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 A kínai vállalatok európai uniós közvetlen tőkebefektetéseinek irányai 

Összefoglalás: A tanulmány az Európai Unióba irányuló kínai közvetlen tőkebe-
fektetések (FDI) regionális és szektorális vizsgálatára fókuszál, és e téren a 2000 
és 2018 közötti időszakot öleli fel. Mivel a kínai FDI zöme az Egyesült Királyságba, 
Németországba, Franciaországba és Olaszországba áramlott, ezen országok tő-
kebefektetései külön hangsúlyt kapnak. Noha az európai média alapján az a kép 
alakulhat ki, hogy a kínai FDI elárasztja a kelet-európai térséget, és ezzel megosztja 
az EU-t, az adatok ezt a tényt nem erősítik meg, mint ahogy azt sem, hogy e befek-
tetések egy központilag megfogalmazott stratégia részei lennének.

Abstract: The study focuses on the regional and structural distribution of the Chinese 
foreign direct investment (FDI) targeting the European Union and it investigates the 
period between 2000 and 2018. Since the bulk of Chinese FDI flowed into the United 
Kingdom, Germany, France and Italy, special attention is paid to these four countries 
in the study. Although one could have the impression based the media coverage that 
Chinese direct investment is overflowing Eastern Europe, and thus China divides 
Europe with these investment, these assumptions could not be corroborated based 
on the data, similarly it could not be proved that these investments would be parts 
of a centrally drafted strategy.

BEVEZETÉS

Az elmúlt években nagy médiafigyelmet kaptak az Európai Unióba irányuló kí-
nai közvetlen tőkebefektetések (foreign direct investment, FDI). Míg néhány 
évvel ezelőtt az elemzők egy része még azt emelte ki, hogy a kínai vállalatok 

miért nem képesek új módszerek és technikák megalkotására, ma már inkább a 
kínai technológiai fölény és az abból eredő vagy a vélt biztonságpolitikai kockázato-
kat hangsúlyozzák a politikai és gazdasági elemzők.

Erre reagálva az Európai Bizottság 2019-ben egy, a külföldi közvetlen tőkebefek-
tetések átvilágítását szabályozó rendeletet fogadott el. A direktíva új koordinációs 
mechanizmust hozott létre, amelynek segítségével az Európai Unió és a tagállamok 
információt cserélhetnek egymással, amennyiben szükséges, illetve kifejezhetik 
aggodalmaikat az egyes befektetésekkel kapcsolatban. Nincs kétség afelől, hogy 
a szabályozás jelentős hatást gyakorolhat a kínai vállalatoknak az Európai Unió-
ban történő befektetéseire, ugyanakkor a beavatkozást lehetővé tevő rendelkezések 
meghozatala továbbra is tagállami szinten történik, és a szükséges intézkedéseket 
szintén nekik kell megtenniük.

A kínai befektetések európai megítélése igencsak változó, annak függvényében, 
hogy a távol-keleti tőkére és technológiára mekkora szükség van az adott országban, 
illetve a gazdaság vállalati struktúrája, technológiai szintje mennyire teszi a kínai be-
fektetéseket kívánatossá vagy veszélyessé. Rövid elemzésem célja, hogy áttekintse 
a kínai tőkebeáramlásban meghatározó európai országok jelenleg érvényben lévő 
szabályozását és a befektetések szektorális megoszlását, majd következtetéseket 
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vonjon le a jövő lehetséges trendjeit illetően. Az írás négy meghatározó országra fó-
kuszál: az Egyesült Királyságra, Németországra, Franciaországra és Olaszországra, 
továbbá egy rövid bekezdés foglalkozik a kelet- és közép-európai térséggel (KKE) is.

