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Derdák Péter 
II. évfolyam(2014) 

Kína az afrikai kontinensen 
China in Africa 
 
A dolgozat célja tisztázni a jelenleg igen felkapott témának számító kínai gazdasági 
expanzió és annak afrikai aspektusait, ennek előzményeit és a két oldal motivációit. Ezek 
feltárására statisztikai és ökonometriai vizsgálatokat alkalmazunk, szerepet kap a kőolaj a 
gazdasági-politikai kapcsolatok szorosabbá fűzésében, de komoly figyelmet fordítunk az 
adott afrikai ország földrajzi fekvésének, természeti jellemzőinek, politikai valamint 
emberjogi helyzetének vizsgálatára. Elemezzük továbbá azt a vélekedést is, miszerint a kínai 
jelenlét neo-kolonalizációs jellegű, az afrikai országokból, mint a perifériából nyersanyagot 
importál majd, mint centrum ország oda feldolgozott termékeket exportál, így téve tönkre az 
így sem túlságosan jelentős afrikai feldolgozó-ipart. 

A vizsgált mutatók között megtalálhatóak olyan nélkülözhetetlen adatok, mint a Kínával 
folytatott kétoldali összes kereskedelem, továbbá az oda irányuló nyersanyag export és az 
onnan érkező feldolgozott termékek összértéke 1995 és 2010 között, a GDP, a lakosság, 
nyersanyagexport, de az elemzésekbe ritkán bevont értékek is, mint az Korrupció Érzékelési 
Index. Statisztikai eszköztárunkban a lineáris korrelációtól a Granger okságig terjed. 

Alátámasztottnak találtuk, hogy Kína bizonyos mértékű szelekciót ugyan végez 
kereskedelmi partnereinek megválasztásakor, de ezek főleg az olajra és a tengerpart 
meglétére vonatkoznak, mintsem az adott ország fejlettségére vagy népességére. Ugyancsak 
bizonyítottuk, hogy Kína jelenléte az adott ország számára nem jelent egyértelmű esélyt a 
fejlődésre, ugyanis nincs szignifikáns okság a kereskedelem növekedése valamint az ország 
korrupciós- és fejlettségi szintje között. 

Kutatásaink felfedték, hogy a vizsgált országcsoportok többségében az Afrikából érkező 
nyersanyagimport Granger oka a kínai feldolgozott termék exportnak Afrikába. Mivel 
tudjuk, hogy a kínai feldolgozó-ipar sokkal versenyképesebb, mint az afrikai ez a tényállás 
egyértelműen az afrikai feldolgozó-ipar szétesésével fenyeget. 

Összefoglalhatjuk tehát, hogy Kína csak a saját érdekeit tartja szem előtt, amikor 
kereskedelmi partnert válasz és ezzel a tettével még csak járulékosan sem okoz jelentős 
fejlődést a korrupció ellenes harcban vagy az országok fejlesztésében. 

Összefoglalva Kína nem foglalkozik lépéseink következményeivel, mindössze két célja van: 
nyersolajforrásokat találni gazdaságának táplálásához és termékeinek felvevőpiacot találni. 

  



 

Derdák Péter 
II. course(2014) 

China in Africa 
Kína az afrikai kontinensen 
 

The paper’s aim is to clarify the economic rise of China and its aspects of China’s presence 
in Africa, furthermore its history and the nation’s political motives. In order to prove the 
arguments brought up, a variety of statistics and econometrics will be utilized. Also crude 
oil will be taken into account in the selection process of trade and political partners of China. 
Focus will also be on analysing the country’s geographical position, natural resources and its 
details of political situation and human rights. Nevertheless some beliefs are being focused 
on concerning China’s neo-colonialists behaviour: China is destroying the African 
manufacturing by importing raw materials and exporting cheap manufactured products (incl. 
textiles and machinery). 

Among the analysed indicators, we can find the most prominent and essential ones. 
Examples of such are bilateral trade (including its sub-divisions like export, import, raw 
material export and manufactured products of the African countries between 1995 and 
2010), GDP, population and export of raw materials. However the study will also result in 
determining some unusual ones as well, one example is the Corruption Perceptions Index. 
Our analysing tools range from linear correlation to Granger causality and more. 

We consider it to be proven, that China is doing some selection, when choosing its trade 
partners and starts to improve the trade connections, but the selection’s criteria are mainly 
the oil production, the existence of sea shores and not the usual ones like population and 
development. Moreover we proved that China’s presence has no significant effect on the 
countries corruption and mostly its development. 

Our research has revealed that China’s behaviour is neo-colonialist, its raw material import 
is a Granger cause of its manufactured products export back to Africa, and as we know the 
African manufacturing sector is nota s competitive as the Chinese one, so that China is 
destroying the African manufacturing sector. 

China is not considering the effects of its presence in Africa, it has two goals to find crude-
oil source in order to feed its economy and to find its potential outlets.  
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Bevezetés 
A Kínai Népköztársaság (továbbiakban Kína) az utóbbi időben erősen törekedett arra, 

hogy minél szerteágazóbb kapcsolatokat alakítson ki a Föld országaival. Ezek közül is szemet 

szúr afrikai kapcsolatainak elmélyítése, amelyet Taylor(2010) igen beható és alapos 

tanulmányából látszik: stratégiai fontosságú. A tanulmányból az is kiderül, hogy várhatóan a 

földrész a későbbiekben hatalmas szerepet fog játszani a világ kőolaj és földgáz igényének 

kielégítésében, hiszen kiaknázatlan olajmezőivel és hatalmas ilyen szempontból geológiailag 

még nem vizsgált területeivel potenciális olajmezők találhatóak a kontinens talaja alatt. Bár 

Kína évtizedek óta tart fenn jó viszonyt több afrikai országgal, ahogyan ezt, az ipari 

felemelkedése megerősítette ezeket a kapcsolatokat és még inkább alkupozícióba hozták. 

