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I. Kutatási előzmények, a téma indoklása, hipotézisek 

„Kína 30 évvel a reformot és nyitást követően rendelkezik mindazzal a technológiával, 

felszereléssel, szakképzett munkaerővel és tőkével, amellyel Afrikának segíteni tud a 

fenntartható önálló növekedésben. Emellett Kína politikailag erősen elkötelezett abban, hogy 

támogassa Afrikát a fejlődésben. Kínának és Afrikának kölcsönösen szükségük van egymásra 

és kölcsönösen kiegészítik egymást, és most ritka történelmi lehetőség adódott, hogy 

együttműködve fejlődjenek tovább.” Ezekkel a szavakkal nyitotta meg a Kína-Afrika 

Együttműködési Fórum 6. csúcstalálkozóját Hszi Csin-ping (Xi Jinping), a Kínai 

Népköztársaság1 elnöke 2015 decemberében a dél-afrikai Johannesburgban. Az 

együttműködésen és a kölcsönösségen alapuló fejlődés hangsúlyozása, vagyis annak nyílt 

kimondása, hogy Kínának is ugyanúgy szüksége van Afrikára saját fejlődéséhez, mint 

Afrikának Kínára, olyan sajátosság, amely markánsan megkülönbözteti a kínai fejlesztési 

együttműködési szemléletet más donorokétól2. Kína valóban rendelkezik a szükséges 

technológiával, tudással és tőkével, amellyel az afrikai államok nagy részét segíthetné a 

fejlődésben, és úgy tűnik, Kína képes és hajlandó ezt meg is osztani. Mire van azonban 

Kínának szüksége? Miért fontos neki Afrika? Olaj, nyersanyagok? Saját termékei számára 

felvevőpiaci lehetőségek? Jó hozamokat produkáló befektetési lehetőségek?  

Kína globális súlya megkérdőjelezhetetlen, politikai-gazdasági-katonai nagyhatalmi ambíciói 

erősek. Az elmúlt ötven évben látványos társadalmi-gazdasági fejlődésen, modernizáción 

ment keresztül és a XXI. század elejére a világ ipari műhelyévé vált. Korábbi izolációs 

politikájától eltérően aktív részesévé vált a nemzetközi politikai-gazdasági életnek, a 

világgazdaság és a világpolitika megkerülhetetlen szereplője lett (Szunomár 2012, Tálas 

2012, Vámos 2006), az ezredforduló óta pedig egyre szorosabb partnerséget alakít ki az 

afrikai országokkal.  

Az ezredforduló óta Kína egyre markánsabb donorszerepet tölt be a nemzetközi fejlesztési 

együttműködési rendszerben is. A fejlesztési rezsimben azonban nem számít új játékosnak, 

hanem ún. “újra felemelkedő”, (re-emerging) donornak tekinthető, a hidegháborús időszakban 

ugyanis aktív szereplője volt az akkori segélyezési rendszernek. Az 1960-as évekbeli 

                                                 
1 A továbbiakban: Kína. 
2 A fejlesztési együttműködés (development co-operation) intézménye a hivatalos szereplők adott normák 

mentén zajló együttműködése, amelynek során a fejlettebb, donor országok bizonyos célok elérése érdekében 

egyoldalúan különböző erőforrásokat – pénzt, technológiát, árut, know-how-t – biztosítanak partnereiknek. Ezen 

erőforrásokat nevezzük fejlesztési támogatásoknak vagy fejlesztési segélyeknek. 
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segélyezőből az 1980-90-es évekre Kína a világ egyik legjelentősebb partnerállamává vált, 

majd a XXI. század elejére újra donorszerepbe került. Ebben a megújult kínai fejlesztési 

együttműködésben Afrika súlya felértékelődött (Fodor 2008), Kína stratégiai partnerének 

tekinti a fekete kontinenst, és segélyeinek közel fele is e kontinensre áramlik.  

Afrika ezredfordulót követő felértékelődésének több oka is van. A Boston Consulting Group 

globális stratégiai tanácsadó cég Afrikát „a Föld utolsó hatalmas növekedési potenciállal 

rendelkező terület”-ének nevezi. Afrika piaci vonzerejének és dinamikus növekedése 

zálogának a növekvő nyersanyagárakon túl a fiatal, egyre bővülő és egyre jobban képzett 

munkaerőt, a fizikai és digitális infrastruktúra folyamatos fejlődését, valamint a politikai 

stabilitás és a kormányzás javulását tartja. Ezen tényezők egy felemelkedő középosztályt is 

eredményeznek, amely növekvő rendelkezésre álló jövedelemmel jelenik meg a fogyasztói 

piacon.  

Mivel Kína a nemzetközi donorközösség fontos szereplőjévé vált, valamint a kínai fejlesztési 

együttműködés számottevő szerepet játszik egyes afrikai államok finanszírozási forrásai 

között, ezért szükség van annak megértésére, hogy melyek a kínai segélypolitika céljai, 

sajátosságai. Az elmúlt években Kína fejlesztési együttműködési tevékenysége egyre inkább a 

kutatók fókuszába került és megszaporodtak a kínai segélypolitikát elemző tanulmányok. 

Mivel azonban a kutatók számára a közelmúltig nem állt rendelkezésre szisztematikus, 

módszertanilag koherens statisztikai adatbázis a kínai segélyekről3, ezért a kutatások nagy 

részében kvalitatív módszereket alkalmaztak (Davies 2007, Bräutigam 2009, Bräutigam 2011, 

Glosny 2006, Lancaster 2009, Kobayashi 2008, Kondoh et al. 2010, Kondoh et al. 2011, 

Kragelund 2011, Lum 2009, Reilly 2013, Saidi - Wolf 2011, Shimomura - Ohashi 2013, 

Kjøllesdal 2007, Zhang - Gu - Chen 2015). A kutatások jellemzően nyilvánosan elérhető 

adatok, terepmunka, illetve szakértői interjúk alapján elemezték a kínai segélyallokációt. 

Egyes kutatók összehasonlító elemzéseket készítettek más – hagyományos vagy új - donorok 

viselkedésével (Glosny 2006, Kondoh et al. 2010, Kondoh et al. 2011, Lum 2009, 

McCormick 2008, Reilly 2013), mások különböző földrajzi régiókban készült 

esettanulmányokon (Brant 2013, Brant – Dornan 2014, Li et al. 2014, Reilly 2012, Tan-

Mullins – Mohan – Power 2010) keresztül vontak le következtetéseket. A kutatók jelentős 

része, amely ezt a kérdést vizsgálta (Bräutigam 2009, Kobayashi 2008, Reilly 2013) arra a 

                                                 
3 Kína fejlesztési együttműködési tevékenységének kvantitatív elemzése meglehetősen nehéz vállalkozás. 

Nehézségét az adja, hogy Kína segélyeinek volumenéről nem állnak rendelkezésre megbízható adatok, mivel 

egyrészt a kínai kormány államtitoknak tekinti a segélyek nagyságát, másrészt nem határozott meg pontos 

definíciót arról, hogy mit tekint segélynek. 
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következtetésre jutott, hogy elsődlegesen gazdasági érdekek és piacszerzési célok állnak a 

megújult kínai-afrikai fejlesztési együttműködés hátterében. Bräutigam (2009) szerint a 

gazdasági érdekek mellett még stratégiai diplomáciai célok – elsősorban Tajvan 

ellensúlyozása – is a kínai segélypolitika motivációi közé tartoznak. Számszerű adatként 