1. táblázat
Kínai befektetések az EU-ban (2000–2018)

Ország Milliárd euró Ország Milliárd euró
Egyesült Királyság 46,9 Lengyelország 1,4
Németország 22,2 Dánia 1,2
Olaszország 15,3 Ausztria 1,0
Franciaország 14,3 Cseh Köztársaság 1,0
Hollandia   9,9 Románia 0,9
Finnország   7,3 Málta 0,8
Svédország   6,1 Bulgária 0,4
Portugália   6,0 Horvátország 0,3
Spanyolország 4,5 Szlovénia 0,3
Írország 3,0 Ciprus 0,2
Magyarország 2,4 Észtország 0,1
Luxemburg 2,4 Lettország 0,1
Belgium 2,2 Litvánia 0,1
Görögország 1,9 Szlovákia 0,1

ÁLTALÁNOS TRENDEK

A kínai közvetlen tőkebefektetések értéke 2016-ban érte el a csúcspontját, 
37 milliárd eurós összeggel, ami gyakorlatilag kétszerese a tavalyi volu-
mennek (17,3 milliárd euró). A legtöbb tőke – a kínai befektetések több mint 

kétharmada – továbbra is az Egyesült Királyságba (4,3 milliárd euró), Németország-
ba (2,1) és Franciaországba áramlott. (További adatokért ld. a 1. táblázatot!) A kínai 
befektetések hanyatlásának a következő okait lehet megfogalmazni:

1. Mivel az Egyesült Királyság a kínai vállalatok közvetlen tőkebefektetéseinek 
a legfőbb célpontja, a brexit és az azt övező politikai és gazdasági bizonyta-
lanság jelentős hatást gyakorol az oda áramló tőkére, hiszen egy elfogadott 
megállapodás hiányában ma még nem lehet látni, hogy az ott letelepedett 
cégek később hogyan férhetnek hozzá az egységes piachoz.

2. Az ún. kereskedelmi háború a közvetlen bilaterális áruforgalmi hatásai mellett 
jelentősen befolyásolta a pénzügyi piacok hangulatát is, és ezt a bizonyta-
lanságot tovább fokozza az amerikai elnök szeszélyes tárgyalási technikája.

3. Az autóipar adja a német gazdaság gerincét, amely jelenleg egy alkalmazko-
dási, átalakulási folyamat közepén van az új technológiai hullám (digitalizáció, 
internet of things, 5G-hálózatok stb.) vívmányainak a termelésben való meg-
jelenése miatt. Mivel a német ipar zászlóshajói autóipari cégek, a kihívások 

https://www.merics.org/en/papers-on-china/chinese-fdi-in-europe-2018
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is halmozottan jelentkeznek ebben az ágazatban, éppen ezért az oda érkező 
kínai közvetlen tőkebefektetéseket különösen nagy médiafigyelem és kritika 
kísérte, ami nemcsak a német gazdaságpolitikai döntéshozóknak adott új 
impulzusokat, hanem a kínai befektetőket is elbizonytalanította.

4. Több mint valószínű, hogy a német és a francia félelmek felerősödése nagy-
ban hozzájárult az Európai Parlament azon javaslatához, amely a harmadik 
országokból érkező közvetlen tőkebefektetések erősebb ellenőrzését irá-
nyozta elő. Az Európai Uniónak korábban nem volt az e területre vonatkozó 
szabályozása, noha az egyes országok már régóta rendelkeznek megkö-
téseket előíró jogi joganyaggal. Az immár elfogadott és 2020 októberében 
hatályba lépő rendelet (EU 2019/452) a következőképpen jellemezhető: csak 
egy együttműködési mechanizmust hoz létre, amely a tagországok és az Eu-
rópai Bizottság közötti kommunikációt segíti elő, de a valódi átvilágítás és a 
döntések meghozatala tagállami szinten történik, továbbá a közbeszerzések 
terén nem alkalmazható. Eddig tizennégy uniós tagországban (Ausztria, Dá-
nia, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, 
Lettország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Spanyolország és 
az Egyesült Királyság) hoztak létre külföldi közvetlen befektetések átvilágítá-
sát szolgáló joganyagot.

Az Európai Bizottság az idei közvetlen tőkebefektetésekről szóló jelentésében 
arra mutatott rá, hogy a Kínából és Oroszországból származó befektetések szá-
ma az állami tulajdonban álló vállalatok akvizíciós tevékenységének növekedésével 
együtt megugrott. A jelentés ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy az uniós pénz-
ügyi eszközöknek csupán 3 százaléka van harmadik országok kezében, és azok 
80 százalékát az Amerikai Egyesült Államok, Japán, Ausztrália, Svájc és Norvégia 
birtokolja.