Olybá tűnik, Kína célja átvenni az USA és a kontinens volt gyarmatosítóinak vezető szerepét 

a földrészen. Ezt Glennie et al.(2010) a Wikileaks által nyilvánosságra hozott amerikai 

diplomáciai memok összegzéseként írt cikke, valamint Copson et al.(2005) kiszivárgott, 

titkosított kongresszusi jelentés is alátámasztják, hogy az USA aggályosnak tekinti és fokozott 

ellenlépésekre szólítja fel a törvényhozást. Ennek megvalósításának fő eszközei a 

támogatások valamint kedvezményes hitelek nyújtása kőolaj koncessziók, kereskedelmi- és 

turisztikai egyezményekért cserébe. Kína az utóbbi években jelentős számú embertömeget 

exportált a kontinensre, köztük sok a fizikai munkás, a tanár és a magasan képzett mérnök. 

Kína továbbá jelenleg a kontinens egyik legnagyobb fegyver exportőre. (Alden, 2010) 

A fenti lépésekből egyértelműen látszik, hogy Kína fő motivációja kiolthatatlan 

olajszomjának kielégítése afrikai források bevonásával. Jelenlegi adatok szerint Kína 

olajimportjának 30%-a Afrikából származik (UNTCAD, 2012). Ezzel együtt az egyes 

országok exportjából való részesedés mértéke is igen széles skálán mozog: 0 és 70% között. 

Kína további motivációi között említhető meg továbbá Tajvan elszigetelése, amelynek számos 

korábbi afrikai partneréből mára már csak heten maradtak, a többi afrikai ország a 

népköztársaságot ismeri el a kínai nép kizárólagos képviselőjeként és elhatárolódnak Tajvan – 

az anyaországhoz képest elenyésző mértékű - befektetéseitől és segélyeitől. E tendencia talán 

leginkább szégyenletes eseménye 1998-ban történt, amikor Nelson Mandela elnökségének 

negyedik évében szakította meg Dél-Afrikai diplomáciai kapcsolatait Tajvannal. Kína, a 

fennemlítettek tükrében, növekvő politikai befolyását a nyugati világ kritikus szemmel 

figyeli, egyes vélemények szerint a befolyás emelkedése negatívan érinti mind az EU, az USA 

és ENSZ emberi jogokért és erőforrások biztosításáért végzett harcát. 
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Hipotézisek 

A feltett hipotézisekkel az író a közvéleményben, világsajtóban és saját 

meggyőződésében jelenlévő feltételezésekről és várakozásokról kíván empirikus statisztikai 

úton értékítéletet adni így cáfolva vagy megerősítve őket.  

A dolgozat írója a következő hipotéziseket teszi fel: 

1. Kína jelenléte az afrikai kontinensen a volt gyarmattartók és az USA befolyásának, 

illetve a nyersanyagok feletti hatalom csökkenésével jár együtt.   

2. Kína nem szelektál, amikor kereskedelmi, illetve politikai partnert választ az afrikai 

országok közül. Ebből következőleg célja befolyása növelése. 

3. A kínai jelenlét, így a kereskedelmi súly növekedése és az adott országba érkező FDI 

nem mozdítja elő a korrupció-elleni harc, a demokratizmus és a jólét növekedését. 

4. Kína jelenlétének hatásai neo-kolonisztikusak, tehát Afrikával szemben centrum-

országként viselkedik, onnan nyersanyagot importál és készterméket exportál, és ez a 

tendencia egyre inkább a végletek felé halad szétzúzva a helyi feldolgozóipart. Célja 

nem a segítségnyújtás Deng1(1974)-es beszédében ígért önzetlen segítségnyújtás. 

  

                                                 

 

 

 

 

 

1 Itt szeretnék megjegyezni, hogy  a dolgozat teljes terjedelmében a pinyin(pinjin) romanizáció 
rendszerét alkalmazzuk a kínai nevek, helyszínek és események megnevezése során. Az író a 
mandarin nyelv tanulásával töltött idő alatt saját és tanárai tapasztalataira alapozva tesz így, más 
rendszerek ugyanis hajlamosak két különböző hangot is egy karakterrel jelölni, illetve a kínai 
személyek is hagyományosan e rendszer használva liberalizálják nevüket, illetve Népköztársaság 
hivatalos átírási rendsere is ez. A témában érdeklődőknek ajánlott a (ELTE Konfucius Intézet, 2009) 
témában írt oldala.  



3 

1. A Kínai Népköztársaságnak a világban elfoglalt helye 
Az 1970-es években Kína világgazdasági súlya elenyésző, az egy főre eső GDP 

mindössze $181 (1979) volt. Azóta a „Nyitott kapuk” és a „Kilépés politika” Kínát a 

világgazdaság meghatározó aktorává tette. Ebben a fejezetben Kína modern-kori történelme 

gazdasági, politikai és katonai szemszögből kerül ismertetésre.  