2011-ig elsősorban különféle becslések léteztek a kínai segélyek mértékéről (Davies 2007; 

Lancaster 2009; Bräutigam 2009; Glosny 2006), 2011-ben pedig az Államtanács által 

közzétett első, segélyezésről szóló Fehér Könyv adott irányvonalakat a kínai segélyek 

alakulásáról és megoszlásáról. Kvantitatív elemzés ebben az időben alig készült, amelyek 

igen, azok különböző adatbázisokra alapozták segélyallokációs számításaikat. Ide tartozik 

Axel Dreher és Andreas Fuchs (2011) kutatása, akik kvantitatív módszerekkel kerestek 

választ arra a kérdésre, hogy a kínai segélyallokáció motivációi hogyan viszonyulnak a 

nyugati donorokéhoz. Az 1956-2006 időszakot vizsgálva arra a következtetésre jutottak, hogy 

a kínai segélyallokációban ugyan fontos szerepet játszanak a gazdasági és politikai 

megfontolások – azon országok több segélyt kaptak, akik együtt szavaztak Kínával az ENSZ 

Közgyűlésén és azok, akik nem ismerték el Tajvant -, a nyugati donorokéval összehasonlítva 

azonban a politikai szempontok figyelembe vétele nem lényegesen erősebb. Elemzésükben 

azt is kimutatták, hogy a kínai segélyallokáció független a partnerország politikai 

berendezkedésétől és a jó kormányzástól, és nem hangsúlyos szempont a természeti 

erőforrásokban való ellátottság sem. Az első, részletes, statisztikai számításokhoz 

felhasználható adatokat az AidData - elsősorban afrikai országokba irányuló - kínai 

segélyeket tartalmazó adatbázisának 2013-as megjelenése hozta el4. Ezt követően számos 

olyan tanulmány született, amelyek kvantitatív módszerekkel elemezték a kínai segélyezés 

különböző aspektusait (Amusa - Monkam - Viegi 2016, Dreher - Fuchs - Hodler et al. 2015, 

Dreher - Fuchs - Parks et al. 2015, Li 2015). Kafayat Amusa, Nara Monkam és Nicola Viegi 

(2016) kutatásukban Kína Fekete-Afrikával való fejlesztési kapcsolatát vizsgálták és azt 

találták, hogy a nagyobb egy főre eső jövedelem, a nagyobb népesség, a politikai stabilitás, a 

nagyobb kínai exportérték, valamint a természeti erőforrásokkal való ellátottság pozitív 

hatással vannak a kínai segélyallokációra, vagyis a kínai segélyezés elsődleges motivációja a 

piacszerzés. Axel Dreher, Andreas Fuchs, Roland Hodler, Bradley Parks, Paul Raschky és 

Michael Tierney (2015) arra voltak kíváncsiak, hogy a kínai segélyek mennyiben járultak 

hozzá az éppen hatalmon levő afrikai vezetők saját politikai vagy személyes érdekeik 

                                                 
4 Az AidData adatbázis az első részletes segélyallokációs kutatás eredményeként született meg 2013-ban három 

amerikai kutatóintézet – a College of William & Mary, a Development Gateway és a Brigham Young Egyetem - 

gondozásában. 
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megvalósításához. A projektadatok földrajzi kódolásának segítségével azt vizsgálták, hogy 

több kínai segély áramlik-e az afrikai politikai vezetők szülővárosába, illetve azon etnikai 

csoportokhoz, amelyekhez a vezetők tartoznak. A kutatás eredményeként arra jutottak, hogy a 

politikai vezetők szülővárosa lényegesen több segélyben részesült, mint az egyéb földrajzi 

területek, az etnikai hovatartozás azonban nem befolyásolta a kínai segélyek irányát. Axel 

Dreher, Andreas Fuchs, Bradley Parks, Austin Strange és Michael Tierney (2015) 

kutatásukban azt vizsgálták, hogy van-e különbség Kína Afrikába irányuló hivatalos 

fejlesztési jellegű támogatásai, illetve az egyéb hivatalos jellegű támogatások motivációi 

között.5 Adatelemzésükből a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a kedvezményesebb 

feltételekkel nyújtott hivatalos fejlesztési jellegű támogatások allokációját elsősorban 

külpolitikai motivációk vezérlik, míg az egyéb hivatalos jellegű támogatások megoszlását a 

gazdasági érdekek magyarázzák jobban. Hasonló eredményekre jut Jia Li (2015) is.   

Dolgozatunkat Kína afrikai piacszerzési6 érdekeinek és stratégiáinak részletesebb 

megismerése, megértése motiválta. Disszertációnk kvantitatív módszerekkel és új 

szempontokkal kíván hozzájárulni a fenti elemzésekhez. A dolgozat egyediségét és a hazai, 

illetve nemzetközi szakirodalomhoz való legfőbb hozzáadott értékét az adja, hogy egyrészt 

nemcsak országonkénti bontásban, hanem szektoriális szinten is elemzi a segélyallokációt, 

másrészt pedig, hogy a szektoriális segélyallokációt szektoriális kereskedelmi, illetve 

beruházási adatokkal vizsgálja együtt.  

Kutatásunk során abból a feltételezésből indulunk ki, hogy Kína fejlesztési segélyezésének 

egyik célja a piacszerzés, és Kína részben azért nyújt segélyeket afrikai partnerállamainak, 

hogy a fejlődő piacokért folytatott nemzetközi versenyben előnyökhöz jusson más 

versenytársakkal szemben. Arra teszünk kísérletet, hogy empirikusan kimutassuk, van-e 

összefüggés a kínai segélyallokáció és a kereskedelmi, illetve beruházási kapcsolatok 

intenzitása között. Amennyiben van ilyen összefüggés, úgy feltárjuk a kapcsolat jellegét, és 

arra a kérdésre keresünk választ, hogy szektoriális szinten is megfigyelhető-e összefüggés a 

fenti területek között. 

 

 

                                                 
5 A hivatalos fejlesztési jellegű támogatások (ODA-like), illetve az egyéb hivatalos támogatások (OOF-like) 

pontos definícióit lásd a 2.2 fejezetben.  
6 Piacszerzés alatt egyrészt a kínai termékek/technológiák/know-how exportpiacát, másrészt a nyersanyag 

beszerzési piacokat is értjük. 
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Ennek érdekében a következő hipotéziseket fogalmazzuk meg: 

1. A kínai-afrikai fejlesztési együttműködés keretében Kína segélyallokációja során 

előnyben részesíti azokat a szektorokat, amelyekben intenzívebbek a kereskedelmi 

kapcsolatok; illetve 

2. A kínai-afrikai fejlesztési együttműködés keretében Kína segélyallokációja során 

előnyben részesíti azokat a szektorokat, amelyekben intenzívebbek a beruházási 

kapcsolatok. 