KÍNAI BEFEKTETÉSEK
A KELET- ÉS KÖZÉP-EURÓPAI ORSZÁGOKBAN

Mielőtt a nyugat-európai folyamatokat elemeznénk, érdemes rávilágítani 
arra, hogy – a sajtóban megjelenő, jellemző tévhittel szemben – a kínai 
vállalatok 2000 és 2018 között sokkal aktívabbak voltak az EU-15-ökben 

(a GDP-arányos kínai befektetésállomány: 0,99%), mint a 2014 után csatlakozott 
KKE-államokban (0,51%). Ez nemcsak a befektetett összeg állományára vonatkozik, 
hanem – ami még fontosabb – a befektetett tőke GDP-arányos mutatójára is (2. 
táblázat).

Nyugat-európai összefüggésben az Egyesült Királyságot, Hollandiát és a skan-
dináv országokat lehet kiemelni, míg a 2004 után csatlakozott országok közül 
Magyarország és Málta esetében láthatunk az EU-átlag feletti GDP-arányos kí-
nai befektetési állományokat. (Az utóbbiban energetikai és pénzügyi befektetések 
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dominálják a képet, míg Magyarországon a Wanhua Industrial vegyipari, a Huawei 
technológiai és a China Railway Engineering közlekedési beruházásai állnak az élen.)

Németországban és Franciaországban, ahol a kínai FDI-k nagy negatív sajtó-
visszhangot váltottak ki az elmúlt hónapokban, az EU-15-ök, sőt az EU átlaga alatti 
befektetési arányokat lehet látni, ami jól mutatja, hogy a történések értelmezését 
mennyire a belpolitika határozza meg, és milyen kevés hatást gyakorolnak a reál-
gazdasági folyamatok a kínai FDI-k percepciójára.

2. táblázat
GDP-arányos* kínai befektetésállomány az EU-tagországokban (%)

Ország Százalék Ország Százalék
Málta 6,67 Szlovénia 0,65
Luxemburg 4,14 Franciaország 0,61
Finnország 3,15 EU-13*** 0,57
Portugália 2,97 Horvátország 0,59
Egyesült Királyság 1,96 EU-11**** 0,51
Magyarország 1,82 Belgium 0,49
Svédország 1,30 Cseh Köztársaság 0,48
Hollandia 1,28 Románia 0,44
Görögország 1,03 Dánia 0,40
EU-15 átlag** 0,99 Észtország 0,38
EU-28 átlag 0,96 Spanyolország 0,37
Ciprus 0,95 Lettország 0,34
Írország 0,93 Lengyelország 0,28
Olaszország 0,87 Ausztria 0,26
Bulgária 0,73 Litvánia 0,22
Németország 0,66 Szlovákia 0,11

*  2018-as GDP adatok
**  2014 előtt csatlakozott országok
***  2014 után belépett országok
****  2014 után belépett KKE-országok

Ha megnézzük az abszolút értékeket, akkor a különbség még drámaibb: 2000 és 
2018 között a 2004 után csatlakozott tizenegy KKE-országba csak a kínai közvetlen 
tőkebefektetések 4,70 százaléka érkezett, míg a többségét az ún. régi tagállamok-
ban fektették be a kínai vállalatok.

A China Global Investment Tracker (CGIT) adatai eltérnek a fent idézettektől, 
ugyanakkor annak adatbázisában a befektetések szektorális megoszlására vonat-
kozóan is találunk információkat. Az eltérés fő oka, hogy az adatgyűjtés az CGIT-ben 
csak 2005 óta folyik, így az ott szereplő értékek csak a 2005 és 2018 közötti idősza-
kot fedik le, továbbá az összegeket euró helyett dollárban adják meg.

A CGIT nem közöl adatokat Szlovákia, Észtország és Litvánia kapcsán, ugyanak-
kor a többiek – Lettország, Lengyelország, Csehország, Szlovénia, Magyarország, 

https://www.merics.org/en/papers-on-china/chinese-fdi-in-europe-2018


E-2019/48.

7

KKI
E L E M Z É S E K

 A kínai vállalatok európai uniós közvetlen tőkebefektetéseinek irányai 

Románia, Bulgária és Horvátország – esetében igen. E szerint ebbe a nyolc KKE-
országba 2005 és 2018 között hozzávetőleg 13 milliárd dollárnyi közvetlen működő 
tőkebefektetés érkezett – ez a globális kínai befektetések 1,12 százaléka.