Az elmúlt 20 év nyitási politikájának köszönhetően Kína a világ második legnagyobb 

külföldi működő-tőke importőrévé vált, és az így a ’80-as ’90-es évek fordulóján letelepedő 

vállalatok a következőkben a fejlődés elhagyhatatlan motorjává váltak. (Simon, 2001) Az így 

kialakult fél-piaci szocializmusban-, tehát olyan gazdasági rendszer, ahol a bürokratikus 

koordináció mellett egyaránt jellemző a piaci mechanizmus is, igaz utóbbi jellemzően csak 

kiegészítő szereppel rendelkezik az állampárt által monopolizált redisztribúció mellett.  

A külföldi tulajdonú cégek adják az export közel felét. Ahogy azt Gao (2010) is megállapítja, 

az állam a következőkben módszeresen kézben tartotta ugyan a stratégiai fontosságú 

iparágakat, mint az energia, telekommunikáció és a bányászat (amelyek a 1980-as években az 

összes kibocsátás 80%-áért feleltek), de ezek bizonyos oldalágait - amelyek nem feltétlenül 

üzemeltethetőek állami keretek között és nem veszélyeztetik az iparág gördülékeny 

működését - privatizálták. Érdemes lenne összehasonlítani a magyar rendszerváltás utáni 

időszakkal, bár az állami vállalatok számának csökkenése Magyarországon a rendszerváltozás 

után tapasztalható mértékben csökkent, ez nem jelentette az állami vállalatok (SOE) 

vagyonának csökkenését. Sokkal inkább beszélhetünk egyfajta ésszerűsítésről és 

tőkekoncentrációról, lényegében Gao (2010) is hasonló következtetésre jut. A magyar Új 

Gazdasági Mechanizmus és a kínai nyitás politika hasonlóságai, valamint a magyar 

rendszerváltás illetve a kínai reformok utáni szociológiai átalakulásokra részletesen az 1.3. és 

1.5. pontokban még kitérünk.  

A továbbiakban várhatóan a kormányzat folytatni fogja a privatizációt, ezzel közelítve 

ahhoz az állapothoz, amikor már csak a koordinációs- és árazási mechanizmusok felett fogja 

gyakorolni a hatalmat, viszont a tulajdon már nem áll állami irányítás alatt.. A fejezet egyik fő 

célja, hogy bemutassa az elmúlt évtizedek fő tendenciáit. 
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1.1. Kína földrajzi fekvése és regionális konfliktusai 

Ha történelmi példákat veszünk alapul, egy nagyhatalom sem emelkedhet fel 

szuperhatalommá, ha környezetében további vele katonai erő és geopolitikai befolyás 

tekintetében közel megegyező erősségű hatalmak és/vagy instabil ország-csoportok 

találhatóak. Kína földrajzi fekvése ennél kedvezőtlenebb nem is lehetne. Északról fontos 

kereskedelmi partnere, Oroszország, Dél-nyugatról pedig a szintén szuperhatalmi vágyakat 

dédelgető India határolja. Kína külpolitikai elszigeteltségét tovább rontja, hogy mind Indiával, 

mind a térség instabil muzulmán-többségű országaival határvitában áll, és ezek megoldására 

nem csak a status quo katonai erőfitogtatással való fenntartására tesz erőfeszítéseket, hanem 

gyakorolni próbálja a Taylor és Carmody(2010)-féle „puha erejét, úgy mint gazdasági 

nyomásgyakorlás és nemzetközi politikai kiközösítés. 

Bár Kashmir és a vitatott hovatartozású Dél-Tibet helyzete jelenleg stabilnak mutatkozik, 

nem szabad elfeledkeznünk az 1961-ben Indiával folytatott 32 napos konfliktusról, amelynek 

eredménye ugyan döntő kínai győzelem volt a végén Kína ugyan egyoldalúan kivonta 

csapatait és a területek jelenleg is indiai felügyelet alatt állnak. Egy másik hasonló eset az 

1969-es Szovjet-Kínai határkonfliktus, amely a mindössze egy Tonga összterületét el sem érő, 

720 km2 területű lakatlan szigetcsoport felett gyakorolt hatalomért folyt, s a konfliktus közel 

200 katona életét követelte. Tekintve, hogy Kína ilyen fokú presztízskérdésben is hajlandó 

volt a kor egyik szuperhatalmával konfliktusba keveredni, valamint az 1961-es esetet, 

amelyben egyszer már döntő győzelmet aratott szomszédja felett, Indiának a közel 128.000 

km2 területű Kashmir és Arunachal Pradesh miatt komoly katonai-politikai izolációval és 

agresszióval kell számolni Kína részéről. 

Hasonló jellegű konfliktus újult ki Japánnal is a japánok által Senkaku, a népi Kína által 

Diaoyu illetve Tajvan által Tiaoyutai szigeteknek nevezet terület ügyében a dolgozat íródása 

idején. Az említett események akár korunk miniatürizált és globalizálódó világunk jelképe is 

lehetne, hiszen a szigetek összterülete ebben az esetben nem haladja meg a 7 km2 -t , viszont a 

régió gazdag energetikai és halászati szempontból, valamint igen közel fekszik Tajvanhoz is, 

ahogy az Mader-Yamaguchi(2012) helyzetértékeléséből is látszik. Gazdasági szempontból is 

érdekes a konfliktus, hiszen Kína (és annak polgárai) is alkalmazzák a már említett „puha 

erőt”, mint a bojkott. Ez Dawson és Takashiki (2012) Wall Street Journalban megjelent cikke 

is alátámasztja: Kínában az előző évhez viszonyítva idén szeptemberben a hat japán 

autógyárak kínai értékesítései 35-63%-al gyökkentek Kínában, ami éves szinten akár több 

százezer autót is jelenthet egy elhúzódó konfliktus esetén amit, Japán gazdaságát igencsak 

érzékenyen fogja érinteni. 
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1.2. Kína belpolitikája 

Az ország belső konfliktusai is komoly akadályt jelentenek a szuperhatalommá váláshoz 

vezető úton, beszéljünk akár társadalmi különbségekről, etnikai-, a párton belüli 

belvillongásokról vagy a Formosával (Tajvannal) kapcsolatos ügyekről. Véleményem szerint 

Kína Afrika-politikája a felsorolt összes problémát képes orvosolni. Ezek aspektusait a 

dolgozat 2.2. pontjában részletesen kifejtésre kerülnek. 