A dolgozatban röviden áttekintjük, hogy milyen főbb változások történtek a fejlődő világban a 

XXI. századra, és a szegénységgel összefüggő globális problémák megoldásában milyen 

szerepe van a nemzetközi fejlesztési együttműködésnek. Ezt követően a kínai fejlesztési 

együttműködést vizsgáljuk egyrészt a nemzetközi kapcsolatok elméleteinek tükrében, 

másrészt a segélyezés világgazdasági kontextusában, végül a segítségnyújtás motivációinak 

vonatkozásában. Áttekintjük a kínai fejlesztési partnerség történetét 1953-től napjainkig, majd 

bemutatjuk azokat a trendeket, hangsúlyeltolódásokat, amelyek Kína afrikai 

segélypolitikájában az elmúlt évtizedek során megfigyelhetők.  

Kvantitatív elemzésünk során megvizsgáljuk, hogyan alakult Kína afrikai segélyallokációja, 

mely országoknak van kiemelt szerepe a kínai segélypolitikában, illetve mely országok 

gazdaságában a legnagyobb a kínai fejlesztési források súlya. Górcső alá vesszük, hogy 

milyen a fejlesztési és a kereskedelmi, valamint a fejlesztési és a beruházási partnerségi 

együttműködések viszonya, és van-e számszerűsíthető összefüggés e területek között.  
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II. A felhasznált módszerek 

2.1 Az elemzéshez felhasznált adatok 

A dolgozat gerincét képező kvantitatív vizsgálatokhoz a kínai segélyadatokat – hivatalos 

statisztikák hiányában – a korábban említett AidData adatbázisból nyertük. Az AidData egy 

alulról építkező rendszer, amely a kínai fejlesztési projektekről nyilvános forrásokból elérhető 

projektszintű információkat tartalmaz. Ezek a következők: a projektidőszak; a projekt 

tartalma; a szektor(ok), amelyeket érint; a projekt megvalósításának státusza7;  a segély 

típusa8; valamint a segély nagysága. Fontos szem előtt tartani, hogy az AidData adatbázis 

megbízhatóságában és pontosságában nem összehasonlítható a fejlett országok segélyadatait 

tartalmazó hivatalos statisztikákkal. Így elemzésünk célja nem az, hogy a segélyek pontos 

összegét meghatározzuk, vagy a kínai segélyek volumenét összehasonlítsuk más donorokéval. 

Választásunk azért esett mégis az AidData adatbázisra, mert úgy véljük, hogy a 

projektadatokból kinyerhető információk révén átfogóan, kvantitatív módon vizsgálhatóvá 

válnak a legfontosabb trendek, például, hogy hogyan alakult a kínai segélyek növekedése, 

földrajzi és szektoriális megoszlása Afrikában, illetőleg milyen típusú segélyeket nyújt Kína a 

kontinens országainak. 

A kereskedelmi adatokhoz a UN COMTRADE adatbázisát használtuk, az FDI adatokhoz 

pedig egyrészt az UNCTAD bilaterális FDI statisztikáit, másrészt az amerikai kutatóintézet, a 

                                                 
7 Az AidData adatbázis négy különböző megvalósítási státuszt (status) különít el: a megvalósult projektet 

(completion), a folyamatban levő projektet (implementation), a kötelezettségvállalást (pipeline: commitment), 

illetve az ígéretet (pipeline: pledge). Disszertációnk empirikus kutatási részében csak a megvalósult 

(completion), folyamatban levő (implementation) projektekkel, illetve a kötelezettségvállalásokkal (pipeline: 

commitment) foglalkozunk. 
8 A segély típusa (flow) alatt az AidData adatbázis a kedvezményesség mértéke alapján a következő típusú 

támogatásokat különíti el: adósságelengedés (debt forgiveness), adósságátstrukturálás (debt rescheduling), export 

hitel (export credits), közvetlen külföldi tőkeberuházások (foreign direct investment), technikai segítségnyújtás 

(free standing technical assistance), adomány (grant, in-kind grant, monetary grant), közös vállalkozás (joint 

venture with recipient), hitel (loan), hitelgarancia (loan guarantee), ösztöndíj (scholarship), ismeretlen (unset, 

vague). A segély típusát ezek után négy kategóriába (flow class) sorolják: 1) hivatalos fejlesztési támogatások 

(ODA-like), 2) egyéb hivatalos támogatások (OOF-like), 3) ismeretlen (vague), amely vagy ODA-jellegű vagy 

OOF-jellegű segély, ám az elérhető információk alapján nem eldönthető, hogy a kettő közül melyik kategóriájú 

támogatás és 4) hivatalos beruházások (official investment). Disszertációnk empirikus kutatási részében csak a 

hivatalos fejlesztési támogatás jellegű (ODA-like), az egyéb hivatalos támogatás jellegű (OOF-like) segélyekkel, 

illetve az ismeretlen (vague) kategóriával - amely csak ODA-jellegű, illetve OOF-jellegű támogatásokat 

tartalmaz - foglalkozunk, a hivatalos beruházásokat kivettünk a vizsgálatunk köréből. Azért nem foglalkozunk 

jelen dolgozat keretében a hivatalos beruházásokkal, mivel úgy gondoljuk, hogy ezen forrásokat, beleértve a 

közös vállalkozásokat, illetve a közvetlen külföldi tőkeberuházásokat – bár gyakran a segélyekkel együtt, közös 

ügyletként születnek róla szerződések és gyakran valódi fejlesztési célokat szolgálnak – nem tekinthetjük 

segélyeknek. Másrészt pedig, ha valamilyen oknál fogva mégis figyelembe vennénk ezeket az adatokat, akkor 

nem vizsgálhatnánk azt a kérdést, hogy van-e statisztikai összefüggés a segélyek és a beruházások között, hiszen 

az adatok torzítanának: azért lenne erősebb, pozitív kapcsolat, mert a segély kategóriában figyelembe vennénk 

ugyanazon FDI adatokat, amelyekkel a kapcsolatot vizsgáljuk. 
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The Heritage Foundation és az American Enterprise Institute által létrehozott The China 

Global Investment Tracker adatbázisát9, amelyek mindegyikét 2009-es USD-ra számoltuk át. 