Ha megnézzük az ágazati megoszlást (3. táblázat), egyértelműen látszik az 
energiaipari és a közlekedési irányultság, és azon belül is elsősorban autóipari befek-
tetések túlsúlya. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a befektetések alacsony száma 
miatt (1. ábra) az arányokat vizsgáló elemzés félrevezető lehet, hiszen pl. a 3. és a 
4. helyen szereplő vegyipari, illetve technológiai szektor beruházásai csak magyar-
országi befektetéseket jelentenek, így nemzetgazdasági szintű következtetéseket 
nem érdemes erre az adatbázisra alapozni a KKE-országok esetében, ugyanakkor 
a négy fő célországra vonatkozóan már lehetséges az adatokat országszinten is 
vizsgálni.

3. táblázat
A kínai működőtőke-befektetések szektorális megoszlása az EU-11-ekben (%)

Ágazat Milliárd USD Megoszlás (%)
Energiaipar 3880 29,53
Közlekedés 2630 20,02
Vegyipar 2110 16,06
Technológiai szektor 1710 13,01
Szórakoztatóipar 1050 7,99
Pénzügyi szektor 550 4,19
Egyéb 550 4,19
Ingatlanszektor 520 3,96
Közművek 140 1,07
Összesen 13140 100,00

1. ábra
A tranzakciók szám 2005 és 2018 között

https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
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KÍNAI BEFEKTETÉSEK A FŐ CÉLORSZÁGOKBAN

EgyEsült Királyság

Annak ellenére, hogy hagyományosan az Egyesült Királyság jellemezhető a 
legliberálisabb gazdaságpolitikával és szabályozási környezettel, az elmúlt 
évek során a közvélemény jelentősen megváltozott a globalizáció és gaz-

dasági nyitottság tekintetében, és ennek egyik kifejeződése volt az EU-tagságról 
szóló 2016-os népszavazás eredménye. Az azt követő politikai káosz és patthelyzet 
megállította a hosszú távú stratégiák kidolgozási folyamatát, köztük az Egyesült 
Királyság Kína-stratégiájáét is.

4. táblázat
A kínai befektetések szektorális megoszlása az Egyesült Királyságban

2005 és 2018 között

Szektorok Millió USD Részesedés (%)
Pénzügyek 17940 21,2
Ingatlanszektor 15940 18,8
Logisztika 13790 16,3
Energia 9440 11,2
Technológia 6480   7,7
Turizmus 5100   6,0
Mezőgazdaság 4130   4,9
Szórakoztatás 3620   4,3
Szállítás 3320   3,9
Egészségügy 1950   2,3
Fémipar 1790   2,1
Közszolgáltatások 1120   1,3

Theresa May 2018-as látogatása már nagyon más környezetben zajlott, mint a 
kínai elnök 2015-ös vizitje, amikor még számos kezdeményezést (China–UK Global 
Comprehensive Strategic Partnership for the 21st Century and the Golden Era of 
China–UK Relations, illetve Joint UK–China Strategy for Science, Technology and 
Innovation Cooperation) fogadtak el és indítottak útjára. A brit miniszterelnök 2018-
ban már nem támogatta a kínai  Övezet és Út Kezdeményezést (Belt and Road 
Initiative, BRI), egyértelművé téve, hogy az országban kétségek merültek fel annak 
politikai céljait illetően.

A Global Investment Tracker adatai szerint 2005 és 2018 között kínai cégek 86 milli-
árd dollárt fektettek be a szigetországban. Ezzel az Egyesült Királyság vált a kínai FDI-k 
legfőbb európai célpontjává. A befektetések szektorális megoszlásából látható, 

https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
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hogy az elsődleges motiváció a profitnövelés, hiszen a kínai cégek bőségesen vittek 
tőkét olyan ágazatokba is, amelyek a technológiai fejlesztés szempontjából kevésbé 
mérvadók (ingatlan, turizmus, mezőgazdaság). A stratégiai szempontból érdekes 
logisztikai szektoron belül kizárólag a Logicor cégbe invesztált jelentős összege-
ket a Chinese Investment Corporation (CIC), és az energiaipar terén is elmondható, 
hogy a kínai befektetések ritkán vezettek jelentős tulajdonhányad megszerzéséhez 
az adott vállalatban. (Például a SAFE 2 nevű kínai cégnek 1 milliárd dollárjába került 
a BP 1 százalékának a megszerzése, ám ez az összeg az ágazatba áramló kínai 
tőke csaknem felét tette ki.)