Egy évszázaddal ezelőtt senki sem gondolta volna, hogy a frissen megszületett Kínai 

Köztársaság a jövőben bármilyen nemű gazdasági nagyhatalommá válna még regionális 

szinten sem. Ezt tetézték a ’40-es évek világ- és polgárháborús veszteségei valamint az ország 

kettészakadása. Az ezt követő újjáépítések hatékonyságát a totalitárius berendezkedés 

garantálta, amely kiiktatta ennek útjából a bürokráciát. Ennek megmaradását a kínai kultúra 

alapjaiban kell keresnünk, amely pluralista és magas-kontextusú. A társadalmi pluralizmus 

annak következtében erősödött meg, hogy Kínát nem egy egységes „kínai” nemzet lakja, 

hanem különböző etnikumok, mint a többséget adó Hanok valamint a gyakran atrocizált 

ujgurok.  A császárság idején alakult ki az az értékrend, amely szerint az asszimilációért 

munkálódó személyek köztiszteletbe kerültek, következésképpen ez vált az értékrend 

alapjává. Így idővel kialakult az a nézet, hogy az asszimiláció a Birodalom érdekeit képviseli, 

ezért erőskezű, ösztönző és szankcionáló szabályok léptek életbe. Az egyenlőségért 

munkálkodó kommunizmus tökéletesen beleillett ebbe a képbe, és követte a megelőző 

hatalom totalitárius vezetési elveit. Nem mellesleg ezzel szégyenfoltot ejtve rendszerükön, 

hiszen így maguk váltak Marx elidegenedés-elméletének megvalósítóivá és sztereotip 

mintájává az egész világon. (Bao, 2006)  

1.3. Gazdaságpolitika 

Kínában 1949-től kezdve szovjet mintára elindult a totális államosítás és a központosított 

tervutasításos rendszer. Megkezdődött az erőltettet iparosítás, amely egészen 1958-ig tartotta 

is magát a kemény szovjet mintához, és következménye a hatalmas agrárválság lett, amely 

miatt a kormányzat szerint 15, de más becslések szerint 45 millió ember halt éhen. Ezt az 

időszakot nevezik a Katasztrófák Három Évének. Az időszak viharos és lassan anarchisztikus 

hangulat üti fel a fejét. Olyannyira máig az egyetlen, amelyre nem dolgoztak ki központi 

tervet. A sok elhunyt és éhező miatt a központi kormányzat jelentősen meggyengült. Az 

összeomlást csak Mao Zedong karizmatikus személyisége tudta megakadályozni, és a szovjet 

mintától eltérően megtervezett Nagy Ugrás stratégia sikeressége.  
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A Mao-i modell lehetőséget adott a családi gazdaságok kialakítására és a termelt javak 

piaci körülmények közötti értékesítése. Bár nem gazdasági kérdés, nem szabad elfedeznünk a 

kulturális forradalomról, amely igen érzékenyen érintette a gazdasági tanácsadókat is. Egy 

volt közülük Deng Xiaoping, akit – egy fiatalkori, máig tisztázatlan körülmányek között 

disszidálás miatt a hűtlenség árnya vetült - a forradalom időtartama alatt kétszer is 

eltávolítottak hivatalából, de minduntalan sikerült visszanyerni hatalmát és befolyását a Kínai 

Kommunista Párton belül. Mao Zedong 1976-os halálával a forradalomnak is vége szakadt, és 

a Denghez hasonló szakembereknek senki sem állta útját a gazdaság modernizációjában és 

annak exportorientálttá tételében.  

Az évtized hátralévő részében a Nyitott Kapuk, valamint a Kilépés politika 

meghirdetésével lehetővé vált a külföldiek tulajdonszerzését, és az iparban való 

szerepvállalása bizonyos tengerparti városokban. A kulturális forradalom végével és a 

reformpolitikai irányvonal többségi konszenzusának köszönhetően Deng szabad kezet kapott 

a modernizációs program kidolgozásában. A fejlesztési programot, a „Négy Modernizáció” 

programját az alábbi egységekre bonthatjuk Simon(2001) tanulmánya szerint: 

 

1. A vidéki szakasz (1978-1984) 

A már 1949-ben államosított földek és ezek nyomán létrehozott kommunák területeit 

kiadták parasztcsaládoknak. Így vált lehetővé, ha korlátozott módon is, a magántermelés és a 

bizonyos mértékű magánkereskedelem, meglehet a termelési lehetőségek igencsak 

korlátozottak voltak, hiszen a termelőeszközöket is csak bérbe kapták.  