 

2.2 Az értekezésben alkalmazott fogalmak 

Segély (foreign aid) kifejezés alatt a donor országok által partnereik számára közvetlenül 

bilaterális úton vagy közvetetten, multilaterális fejlesztési intézmények közreműködésével 

nyújtott fejlesztési, humanitárius és katonai segélyeket szokás érteni.10 Fejlesztési segély 

(development aid) alatt a nemzetközi közösség és a szakirodalom az OECD Fejlesztési 

Támogatási Bizottsága (Development Assistance Committee, DAC) által elfogadott hivatalos 

fejlesztési támogatás (Official Development Assistance, ODA) definícióját szokás érteni. Az 

OECD definíciója szerint fejlesztési segélynek minősülnek mindazon legalább 25 százalék 

adományelemet tartalmazó, a gazdasági fejlődést vagy a jólét növelését szolgáló 

finanszírozási forrástranszferek, amelyeket a DAC által összeállított listán feltüntetett államok 

és területek, valamint multilaterális fejlesztési intézmények javára hivatalos szinten nyújtanak 

a donorállamok. Az ODA kritériumainak nem megfelelő hivatalos támogatásokat - így 

például a reprezentációs vagy alapvetően kereskedelmi célú vissza nem térítendő 

támogatásokat, az olyan fejlesztési célú tranzakciókat, amelyek adományelem tartalma 25 

százaléknál alacsonyabb, illetve más export-könnyítő támogatásokat, amelyeknek 

adományelem tartalma akár lehet 25 százaléknál nagyobb – az egyéb hivatalos támogatás 

(Other Official Finance, OOF) kategóriába sorolja az OECD DAC. A tartalmi különbségek 

ellenére dolgozatunkban azonos értelemben, szinonímaként használjuk a fejlesztési 

együttműködés és a segélyezés, valamint a segély, a fejlesztési segély és a fejlesztési 

támogatás kifejezéseket. Segély és fejlesztési segély alatt a továbbiakban nemcsak a szigorúan 

vett hivatalos fejlesztési támogatásokat (ODA), hanem az egyéb hivatalos támogatásokat 

(OOF) is értjük. Erre a leegyszerűsítésre a kínai segélyek definíciós problematikája, valamint 

a donorok összehasonlíthatósága miatt szorítkozunk, az AidData adatbázisban ugyanis nem 

                                                 
9 Az előbbi adatbázis pontosabb, viszont nem tartalmaz szektorokra lebontott adatokat, ezért a szektoriális 

elemzéseknél az utóbbi adatbázist használtuk. 
10 Az OECD DAC által megfogalmazott definíció szerint a humanitárius segély (humanitarian aid, humanitarian 

assistance) a fejlesztési segély egyik alkategóriája. Ahhoz, hogy egy segély humanitáriusnak minősüljön – azon 

túl, hogy katasztrófahelyzetekben és azt követően emberi életek megmentését, a szenvedés csökkentését és az 

emberi méltóság védelmét szolgálja – meg kell felelnie az emberiesség, pártatlanság, semlegesség és 

függetlenség alapelveinek. Katonai segélyek alatt azokat a donor országok által hivatalos szinten partnereiknek 

védelmi felszerelés, szolgáltatás, illetve képzés formájában nyújtott támogatásokat értjük, amelyek a 

partnerország biztonsági kihívásainak megoldását szolgálják. 

Dolgozatunkban nem foglalkozunk külön a katonai segélyekkel, csak a fejlesztési, illetve az azt magában foglaló 

humanitárius segélyekkel (együttesen ODA), valamint az egyéb hivatalos támogatásokkal (OOF).  
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különülnek el világosan egymástól az ODA-, illetőleg OOF-jellegű támogatások11. Az 

elemzések során a kínai segélyek alatt az ODA-jellegű és az OOF-jellegű támogatások 

együttesét értjük, így az OECD DAC tagállamok segélyallokációjával történő 

összehasonlításban a DAC statisztikák esetén is az összes hivatalos támogatás, vagyis az 

ODA + OOF bruttó értékeivel számolunk.  

Az általunk felhasznált kínai fejlesztési együttműködési adatok tehát az AidData 

adatbázisából (1.0 verzió) származnak, amely a 2000-2011 időszakban Kína által 49 afrikai 

partnerország számára nyújtott projekteket tartalmazza (1699 projektet). Ezek közül csak azon 

889 ODA-, illetve OOF-jellegű projekteket vontuk be az elemzésünkbe, amelyek legalább az 

írásbeli szerződéses kötelezettségvállalás folyamatánál tartottak12, és ahol ismeretes volt a 

támogatási összeg.  

 

2.3 Az elemzéshez felhasznált módszerek 

Disszertációnkban először megvizsgáljuk, hogy a 2000-2011-es időszakban hogyan alakultak 

a kínai-afrikai kereskedelmi, beruházási, valamint fejlesztési együttműködési kapcsolatok. 

Ehhez alapvető megoszlási és összehasonlító viszonyszámokat, illetve átlagos éves 

növekedési rátákat számolunk. Elemzéseinket országonkénti, szektoronkénti bontásban, 

illetve a vizsgált afrikai országok egészére is elvégezzük. Az országonkénti, illetve aggregált 

eredményeket összevetjük a fejlett nyugati országok megfelelő adataiból számított 

eredményekkel. Ez utóbbihoz az OECD DAC statisztikákat használjuk.   

Ezt követően megvizsgáljuk, hogy van-e kapcsolat a segélyallokációs és a kereskedelmi, 

valamint beruházási (Foreign Direct Investment, FDI) adatok között az egyes szektorokon 

belül, és ha igen, akkor ez milyen irányú, illetve erősségű. Ehhez korrelációkat számolunk 

szektoronként (a kínai-afrikai kereskedelmi kapcsolatok szempontjából legnagyobb súlyú 6 

szektorra, illetve a beruházási kapcsolatok szempontjából kiemelkedő 4 szektorra) a vizsgált 

                                                 
11 Az AidData adabázisban csak részlegesen vannak elkülönítve az ODA és az OOF-jellegű projektek, létezik 

egy un. ’vague’ kategória, amely vagy ODA vagy OOF-jellegű projektet takar, ám nem lehet pontosan 

megkülönböztetni a projekt jellegét. Mivel az adatbázisban a ’vague’ projektek dominánsak, így ha csak a 

szigorúan ODA-jellegű projekteket vennénk figyelembe, úgy véleményünk szerint az adatok szignifikánsan 

torzítanának, kevésbé reális képet mutatnának a kínai fejlesztési finanszírozásról.  
12 A szóbeli, informális ígéreteket azért nem vontuk be elemzésünkbe, mivel úgy véljük, hogy esetükben 

jelentősen nagyobb a meg nem valósítási arány, mint a folyamatban levő projektek vagy a 

kötelezettségvállalások esetében, és ha ezeket is figyelembe vennénk az elemzés során, akkor az adataink erősen 

felfelé torzítanának. A meg nem valósítás, illetve a kezdeti kötelezettségvállalásoktól való negatív irányban 

történő eltérés előfordul a folyamatban levő projektek vagy a kötelezettségvállalások esetében is, így az 

adatbázis felfelé torzítására kell számítani. 
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afrikai országok – a 2000-2011 időszakra összegzett - segélyadatai és kereskedelmi adatai, 

illetve segélyadatai és beruházási adatai között. Így megtudtuk, hogy van-e összefüggés 

egyrészt az adott szektorba áramló segélyek értékének országonkénti eltérése és az adott 

szektorban zajló kereskedelem értékének országonkénti eltérése között, másrészt az adott 

szektorba áramló segélyek értékének országonkénti eltérése és az adott szektorba áramló 

beruházások értékének országonkénti eltérése között.  
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III. Az értekezés eredményei  

3.1 A kínai fejlesztési együttműködés sajátosságai 

A kínai segélypolitika sajátosságaira számos tényező volt hatással. Elsőként az a speciális 

társadalmi-gazdasági fejlődési modell említendő, amelyet Kína az 1990-es évek óta követ. 