Összegezve megállapítható, hogy bár a jogi környezet liberális, a politikai hangulat 
jelenleg nem igazán kedvez a kínaiak Egyesült Királyságban történő befektetései-
nek, és amíg a brexit folyamata le nem zárul, nem várható jelentős változás e téren.

NémEtország

A vizsgált időszakban (2000–2018) kínai vállalatok hozzávetőleg 22 milliárd 
eurónyi közvetlen befektetést hajtottak végre Németországban. Noha ez az 
összeg számottevőnek tűnik, de a Santander cég adatai alapján mindez az 

ottani teljes FDI-állományon belül Kínának az első 10 befektető ország közé történő 
bekerüléséhez sem elegendő.

A Németországba érkező kínai tőkének teljesen más szektorális megoszlása 
van, mint az Egyesült Királyságban: a tőke döntő része az ún. közlekedési szektorba, 
s azon belül is az autóiparba érkezett. Közös vonás ugyanakkor, hogy a tőkebefek-
tetések erőteljesen egy-egy tranzakcióra koncentrálódnak; így pl. a kínaiak a német 
közlekedési szektorban a tőkéjük több mint felét a Daimler 10 százalékos tulajdono-
si hányadának a megszerzésére fordították. Hasonló koncentráció figyelhető meg 
a technológiai szektorban, ahol a tőke 77 százalékát KUKA, azaz az ipari robotok 
fejlesztésére és gyártására szakosodott német cég megvásárlására költötték. (Bár 
a tranzakció nagy médiafigyelmet váltott ki, a német gazdasági miniszter úgy dön-
tött, nincs szükség állami beavatkozásra.)

A német gazdaságpolitikai döntéshozók aggodalmai mellett – amelyek alapve-
tően a kínai tőkebefektetések koncentrációjából fakadnak – a következőt érdemes 
még kiemelni a kép árnyalása végett. Habár a német gazdaság teljesítménye a ha-
gyományos technológiák terén kitűnő, az ország a legfejlettebbekhez képest elég 
lassan indult el a digitalizáció útján. A kínai befektetések azért érintik Németországot 
érzékenyen, mert éppen az új technológiákban is sikeres néhány vállalatot célozták 
meg.

Összességében elmondható, hogy a kínai gazdasági szerep német percepciója 
sokrétegű, hiszen Németország Kínát a fő kereskedelmi partnerének tekinti, és az 
ország továbbra is a német tőkebefektetések kiemelt célpontja, ugyanakkor a berlini 
gazdasági és politikai vezetők egy része habozik annak a belátásával, hogy milyen 
jelentős szerepet játszhatnának a kínai vállalatok a tőke- és a technológiaimport 
szempontjából a német gazdaságban. Ugyanakkor Angela Merkel volt az a nyugati 
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vezető, aki a leggyakrabban látogatott Kínába az elmúlt időszakban, és ez azt is 
mutatja, hogy a német politikai elit tisztában van azzal, hogy a távol-keleti ország az 
egyik legfontosabb partner lehet a német gazdaság jövőbeni fejlődésében.

5. táblázat
A kínai befektetések szektorális megoszlása Németországban

2005 és 2018 között

Szektorok Millió dollár Részesedés (%)
Közlekedés 17020 40,4
Ingatlanszektor 6460 15,3
Technológia 6010 14,3
Pénzügyek 3710   8,8
Energia 3640   8,6
Egyéb 2410   5,7
Egészségügy 1260   3,0
Fémipar 680   1,6
Logisztika 440   1,0
Közlekedés 220   0,5
Szállítás 130   0,3
Szórakoztatás 110   0,3

olaszország

Olaszország az egyetlen meghatározó nyugat-európai állam, amely csatlako-
zott az Övezet és Út Kezdeményezéshez. A 2019 áprilisában aláírt egyetértési 
nyilatkozatok a bankszektortól kezdve a logisztikán át mezőgazdasági és 

építőipari projekteket fednek le. Olaszországnak a többiekétől eltérő Kína-stratégiá-
ját a következőkkel lehet magyarázni:

1. Az olasz gazdaság helyzete nem javult, sőt egyes területeken romlott is a 
2008–2009-es válság óta, így egy új krízis az országot valószínűleg annak 
gócpontjává teheti.