Az állam természetesen megszabta, hogy a földek nagy részén mit kell a bérleti jogért 

cserébe termelni, és hogy azokat kötelezően a központi ármechanizmus szerinti árakon az 

állami felvásárlóknak illetve a nyilvános kirakodóvásárokon kellett értékesíteniük, de az ezen 

felüli mennyiséggel, belátásuk szerint, az újra engedélyezett, árkorlát nélküli piacon is 

értékesíthették. Ennek nyomán létrejött fél-piaci szocializmus, és a termelők ösztönzéssel való 

bevonása a nagyobb állami tervbe szerencsés lépésnek bizonyult, hatására az eddig tágra nyílt 

agrárolló bezárulni látszott. (Nee, 1989: 666-668) 
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Már ekkor megkezdődött az exportorientált gazdaság alapjainak lefektetése, ugyanis 

ekkorra tehető 4 Különleges Gazdasági övezet létrehozása, valamint 14 tengerparti városban a 

külföldi tulajdon engedélyezése. Hangsúlyos lépésként volt a renminbi konvertibilissé tétele, 

és korábbi egységes központilag megállapított árfolyamról egy kettős-mércéjű rendszerre való 

áttérés. Egyfelől, továbbra is megmaradt a központilag meghatározott hivatalos árfolyam, ami 

nagyon sokáig a tervezés és a tervteljesítés egyik legfontosabb eszközének bizonyult. 

Másfelől, megjelent a külkereskedelemből származó bevételek elszámolására használt, többé-

kevésbé valós piaci folyamatok által irányított árfolyama. (Simon, 2001: 674)  

A renminbi még ekkor is igencsak felül-értékeltnek számított, többek között ezért is 

kezdődött el egy tartós és sokszor ismételt leértékelési folyamat. Ez a lépés további haladás 

volt az exportorientált gazdaság megteremtéséhez, hiszen az alulértékelt, sőt kiszámíthatóan 

lépcsőzetesen leértékelt valuta az egyik legvonzóbb alapkritérium egy exportőr számára. 1979 

és 1993 között 73%-al értékelték le a jüant a kezdeti 5,8 USD árfolyamról 1,58-ra. Hasonló 

folyamat zajlódott le Magyarországon is a rendszerváltást követően a szinte napra pontosan 

kiszámítható leértékeléseknek köszönhetően. Szapáry és Jakab (1998) arra a következtetésre 

jut, hogy ez egyértelműen a siker egyik kulcsa volt Magyarországon a versenyképesség 

megteremtésében fenntartásában, de ez nem lehetett volna sikeres minden átalakuló 

gazdaságban, kellett hozzá a fiskális politika szavahihetősége és önfegyelme. 

 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

 
1995 

 
2010 

Vidéki átlag 
jövedelem 
fejenként 

191,33 223,44 270,11 309,77 355,33 397,60 423,76 
 

1577,74 
 

5919,00 

Bérek 106,38 113,80 142,85 57,53 66,46 72,15 81,58 ~ 353,70 ~ 2431,10 
Háztáji 

termelésből 62,55 84,52 102,80 227,66 261,69 295,98 313,28 
 

1125,79 
 

2832,80 

Ingatlan 
        

40,98 
 

202,20 
Transzferek 22,40 25,12 24,46 24,58 27,18 29,47 28,90 

 
57,27 

 
452,90 

        
~ 

 
~ 

  

 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

 
1995 

 
2010 

Vidéki átlag 
jövedelem 
fejenként 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

100% 
 

100,00% 

Bérek 55,60% 50,93% 52,89% 18,57% 18,70% 18,15% 19,25% ~ 22,42% ~ 41,07% 
Háztáji termelés 32,69% 37,83% 38,06% 73,49% 73,65% 74,44% 73,93% 

 
71,35% 

 
47,86% 

Ingatlan 
        

2,6% 
 

3,42% 
Transzferek 11,71% 11,24% 9,06% 7,93% 7,65% 7,41% 6,82% 

 
3,63% 

 
7,65% 

1. táblázat: A vidéki háztartások jövedelmi szerkezete 1980-86 között, 1995-ben és 2010-ben 
Forrás: saját számítás, National Bureau of Statistics of China (2011) adatai alapján 
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2. A városi szakasz (1984-1991) 

Míg az első szakasz a mezőgazdasági termelők autonómiáját terjesztette ki, ez a szakasz 

az állami vállalatok vezetőinek döntéshozatali szabadságát növelte meg. Magyarországon az 

1968-72 közötti Új Gazdasági Mechanizmushoz hasonlóan liberalizálták a beruházási 

politikát, tehát a gyárak rendelkezhettek a nyereségük egy részével, és az eddig minden 

beruházást felügyelő központi kormányzat közvetlen engedélye nélkül is felhasználhatták a 

felhalmozási alapot fejlesztések kivitelezésére. További hasonlóságot mutat az árreform is, 

amelyek során csak kevés termék árát szabták meg pontosan, a többire határokat vagy csak 

egy ajánlást tettek. Látható, hogy a rendszer ekkor alakult át totalitáriusból autoriterré, hiszen 

már sokkal inkább keretet akartak szabni az üzleti folyamatoknak a piaci és koordinációs 

mechanizmusok befolyásolása révén. (Kaposi, 2002)  

Ezt semmi sem mutatja jobban, mint az ötödik SEZ létrehozása Hajnan szigetén, 

valamint Zhejiang és Fujian tartományok partvidéki részeinek a külföldiek felé történő 

nyitása, és ezek szabad kikötővé, valamint vámszabad hellyé tétele vonzó telepítési 

tényezőnek bizonyult az offshore kereskedelmi és high-tech vállalatoknak.  