Például a fejlesztő állam hangsúlyos szerepe, illetve az eltérő régiók differenciált kezelésének 

gyakorlata felfedezhető Kína hazai gazdaságpolitikájában, csakúgy, mint nemzetközi 

segélyezési gyakorlatában. Ugyancsak fontos tényezőt jelentenek Kína korábbi recipiens13 

szerepéből, - különösen a Japánnal való együttműködésből – eredő tapasztalatok.  Ennek 

eredménye például a „nyersanyagért cserébe szakértelem, technológia, tőke” konstrukció, 

amelyet Kína recipiensként sikeresen hasznosított, később pedig donorként sikeresen 

alkalmazott. Kína recipiensi múltjából eredeztethető az a törekvése is, hogy bár alapvetően 

nyersanyagokat importál és feldolgozott termékeket exportál, ami a hagyományos 

donorokéhoz hasonló gyarmati jellegű kereskedelmi viszonyokat tükröz, mégis igyekszik 

saját magát a fejlődő országokkal egyenlő partnerként pozícionálni. Végül ehhez kapcsolódik 

annak nyílt deklarálása is, hogy Kína segélyeit nem egyoldalú jótékonyságból, hanem 

kölcsönös előnyök mentén nyújtja (un. „win-win” szemlélet). 

Kína támogatásainak legnagyobb részét bilaterális úton nyújtja, hiszen így tudja legjobban 

érvényesíteni érdekeit a partnerállamoknál. Az országnak a projektalapú segélyezésben van 

gyakorlata és komparatív előnye is a nyugati donorokkal szemben. A partnerállamok éppen a 

kínai projektek adminisztrációs egyszerűségét és gyors végrehajtását tartják a kínai segélyek 

egyik nagy értékének. A nyugati gyakorlatban az 1990-es években a projektek helyett előtérbe 

került a partnerek költségvetésének, illetve teljes szektorainak, így például az oktatásnak vagy 

az egészségügynek programszerű támogatása, amely a tulajdonosi szemléletet célzott 

erősíteni (Udvari - Pontet 2015). Kína eszköztárából a programszerű támogatások teljes 

mértékben hiányoznak, a segélyek kizárólag projektként realizálódnak. A kínai fejlesztési 

együttműködés leginkább három formát ölt: az ország jellemzően adományokat, kamatmentes 

kölcsönöket és kedvezményes kamatozású kölcsönöket biztosít partnerei részére14. Az 

adományok jellemzően társadalmi infrastrukturális projektek megvalósításában – így például 

                                                 
13 Recipiens: a segélyeket fogadó 
14 2000-2011 között, a támogatás értéke alapján Afrikában a kínai segélyek 83 százaléka kölcsön, 11 százaléka 

adomány, 6 százaléka pedig adósságelengedés formájában realizálódott, projektszám alapján pedig a kínai 

segélyek 24 százaléka kölcsön, 71 százaléka adomány és 5 százaléka adósságelengedés volt. 
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kórházak, iskolák, lakóépületek létesítésében -, szakképzésben, technikai segítségnyújtásban 

és humanitárius segítségnyújtásban öltöttek formát. A kamatmentes kölcsönök elsősorban 

infrastruktúra-fejlesztési projekteket finanszíroztak, a kedvezményes kölcsönök pedig 

infrastruktúra-fejlesztés mellett ipari és jóléti beruházásokat szolgáltak (Davies 2007; Reisen 

2007).  

A kínai segélypolitika céljait vizsgálva időben markáns változások figyelhetők meg. Az 1950-

60-as években a nemzetközi segélyezés még alapvetően ideológiai és külpolitikai célokat 

szolgált, az 1980-90-es évektől kezdve azonban egyre inkább a külgazdasági, illetve 

külkereskedelmi célok domináltak. A nyitás politikájával ugyanis a külföldi exportpiaci 

lehetőségek a kínai segélypolitikát a gazdasági terjeszkedés és piacszerzés irányába 

mozdították el. Jellemző megnyilvánulása ennek a jelenségnek az, hogy Kína gyakran “egy 

csomagban”, együtt kínál fel fejlesztési együttműködési-, befektetési- és kereskedelmi 

megállapodást, akár ugyanabban, akár eltérő szektorokban. Mindez természetesen nem jelenti 

azt, hogy az egyéb, pl. politikai célok teljesen eltűntek volna a segélypolitikából, azonban a fő 

hangsúlyok áthelyeződtek a gazdasági szempontokra. 

 

3.2 A kínai fejlesztési együttműködés elemzése Afrikában az ezredfordulót követően 

3.2.1 A segélyek nagyságának alakulása 

Az ezredfordulót követő évtizedben az Afrikába irányuló kínai segélyek reálértéke 

dinamikusan, évente átlagosan közel 23 százalékkal növekedett (1. ábra). Bár jóval 

alacsonyabb bázisról indul, ez a növekedés lényegesen erőteljesebb, mint az OECD DAC 

donorok összesített afrikai fejlesztési támogatásai esetében, amelyek reálértéke ugyanezen 

időszak alatt évente átlagosan alig 4 százalékkal nőtt. Miközben az OECD donorok 2000-ben 

még nagyságrendileg nagyobb összegű támogatást nyújtottak Afrikának, 2006-ban már nem 

volt nagyságrendi eltérés Kína és a DAC közösség segélyei között.  
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1. ábra 

Kína Afrikába irányuló segélyei 2000-2011 

 

Forrás: saját számítás (2009-es árakon számolva) 

 

A kínai segélyek volumenének alakulása nem volt egyenletes a 12 év során. A 2006-os és a 

2009-es év – a Kína-Afrika Együttműködési Fórum csúcstalálkozójának évei - jelentették a 

kiugrásokat az időszakban. A volatilitás az egész időszakot jellemezte, 2006-tól kezdve ugyan 

megnőtt a segélyek nagysága, de továbbra is jellemző volt rá az évek közötti erős ingadozás, 

csak magasabb szintek mellett.  

