asean-leaders-adopt-master-plan-on-connectivity-2025/
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hogy a térség érdekeinek megfelelő infrastruktúra-fejlesztési projektek valósul-
janak meg. Ezenfelül pedig fontos lenne a helyi gazdasági ökoszisztémákra 
gyakorolt pozitív hatás erősítése. A helyi munkaerő alkalmazása, a helyi nyers-
anyag-beszállítókkal történő együttműködés, illetve a technológia megosztása 
a fogadó ország vállalataival a BRI sikerének kulcsát jelenthetnék a régióban. 
A nem csupán Indonéziában, hanem a térség több más társadalmában is jelen 
levő Kína-ellenesség kezelését és így a BRI-projektek megvalósítását segítené 
elő, ha olyan beruházási megállapodás születne Kína és az egyes országok 
között, amely lefekteti a helyi munkaerő alkalmazásával, a beszerzéssel, az át-
láthatósággal és a helyi cégek bevonásával kapcsolatos normákat.