Úgy tűnik viszont, hogy a reformok túl gyorsan mentek végbe és az országot egyensúlyban 

tartó központi kormányzat Mao Zedong halála óta a leggyengébb időszakát élte, ezt példázza 

az 1989-es vérbefojtott Tienanmen téri tüntetés, amelyben a politbűró és a hadsereg vezető 

tagjai is mind a reformok vadhajtásait látták, ezért konszolidációs politikájuk részeként a 

felsorolt reformok egy részét visszavonták, de a következő években mindet sikerült a 

reformistáknak visszaállítaniuk. A részvénytársasági forma engedélyezése és az első tőzsde 

megnyitása segítette a tőkebevonást, és a gazdaság külföldi promotálását.(Simon, 2001: 675) 

 

3. Az általános reform időszaka (1992- ) 

Az 1992-től kezdődő lépcső már nemcsak a gazdaság egyes szektorait, hanem magát az 

intézményrendszert és a berendezkedés komplex, mindent átható reformja jellemezte. A 

vállalati autonómia tovább növekedett, és a könyvelési gyakorlat közeledett a 

piacgazdaságokban használtakhoz(Bázel I). A bevezetőben leírt privatizációs és koncentrációs 

hullám is ekkor indult meg, növekedett az így létrejövő központosított nagyvállalatok 

versenyképessége és függetlensége a kormányzattól. További nyitást jelentett a renminbi 

1979-ben létrehozott kettős-mércéjű árfolyamrendszerének egyesítése és a tőzsdei árfolyam 

hivatalossá tétele 1994-ben.  
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Ez véget vetett a renminbi alulértékeltségének, és a következő 4 évben közel 40%-kal 

erősödik a dollárral szemben, mellékhatásként felerősödött a KKP legnagyobb ellensége az 

infláció, de ezt a későbbiekben ügyesen kezelte. .(Simon, 2001: 675-676) 

Taylor és Carmody(2010) is hasonló következtetésekre jut az infláció és a KKP 

legitimációja közötti negatív korreláció tekintetében, kibővítve ezt azzal, hogy a Párt 

legitimációjának szilárdságát gazdasági növekedés adja, illetve annak egyfajta rá jellemző 

mérőszám. 

Az 1998-as ázsiai pénzügyi válság hatására a piac bizalma megrendült a kínai valutában, 

és egy gyors gyengülés jelei voltak előre láthatóak, viszont a kormányzat kijelentette 

elkötelezettségét a 8 dolláros árfolyam mellett, és hogy nem engedi kilépni ennek 

környezetéből. Ez a lépés, az így keletkezett várakozások pedig megvalósították magukat, így 

szerzett Kína egyetlen kijelentéssel hatalmas presztízst, a világ minden pontján stabil 

gazdaságként és megbízható kereskedelmi partnerként könyvelték el Kínát. Ezt természetesen 

az is segítette, hogy az ázsiai válság két fő „betegségében” az erős külső mezőgazdasági 

függés és a jelzáloghitel-spirál egyike sem volt jellemző ekkor Kínára. 

4. A versenyképesség növelésének szakasza (2000- ): 

A negyedik lépés a 2000 évek elején kezdődött, fő célja a versenyképesség és az 

infrastrukturális viszonyok további fejlesztése, valamint a városi és vidéki szakasz 

eredményeképpen a vidék és a város közötti különbségek csökkentése. Kilátásba került az 

állami vállalatok teljes önállóságának megvalósítása, a teljesítményalapú bérezés, valamint a 

teljes foglalkoztatás ábrándjának kergetésével való felhagyás. E korszakban további nyitás 

figyelhető meg a külföldi tulajdon liberalizálása valamint a nemzetközi szervezetekhez való 

csatlakozás vetületében. A lenti táblázatokat megfigyelve is arra a következtetésre juthatunk, 

hogy Kína a reformokból csak hasznot húzott és ezen arányváltozások fényében azt a 

következtetést is levonhatjuk, hogy a reformok végére Kína fél-perifériává vált és elmozdult a 

magas kvalifikációt és technológiát igénylő iparágak irányába a kezdeti nyersanyag és 

munkaerő-igényes szektorok egyértelmű fölényéből, de utóbbi fontossága korántsem 

lebecsülendő, hiszen egy komoly túlnépesedési problémával küzdő ország számára stratégiai 

fontosságú.  Ezen lépések nyomán Kína biztos és folyamatos lépésekkel halad a 

legversenyképesebb országok csoportja felé. A vállalkozásalapítás és vezetés nemcsak az 

olcsó munkaerő miatt az országba települő elektronikai és textilipari vállalatoknak, hanem a 

helyieknek is stabil keretet biztosítanak.  
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Hátrányként kell megemlítenünk, hogy a kormányzat még mindig autoriter módon 

felülről kényszeríti ki a reformokat, és ezekről még a pártkongresszus is csak véleményt 

mondhat, érdemben nem befolyásolhatja a politbűró akaratát. A Kínai nyitás nemcsak a 

beáramló tőke elől söpörte el az akadályokat, hanem a kiáramló FDI és portfólió befektetések 

előtt is. A 2.1. pontban ismertetésre kerülő megtakarítások helyzetéből kifolyólag Kína állami 

bankjainak hatalmas befektethető tőkéje van, amelyet az ismertetett okok miatt nem 

fektethetnek be teljes egészében belföldön, ez a kiáramló tőke biztosítja be Kína helyét a 

világgazdaságban az elkövetkezendő évtizedekben. (Simon, 2001: 676-677) 

 

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Munka és nyersanyag intenzív termékek

Alacsony képzettséget és technológiai intenzitást
igénylő termékek

Közepes képzettséget és technológiai intenzitást
igénylő termékek

Magas képzettséget és technológiai intenzitást
igénylő termékek

                  
1995 
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Forrás: saját számítás, UNTCAD(2012) 