 

3.2.2 A segélyek földrajzi megoszlása  

Az ezredfordulót követően számos afrikai állam számára a kínai fejlesztési együttműködési 

kapcsolatok egyre intenzívebbé váltak. Ugyanakkor ezek a kapcsolatok erős diverzitást 

mutattak: miközben Kína szinte minden afrikai államnak nyújtott fejlesztési támogatást, addig 

egyes államok – elsősorban Ghána, Nigéria, Szudán, Etiópia és Mauritánia - kitüntetett 

figyelmet kaptak a segélyek abszolút nagyságát tekintve (2. ábra).   
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2. ábra 

A legtöbb kínai segélyben részesülő 15 partnerállam  

2000-2011 

 

Forrás: saját számítás (2009-es árakon számolva) 

 

3.2.3 A kínai és az OECD DAC tagállamok segélyallokációjának összehasonlítása 

Ha megvizsgáljuk, hogy az OECD DAC közösség, illetve Kína segélyei abszolút nagyságukat 

tekintve hogyan oszlanak meg az afrikai országok között, arra a következtetésre jutunk, hogy 

ugyan a partnerországok többsége hasonló súlyt képvisel mind a DAC donorok, mind Kína 

segélypolitikájában, mégis van az országoknak egy olyan csoportja, amely Kína számára 

hangsúlyos, ám a DAC donorok még (vagy már) nincsenek erősen jelen politikai vagy más 

okok miatt. Négy országot látunk markánsan elkülönülni, amelyek Kína számára számottevő 

fejlesztési kapcsolatot jelentenek, az OECD donorok számára pedig nem, vagy lényegesen 

kisebb mértékben: Egyenlítői-Guinea, Mauritánia, Zimbabwe és Angola.  

Ha az egyes afrikai országok szemszögéből vizsgáljuk a kínai segélyezést, azt találjuk, hogy 

néhány partnerállam segélyei között a kínai támogatások súlya jóval meghaladta az OECD 

DAC donorokét, és olyanok is vannak, ahol az ország GDP-jéhez képest nem elhanyagolható 

súlyt képviseltek ezek a finanszírozási források (3. ábra).  
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3. ábra 

A kínai segélyek részaránya a partnerállamba beérkező összes segélyben és annak GDP-jében 

(2000-2011) 

 

 

Forrás: saját számítás  

 

Egyenlítői-Guinea vezeti a sort, ahol a segélyek 83 százaléka Kínától származik. Miközben 

egyértelműen kitűnik, hogy Egyenlítői-Guinea elsőszámú fejlesztési partnere Kína, 

figyelembe kell venni azt is, hogy az ország számára – magas olajjövedelmei következtében – 

a kínai segélyek mégsem jelentenek lényeges bevételi forrást, ezek ugyanis a GDP mindössze 

kb. 3 százalékát alkotják. Mauritánia esetében jobban érzékelhető a kínai fejlesztési 

partnerség: az ide beérkező segélyek 68 százaléka Kínából érkezett és az ország meglehetősen 

alacsony GDP-jének közel 12 százalékát a kínai segélyek teszik ki. Mauritiusra is a legtöbb 

segély Kínától érkezett, a beérkező támogatások 62 százaléka, ám a támogatások 

volumenében elmarad a két fenti országtól. Mauritius, az egyik legfejlettebb afrikai 

országként alig van kitéve a segélyeknek, GDP-jét meglehetősen diverzifikált bevételi 

források alkotják, és ennek csupán kb. 1 százalékát tették ki a kínai támogatások. Kína 

legnagyobb fejlesztési partnere az ezredfordulót követő évtizedben Ghána: az összes segély az 
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ország GDP-jének közel 9 százalékát tette ki, ebből 4 százalékot a kínai támogatások. Ez azért 

is érdekes, mivel nem tartozik a szegényebb afrikai országok közé, GDP-je alapján a vizsgált 

időszakban a 49 ország között a 12. helyen áll. Ebből következik, hogy az ide érkező 

fejlesztési támogatások abszolút nagysága magas. Zimbabwe esetében az összes beáramló 

támogatásból 46 százalék Kínából származott. A kínai támogatások szerepét az is felértékelte, 

hogy az országba a DAC tagállamoktól – nagyrészt politikai okokból - meglehetősen kevés 

segély érkezett. Az ország GDP-jéhez viszonyítva annak közel 3 százalékát tették ki a 

támogatások.  

Felvetődik a kérdés, hogy miért éppen ezekben az országokban van jelen a kínai segélyezés – 

a DAC tagállamokhoz képest – nagy súllyal. Ennek az okai nyilvánvalóan igen összetettek, 

ezt a dolgozatban két ország, Egyenlítői-Guinea és Mauritius példájával illusztráljuk: 

Egyenlítői-Guinea Kína egyik hagyományos kereskedelmi partnere, elsősorban az olaj- és 

fabehozatal szempontjából fontos. A kínai fejlesztési partnerség elsődleges motivációja ebben 

a relációban a nyersanyagokhoz való hozzáférés, aminek kedvez, hogy a nyugati donorok a 

rossz kormányzás és diktatórikus berendezkedés miatt alig vannak jelen az országban. 

Egyenlítői-Guineában 2000-2011 között Kína 18 segélyprojektet valósított meg 3,8 milliárd 

dollár értékben, amiből 2,7 milliárd dollárt allokáltak a közlekedési szektor, 860 millió dollárt 

pedig az energiaszektor fejlesztésére. Érdekes megfigyelni, hogy a kínai közlekedési 

infrastruktúra-fejlesztési projektek éppen abban a Rio Muni tartományban zajlottak, ahol a 

fakitermelés és a kínai olajérdekeltségek is vannak.  

Mauritius első ránézésre piacszerzési szempontból nem tűnik egyértelműnek: nincsenek 

kiaknázható természeti erőforrások, nem áll rendelkezésre olcsó munkaerő és az ország 

felvevőpiaca is meglehetősen kicsi kínai viszonylatban. Ennek ellenére a kínai fejlesztési 

partnerség mozgatórugója ugyancsak a piacokhoz való hozzáférésben rejlik, bár nem 

közvetlenül, hanem közvetetten, Mauritius ugyanis egyfajta kereskedelmi és beruházási kaput 

jelenthet Kína számára Afrika felé. Megfigyelhető, hogy a nagyobb értékű kínai segélyek 

időben egybeestek a kínai érdekeltségű, afrikai piacok felé nyitó különleges gazdasági 

övezetek létrehozásával.  
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3.2.4 A fejlesztési együttműködés, a kereskedelem és a beruházások közötti összefüggések 

elemzése 

 

Az 1990-es évek végétől a fejlesztési támogatások mellett Kína Afrikával folytatott 

kereskedelme és a kontinensre áramló beruházások is dinamikus emelkedésnek indultak. A 

három terület – kereskedelem, működőtőke kivitel és segélyezés - együttmozgása nem 

véletlen. Kína jellegzetes, a hagyományos donorokétól eltérő viszonyulása a fejlődő 

államokhoz is megmutatkozik ebben a jelenségben, ugyanis a fejlesztési partnerség alatt a 

három terület együttesét érti. Ha a fejlesztési kapcsolatok oldaláról vizsgálódunk, akkor jól 

látszik, hogy a kínai segélypolitika nehezen elválasztható a kereskedelem- és a beruházás- 

politikától, a három terület összefonódása megmutatkozik a segélyezés céljaiban, eszközeiben 

és formáiban, valamint intézményrendszerében egyaránt.  

A három terület intenzitásának erősödése a 2000-2011 közötti időszakban eltérő ütemben 

zajlott. Kína Afrikával folytatott kereskedelme a 2000-2011 közötti időszakban évente 

átlagosan mintegy 20 százalékkal nőtt, azaz ennek növekedési üteme valamivel a segélyek 

növekedési üteme alatt maradt. A kínai befektetések viszont a 2000-es évektől robbanásszerű 

növekedésnek indultak a kontinensen: az ide áramló kínai működőtőke 2003-2011 között éves 

átlagban 48 százalékos reálértékbeli növekedést mutat15. 