2. Az olasz vállalatok sokkal kevésbé szakosodtak a technológiaintenzív ága-
zatokra, ezért az oda érkező beruházások kevésbé vetnek fel stratégiai 
aggodalmakat.

3. Az ország hagyományosan FDI-vonzó gazdaságpolitikát alkalmaz, ezért a 
közvélemény és a döntéshozók sokkal nyitottabban állnak a külföldi közvet-
len tőkebefektetés kérdéséhez.

4. Olaszországnak friss tőkére vagy többletkeresletre lenne szüksége a mo-
dernizációhoz, illetve az egyensúlyi kérdések (kereskedelmi mérleg, folyó 
fizetési mérleg) megoldásához. (Az olasz gazdaságfejlesztési miniszter a 
BRI-hez történt csatlakozást is azzal magyarázta, hogy „újraegyensúlyozni 
kell az egyensúlytalanságot”.)

https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
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A Global Investment Tracker adatai szerint 2005 és 2018 között Olaszország a 
negyedik legfontosabb célpontja volt a kínai közvetlen tőkebefektetéseknek. Az olasz 
piacon – Németországtól és az Egyesült Királyságtól eltérően – az ingatlanszektor 
és a logisztikai befektetések területe alulreprezentált, ami a kínai kezdeményezés-
hez való csatlakozás nyomán vélhetően változni fog. A kínai befektetések legfőbb 
célterülete, a szállítási szektor esetében szintén a koncentrációt emelhetjük ki a 
legfőbb vonásként, hiszen a 8,6 milliárd dolláros összbefektetésből 7,8 milliárdot 
tett ki a Pirelli megszerzése. Ugyanez érvényes a technológiai szektorra, ahol egy, 
a Huawei által végrehajtott tranzakció dominálja a képet, noha az nem vezetett 
jelentős tulajdonosi részesedés megszerzéséhez. A kínaiak számára a második 
legfontosabb olaszországi befektetési terület az energiaszektor, ahol a beruházások 
több mint kétharmadát két tranzakció adta: egyenként 2,7 milliárd dollárt fektetett 
be a Chinese State Grid és a SAFE nevű kínai vállalat.

Olaszország esetében az előbb említett két országnál sokkal nehezebb jól meg-
fogalmazható mintát látni a kínai befektetések várható szektorális megoszlását 
tekintve. Előreláthatólag a logisztika területe és az ingatlanszektor fel fog értékelőd-
ni, ugyanakkor az is könnyen belátható, hogy a gazdaság szerkezete és fejlettsége 
miatt nem a technológiai jellegű befektetések fogják dominálni az összképet.

6. táblázat
A kínai befektetések szektorális megoszlása Olaszországban 2005 és 2018 között

Szektorok Millió dollár Részesedés (%)
Szállítás 8600 35,0
Energia 6480 26,4
Technológia 4040 16,4
Pénzügyek 2810 11,4
Szórakoztatás 840 3,4
Egyéb 790 3,2
Egészségügy 720 2,9
Logisztika 200 0,8
Ingatlanszektor 87 0,4

FraNciaország

A vizsgált országok közül csupán Franciaország az, ahol nemcsak nagyon 
határozottan szigorítottak a harmadik országokból származó közvetlen tő-
kebefektetések ellenőrzésén, de a Kína-ellenes hangok mellett legalább olyan 

gyakran megjelenik az amerikai befektetések kritikája is. Noha a francia elnök inkább 
globalistának mutatkozik, e tekintetben az egységes uniós fellépést szorgalmazza. 
Hasonlóképpen nyilatkozott az Övezet és Út Kezdeményezéssel kapcsolatban, és 
az ahhoz már csatlakozott EU-tagállamokat is bírálta. A helyzet iróniáját az adja, 
hogy a kínai elnök idei európai látogatása előtt is hasonló véleményt hangoztatott, 
ám a párizsi találkozó során 30 milliárd euró értékű, Airbus repülőgépek eladásáról 
szóló szerződést írt alá Hszi Csin-pinggel.

https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
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7. táblázat
A kínai befektetések szektorális megoszlása Franciaországban