1. ábra: Gazdasági szerkezet változása 1995 és 2010 között a termelés technológiai és 
képzettségi igényei szerint 
Forrás: saját számítás, UNTCAD(2012) 
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1.4. A valós munkanélküliségi ráta 

Már a Népköztársaság kikiáltásakor a hangoztatott alapelvek között szerepelt, és az évek 

során folyamatosan fejlődött ki a „Vas Rizses tál” politikája, amely garantálta a 

köztisztviselők és katonák nyugdíjkorhatárig való alkalmazását és megtiltotta azok 

elbocsátását. Egyes tartományokban már jelenleg is egyre elterjedtebb az új alkalmazottakat 

szerződésessel, felmondási idővel és teljesítményarányos fizetéssel szerződtetni. A jelenlegi 

2011-2015-ös ötéves terv ideje alatt kerül végleges kidolgozásra az a törvénycsomag, amely a 

fenti gyakorlatot preferálja a nyugdíjig való foglalkoztatással szemben és a tizenharmadik 

ötéves tervbe már várhatóan bele is foglalják (Zhao, 2011). Kína, bár hatalmas (10 millió fős) 

hivatalnokapparátust tart fenn, nincs elkülöníthető erőforrása a munkanélküliek 

regisztrálására, nyilvántartására. (Brodsgaard-Chen, 2009)  

Következésképpen a munkanélküliek számát a segélyért jelentkező személyek számával 

azonosítják, de mivel kormányhivatalok csak az urbanizálódott területeken találhatóak, ahol 

igencsak ritka a munkanélküliség, így az igazán nagy problémát jelentő rurális illetve - a 

közel 130 millió főre tehető jellemzően alkalmi munkából élő- vándormunkás 

munkanélküliség nem kerülhet napvilágra. Mindazonáltal, vándormunkások a kínai 

munkaerőnek hozzávetőleg 30%-át adják, fő jellemzőjük, hogy főleg a kevésbé iparosodott 

belső területekről származnak, jellemzően betanított fizikai munkások, de akad közöttük 

természetesen magasan képzett személy is. Családjuktól távol vállalnak munkát az iparosodott 

tengerparti területeken, míg családjuk – a jellemzően magas fluktuáció és a rossz 

életkörülmények miatt – otthon marad és több esetben földet művelnek. 

Így adódhat, hogy a Kínai Népköztársaság 1,3 milliárd lakósára hivatalosan csak 

7,19(2009) millió munkanélküli van, sőt a világgazdaság ezt hivatalos irányadó adatnak is 

ismeri el. Véleményem szerint jobbára a költségek miatt nem készülnek gyakran a 

vándormunkások közti munkanélküliséget felmérő kutatások, meglehet a világgazdasági 

válság következtében már a központi kormányzatnak is szemet szúrt, hogy egyre inkább 

csökkentek a vándormunkásokat alkalmazó iparágak megrendelései, ezért rendeltek el 2008-

ban egy a rurális vidék lakóit is felölelő felmérést az alkalmazotti státusszal kapcsolatban. Az 

eredmény megrázó volt, hozzávetőleg 26 millió „reménytelen munkanélkülit” jegyeztek fel, a 

gazdaságilag aktív lakosságnak végeredményként így a 15,3%-a munkanélküli. Az 

eredmények tükrében az Emberi Erőforrások Minisztériuma a központi kormányzat számára 

34 millió új munkahely teremtését irányozta előre. (Branigan, 2009; National Bureau of 

Statistics of China, 2009)  
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Sajnos mivel új, hasonló témájú és nyilvánosságra is hozott felmérés nem készült, ezért a 

vándormunkások közti munkanélküliségről értékítéletet nem adhatunk. Kína, mint tudjuk az 

elmúlt évtizedben hatalmas mennyiségű munkaerőt és katonai személyzetet telepített 

Afrikába, így is csökkentve a munkanélküliek jelentős számát. Ám ennek a lépésnek 

rövidesen meglesz a böjtje, hiszen az újonnan iparosodó belső területeknek jelentős 

munkaerőre van igényük, de - mivel a legtöbb vándormunkás ezekről a területekről 

származik, illetve hozzátartozóik itt élnek – az itteni munkaerőigény elvonja a munkaerőt a 

part menti városoktól a munkaerőt, ennek első jelei már most is kézzelfoghatóak, ahogy azt 

Giles et al(2005) és Hogg(2010) is bemutatja. A tengerparti városokban jelentős 

növekedésnek indultak a bérek, hogy a vándormunkásokat meg tudják tartani és ne 

vállaljanak inkább otthonukhoz közel munkát. 

Mindazonáltal a kínai beruházásoknak közismerten kitétele, hogy a munka legalább 70%-

át de egyes esetekben 80%-át is kínai vállalkozóknak kell ellátniuk. Ez, mint például 

Zambiában erőszakot is maga után von, hiszen a helyiek nagy munkahelyteremtő 

beruházásként tekintettek a végső soron állami büdzséből fizetett beruházásokra. Azonban az 

így létrehozott bányákban és farmokon nagyrészt csak az odavándorolt kínai munkások 

kaptak munkát, akik még ilyen módon való alkalmazása és „szállítása” is kedvezőbb, mint 

egy helyi afrikaié. Nem beszélve arról, hogy a legtöbb kivándorló kínai nem csak odavetődött, 

hanem egy nagyszabású állami akció keretében, melyben az állam tetemes pénzügyi, 

átképzési és szervezési támogatásban részesíti azokat, akik hajlandóak elhagyni az 

anyaországot. (Alden, 2010:62-67) 