Korrelációs elemzésünk során azt találtuk, hogy Kína és a vizsgált afrikai államok 

relációjában pozitív kapcsolat áll fent a segélyezés és a kereskedelem, illetve a segélyezés és a 

beruházások között. A segélyek és az import között közepesnél erősebb, a segélyek és az 

export között pedig közepesnél valamivel gyengébb pozitív irányú kapcsolatot találtunk. A 

segélyallokáció és a beruházások közötti együttjárást vizsgálva azt kaptuk, hogy a segélyek és 

a közvetlen külföldi befektetések között közepesnél erősebb pozitív irányú kapcsolat áll 

fenn.16  

 

                                                 

15 Az afrikai kontinens felértékelődése több tényezővel magyarázható. Az expanzió egyik indítómotorja Kína 

gyors gazdasági növekedése, illetve az ahhoz szükséges természeti erőforrások iránti kereslet, mivel Afrika Kína 

egyik legfőbb olaj- és egyéb nyersanyagforrása. Ugyanakkor a kínai vállalatok számára rendkívül fontos piaci 

lehetőségeket kínálnak az afrikai belső piacok is, mivel Afrika a világ egyik legdinamikusabban fejlődő régiója.  

16 Közepes mértékű korreláció alatt a 0,5 korrelációs együttható értékét értjük. Az értékek már 0,01 szinten 

szignifikánsak.  
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3.3 A hipotézisek értékelése: a fejlesztési együttműködés, a kereskedelem és a 

beruházások közötti kapcsolatok szektoriális szintű elemzése 

 

A fenti eredmények alapján lehetőségünk nyílt mélyebbre ható szektoriális elemzéseket is 

végezni, amelyek egyúttal hipotéziseink vizsgálatát is jelentették. Első hipotézisünket, hogy a 

kínai-afrikai fejlesztési együttműködés keretében Kína segélyallokációja során előnyben 

részesíti azokat a szektorokat, amelyekben intenzívebbek a kereskedelmi kapcsolatok, 

számításaink alapján részben elfogadjuk. A szektoriális korrelációkat elemezve ugyanis azt 

kaptuk, hogy a vizsgált hat szektorból háromban, a mezőgazdasági, a közlekedési és a 

telekommunikációs ágazatokban a segélyek együtt mozogtak az importtal és/vagy az 

exporttal, a másik három szektor esetében - az ipari, az energia- és az általános fogyasztási 

szektorokban – pedig nem találtunk szignifikáns kapcsolatot. A mezőgazdaság, a közlekedés 

és a telekommunikáció – az energiaszektor mellett - éppen azok az ágazatok, amelyekbe a 

legtöbb segély áramlott, és amelyekben leginkább relevánsak a kínai kereskedelmi stratégiai 

érdekek. Kutatási eredményeink alapján úgy véljük, hogy azon ágazatok többségében, ahol 

Kína stratégiai érdeke, hogy import- vagy exportpiacát bővítse, ott segélyeivel hozzájárul a 

kereskedelmi kapcsolatok elmélyítéséhez. 

Különösen figyelemre méltó, hogy Kína afrikai mezőgazdasági segélyei és a kontinensről 

Kínába irányuló mezőgazdasági termékek importja között közepesen erős, pozitív irányú 

kapcsolatot találtunk.17 Kína afrikai mezőgazdasági terjeszkedésének és segélyprojektjeinek 

legvalószínűbb célja egyrészt, hogy kitelepülő földműveseinek letelepedési lehetőséget 

biztosítson, másrészt pedig hosszú távon saját élelmiszerellátását bebiztosítsa, ami számára 

nemzetbiztonsági érdek. Kínának további szempontja, hogy ezen, számára stratégiailag fontos 

országokban mezőgazdasági technológiájának – különösen vetőmagjainak és műtrágyájának - 

felvevőpiacot biztosítson. Bräutigam (2009) szerint a kínai mezőgazdasági technológia, a 

vetőmagállomány és a felhalmozott tapasztalat afrikai országokkal való megosztása valódi 

win-win helyzetet jelenthet mindkét fél számára. Kína belépése és világos stratégiája ebben az 

ágazatban azért is lényeges az afrikai országok számára, - amelyek önmaguk komoly 

élelmiszerellátási problémákkal küzdenek és meglehetősen alulfejlett a mezőgazdaságuk, - 

mert a nyugati mezőgazdasági segélyek az 1990-es évekre nagymértékben visszaestek és 

azóta is stagnálnak.  

                                                 
17 Az érték 0,05 szinten szignifikáns. 
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A közlekedési szektorban szintén szignifikáns szektoriális kapcsolatot találtunk a 

segélyallokáció és a kereskedelem között. Az afrikai közlekedési iparágba irányuló segélyek 

és a Kínából a kontinensre érkező közlekedési eszközök exportja között közepesnél 

gyengébb, pozitív irányú kapcsolat tárható fel.18 Az ezredfordulót követően az afrikai 

közlekedési szektor számottevő növekedési potenciált hordozott magában, és ebben Kína is 

meglátta a lehetőséget. A 2000-2011 időszak során Kína afrikai exportjában a közlekedési 

eszközöknek kiemelt jelentőségük volt mind robbanásszerű növekedésüket, mind a kivitel 

afrikai részarányának hangsúlyos emelkedését illetően. A közlekedési eszközök kivitelének 

reálértéke az időszak során évente átlagosan 25 százalékkal növekedett, a gépjárműveké és 

alkatrészeké pedig 35 százalékkal. A közlekedési eszközök tekintetében Kína afrikai exportja 

már egy eleve viszonylag magas bázisról indulva megduplázódott: míg 2000-ben kb. 5 

százalékot tett ki Afrika súlya a közlekedési eszközök összexportjából, addig 2011-re ez az 

arány több, mint 10 százalékra emelkedett. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy ez a dinamikus 

növekedés mennyiben függ össze a segélyekkel. Elemzésünk során azt találtuk, hogy azon 

országokban, ahol számos közlekedési segélyprojektet valósított meg Kína – így például 

Ghánában és Angolában – éppen a segélyprojektek megvalósítását követően nőtt meg 

jelentősen a kínai közlekedési eszköz-kivitel. Úgy tűnik, hogy Kína stratégiai célja, hogy azon 

országoknak nyújtson közlekedési segélyeket, amelyek felvevőpiacot jelentenek a kínai 

közlekedési eszközök számára, és ezt a stratégiát több országban sikeresen meg is valósította, 

azaz kibővítette exportpiaci lehetőségeit. 