2005 és 2018 között

Szektorok Millió dollár Részesedés (%)
Energia 6600 25,7
Turizmus 6540 25,4
Technológia 3370 13,1
Közlekedés 2540   9,9
Egyéb 2400   9,3
Mezőgazdaság 1650   6,4
Ingatlanszektor 1150   4,5
Vegyipar   700   2,7
Szórakoztatóipar   570   2,2
Egészségügy   190   0,7

A kínai befektetések szektorális megoszlásánál az energiaszektor és a turizmus 
területe emelhető ki. Az utóbbiban az Accor- és az Auchan-tranzakciók tették ki 
a Franciaországba érkező tőke 54 százalékát, és az energiaszektoron belül is két 
beruházás tette ki az összérték 90 százalékát. A franciaországi tőkebefektetések, 
az előző országokhoz hasonlóan, rendkívül koncentráltak: a kínaiak elsősor-
ban a francia gazdaság hagyományosan erős területeit célozták meg, így az ún. 
technológiaintenzív közvetlen befektetések sokkal kevésbé voltak jellemzőek, mint 
Németország esetében.

ÖSSZEGZÉS

Az EU-11-ekbe irányuló kínai közvetlen tőkebefektetések mértéke nemcsak 
abszolút értékben, hanem GDP-arányosan is elmarad az EU-15-ökbe irányu-
lókétól. Mindezzel együtt az Európai Unióba érkező FDI meghatározó része 

továbbra is a hagyományos partnerektől (az USA, Japán, Ausztrália, Svájc és Nor-
végia) ered, nem pedig Kínától.

A stratégiai célú akvizíciók csak Németország esetén mutathatók ki, ahol azok 
előnyei a legnagyobbak, hiszen ott található a technológiai fejlesztésben élen járó 
legtöbb vállalat – legalábbis európai viszonylatban. Valószínű, hogy ezért fogadja 
ott a legkeményebb jogi környezet a kínai befektetőket. Az a tény, hogy a német 
kancellár gyakran találkozik kínai döntéshozókkal, a praktikus német hozzáállást 
mutatja, azaz a jelenlegi szigor gyorsan megváltozhat, ha Peking engedményeket 
tesz a német termékeknek a kínai piacra jutása érdekében.

Noha az Egyesült Királyságban is szigorúbbá vált a kínai közvetlen tőkebe-
fektetésekre vonatkozó jogi környezet, és a kínai vállalatok megítélése némileg 
kedvezőtlenebb lett, továbbra is az maradt a kínai FDI legfőbb célországa. A brexit 
és annak kimenetele talán rákényszerítheti a brit kormányt, hogy felülvizsgálja a 

https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
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korábbinál keményebb álláspontját, még akkor is, ha a szigorításra irányuló ameri-
kai nyomás tovább nőne.

A tőke- és technológiaimportra szoruló Olaszország profitálhat a legtöbbet a 
kínai vállalatok befogadásából és az Övezet és Út Kezdeményezéshez való csat-
lakozásból. A kínai befektetések szektorális koncentrációja ott a legmagasabb a 
vizsgált országok közül.

Az említett négy állam közül Franciaországban fogalmazódtak meg a legko-
molyabb ellenvetések a kínai befektetésekkel szemben, ám azok – mint arról szó 
volt – éles kontrasztban állnak a gyakorlati lépésekkel. Arra is érdemes rámutatni, 
hogy csupán Párizsra jellemző, hogy a befektetőellenes megközelítés nemcsak a 
kínaiakkal és oroszokkal szemben érezhető, hanem amerikai relációban is.

8. táblázat
A kínai FDI jellegzetességei és a jogi környezet sajátosságai

a vizsgált uniós tagországokban

Van-e a kínai 
befektetéseknek 

jól kivehető 
szektorális 
célpontjuk?

A két fő 
szektor

A két szektor 
részesedése 

az össz-
befektetéseken 

belül

A 2005–2018-
as kínai 

befektetések 
értéke (milliárd 

USD)

Franciaország Igen Energia, 
turizmus 51,1% 25,77

Németország Igen Szállítás, 
ingatlan 55,7% 42,09

Olaszország Nem Energia, 
szállítás 61,4% 25,35

Egyesült 
Királyság Nem Pénzügyek, 

ingatlan 40,0% 87,45

https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/