A telekommunikáció volt a harmadik ágazat, ahol szignifikáns kapcsolatot találtunk a 

segélyallokáció és a kereskedelem között. Az afrikai telekommunikációs szektorba irányuló 

segélyek és a Kínából a kontinensre érkező telekommunikációs termékek exportja között a 

közepesnél valamivel gyengébb, pozitív irányú kapcsolat áll fenn.19 A szektor azért is fontos 

Kína számára, mert a 2000-2008 időszakban évente átlagosan közel 8 százalékot bővült, és 

egyes elemzések az egyik legnagyobb növekedési potenciált hordozó afrikai szektorok közé 

sorolják (McKinsey Global Institute 2010). Az ágazat Kína számára komoly expanziós 

lehetőségeket biztosított az ezredfordulót követően, mivel afrikai kiviteléből a 

telekommunikációs termékek 2000-ben még csak 5 százalékkal részesedtek, 2011-re pedig 8 

százalékkal. Például Nigériába áramlott a kínai telekommunikációs segélyek jelentős része, és 

itt a tizenkét év során megvalósított segélyprojektek mind olyan jellegűek voltak, amelyek 

exportpiaci bővülési lehetőséget kínáltak a kínai elektronikai eszközök számára, a kiviteli 

                                                 
18 Az érték 0,05 szinten szignifikáns. 
19 Az értékek 0,01 szinten szignifikánsak. 
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forgalom alakulásából pedig úgy tűnik, ezt a lehetőséget Kína ki is tudta használni. Ez arra 

enged következtetni, hogy a kínai telekommunikációs segélyek stratégiai célja az lehet, hogy 

bővítsék a telekommunikációs eszközök afrikai felvevőpiacát.  

 

Második hipotézisünket, hogy a kínai-afrikai fejlesztési együttműködés keretében Kína 

segélyallokációja során előnyben részesíti azokat a szektorokat, amelyekben intenzívebbek a 

beruházási kapcsolatok, elvetjük. A vizsgált négy szektor - mezőgazdaság, energiaipar, ipar és 

közlekedés - közül egyikben sem figyelhettünk meg korrelációt, így azt a következtetést 

tudjuk levonni, hogy szektoriális szinten nincs közvetlen összefüggés a segélyallokáció és a 

működőtőke kivitel intenzitása között. Ez az eredmény még nem jelenti azt, hogy a segélyezés 

és a működőtőke kivitel között nincs összefüggés, hiszen a beruházási kapcsolatok erősítését, 

a piacszerzést a donorok segélyeikkel nemcsak úgy támogathatják, hogy közvetlenül a 

beruházási szempontból fontos szektor felé irányítják segélyeiket, hanem közvetetten is úgy, 

hogy az oktatási, szociális, vagy egyéb szektorok fejlesztését finanszírozzák támogatásaikkal. 

Ezt valószínűsíti, hogy amikor a segélyallokáció és a beruházások közötti korrelációt szektor-

bontás nélkül vizsgáltuk, kiderült, hogy a segélyallokáció és a közvetlen külföldi befektetések 

között közepesnél erősebb pozitív irányú kapcsolat áll fenn. Adataink alapján tehát 

feltételezhetjük, hogy a segélyezés közvetett vagy akár közvetlen módon hozzájárulhatott 

Afrikában a kínai külföldi közvetlen beruházások növekedéséhez, kvantitatív módszerekkel 

azonban bizonyítani ezt nem tudtuk. 

 

3.4  Az értekezés szakirodalmi jelentősége, további kutatási irányok 

Kutatásunk szakirodalomhoz hozzáadott legnagyobb értékét az adja, hogy szektoriális szinten 

is megvizsgáltuk a kapcsolatokat a segélyek és a kereskedelem, illetve a segélyek és a 

beruházások között. Kvantitatív elemzésünk legfontosabb eredménye pedig az, hogy a 

segélyezés és a kereskedelem területén szektoriális kapcsolatokat fedeztünk fel.  

Úgy véljük, hogy az AidData adatbázis felhasználása kiváló lehetőséget nyújt további, 

mélyebb elemzések megvalósítására. Azt gondoljuk, hogy a kínai segélyallokáció részletes 

vizsgálatából – az OECD DAC donorokéhoz hasonlóan – következtetni lehet Kína afrikai 

fejlesztési és stratégiai prioritásaira. Fontosnak tartjuk, hogy idővel és az AidData adatbázis 

folyamatos frissülésével készüljenek további hasonló kvantitatív elemzések, amelyek nagyobb 
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időhorizontot tudnak majd magukba foglalni. Így ugyanis megfigyelhetővé válnak olyan 

trendek, tendenciák, amelyekhez az általunk vizsgált 12 év kevés, ez idő alatt ugyanis nem 

tudtak kirajzolódni olyan körvonalak, amelyek egyes sokkhatásokat, gazdasági 

visszaeséseket, illetve fellendüléseket is ki tudnának egyértelműen mutatni.  

Tény, hogy az ezredfordulót követő évtizedben az afrikai növekedés 5,15 százalékos átlagos 

éves GDP növekedésével olyan dinamikát mutatott, amely méltán keltette fel Kína figyelmét. 

Az elmúlt években azonban – java részben a nyersanyag árak csökkenése következtében – 

visszaesett a gazdasági növekedés, 2015-ben már csak átlagosan 3,7 százalékkal nőtt Fekete-

Afrika országaiban a GDP. A kérdés az, hogy amennyiben az afrikai piacok bővülése a 

következő években nem folytatódik, illetve a növekedés visszaesik, úgy hogyan változik Kína 

Afrika-politikája? Továbbra is fennmarad a stratégiai partnerség? Hogyan alakulnak a 

kereskedelmi, beruházási és fejlesztési együttműködési viszonyok, valamint ezek kapcsolatai? 

Ezen kérdésekre csak egy későbbi időben megismételt vizsgálat adhat választ.  

Már utaltunk rá, hogy bár sem Kínát, sem Afrikát nem lehet homogén egységeknek tekinteni, 

a dolgozat korlátozott terjedelme miatt mégis sok helyen használtuk ezt az egyszerűsítést. 

Ahogy Emma Mawsdley (2007) fogalmaz, a különféle helyi szereplők és csoportok 

szempontjából a kínai kapcsolat más és más lehetőségeket, illetve problémákat hordoz. 

Hiszen mást és mást jelent a kínai jelenlét az afrikai politikai vezetőknek, a társadalmi elitnek 

vagy az átlagnépességnek, mást jelent a gazdagoknak és a szegényeknek, mást az 

importőröknek és az exportőröknek, és mást a helyi lakosoknak, mint az afrikai országokban 

élő kínai bevándorlóknak. De a kínai szereplők – így a kínai kormány, az egyes állami és 

magánvállalatok, valamint az Afrikában élő kínaiak – szempontjai és érdekei is gyakran 

eltérőek. Ennek tükrében fontosnak tartjuk annak megértését, hogy hogyan alakulnak az egyes 

csoportok érdekei azon országokban, amelyeknek valamilyen oknál fogva kitüntetett szerepük 

van a kínai segélypolitikában. Másrészt, úgy gondoljuk, hogy figyelmet igényel annak a 

mélyebb elemzése is, hogy melyek a Kína felé való orientálódás fő okai azon partnerországok 

esetében, amelyek számára a legnagyobb a kínai támogatások jelentősége.  
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