 

1.5. Társadalmi átalakulás és a reformok kapcsolata 

Fontosnak tartottam megvizsgálni azt, hogy hogyan is alakult ki - a kommunista - 

Kínában a vállalakozói réteg. Kutatásaim közben azonban egyéb érdekes kérdések, illetve 

ideológiai irányzatok és eszmeáramlatok sodrában sokkal többre leltem, mint csupán ennek a 

kérdésnek a válaszát.  Megválaszolásra kerültek többek között a következő kérdések is: 

Hogyan érintette az átalakulás a kádereket, illetve ezen belül ennek a csoportnak a 

technokrata, valamint- a bürokrata frakcióját? Kik voltak a nyertesei és kik a vesztesei az 

átalakulásnak? Kikből redukálódott a vállalkozói réteg? Hogyan változnak az 

egyenlőtlenségek a piaci penetráció szintjének függvényében. Átalakulásnak vagy inkább 

átmenetnek nevezhető a folyamatot, tehát ideáltípusnak tekinthetjük-e a nyugati 

kapitalizmust, amely felé Kína bizonyos jellemzőkben közelít, esetleg Kína politikája egy 

nem-úttípusos és a kínai típusú szocializmust önálló ideáltípusként kell kezelnünk? 
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Elsőként azt kell megértenünk, hogy a reformok miatt jelenleg két szakaszra kell 

osztanunk a társadalmi szerkezet elemzését, valamint a fenti kérdések megválaszolását. A 

reformok előtti időszakot, amikor csak lokális piacok alakultak ki, de a gazdaság maga 

redisztributív, illetve a reformok utánit, amikor már egy szocialista vegyes gazdaságról 

beszélhetünk. Nee(1989)-es „A Theory of Market Transition” c. munkája korszakalkotó volt a 

szocialista országok reformok indukálta társadalmi átalakulásának kutatásában. Az 

alfejezetben is az általa megállapított fő tézisek alapján mutatjuk be az piaci átmenetet és a 

velejáró társadalmi folyamatokat. 

A reformok (1978) előtt egyértelműen a redisztributív szektor generálta a legtöbb 

jövedelmet a kínai polgárok számára, tehát akkor abszolút redisztributív gazdaságról 

beszélhettünk, ahol a legfőbb koordinációs mechanizmus a központi bürokrácia akarata. 

Ekkor igencsak jelentősnek mondható a vidéki földművesek, a városi munkások, valamint a 

redisztribúció monopóliumának letéteményesei, a káderek közötti jövedelemkülönbség. 

Viszont ekkor már folyamatban volt a lokális piacok kialakulása, meglehet illegalitásban, de 

nagy hatékonysággal működtek. Nee(1989) szerint a piaci átalakulás velejárója a humántőke 

befektetés egyre nagyobb megtérülése, ebből kifolyólag nem a párthoz való lojalitás lesz a 

legfőbb oka a magasabb jövedelemnek, hanem a lakosság számára egyre inkább megéri 

tovább képeznie magát a magasabb jövedelem reményében, továbbá joga van munkaerejét 

kivonni a piacról, amíg a központilag megszabott árat közelítik a piaci körülmények közötti 

reális értékéhez. Utóbbiak ugyancsak vonatkoznak a termékekre, hiszen a fentebb említett 

reformok révén létrejött családi gazdaságok termelésük egy részét piaci körülmények között 

értékesíthették vagy tarthatták azt vissza, ezzel feloldva az államszocializmus marxi 

alapvetésének a munkaerő értékesítésére vonatkozó kötelezettségét. Ezt nevezi 

Nee(1989:666-667) a „piaci ösztönzésnek”. A vizsgált adatok szerint az 1978 és 1985 közötti 

időszakban a redisztribúcióból származó vidéki bevételek közel a harmadukra csökkentek, 

míg a családi termelésű terményekből származó jövedelem megtízszereződött, ennek 

következtében ebben a 7 éves időszakban a rurális háztartások átlagbevétele a háromszorosára 

nőtt.  A lokális piacok üzletemberei egyszerű földművesek, esetleg a városba vándorolt 

munkások, ez egy paradox helyzetet eredményez, hiszen a maoista szocializmus a munkások 

helyett éppen a földművesekben látja a forradalom fő erejének. Így a redisztributorok kezéből 

kikerül az abszolút ellenőrzés a jövedelmek és a termékek koordinációjának tekintetében. 

Nee(1989:667) ezt nevezi „piaci hatalomnak”. Ennek következtében lehetőség nyílik az árak 

piac-szerű viszonyok közti megtárgyalására, a „közvetlen termelők” igen előnyös helyzetbe 

kerülnek ez által, mivel így egyre több termék cserélhet gazdát valós értéken.  
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Szelényi és Kostello(1996) viszont rámutat arra, hogy a sok ideig ünnepelt elmélet több 

pontban is túlságosan nagyra törő, hiszen Nee(1989) általános érvényűnek találta, de a 

szerzőpáros rámutat, hogy az nagyrészt csak a lokálisan kialakult piacok esetén értelmezhető. 

Továbbá vitairatukban azt találták, hogy a legtöbb Kínát, illetve Kelet-Európát vizsgáló 

szociológiai írásnak alapvető problémája, hogy nem kerül definiálásra milyen társadalmi és 

történeti feltételek mellett állították fel hipotéziseiket. Példaképpen véve a humántőke-

beruházás példáját: a „piaci ösztönzés” a szocialista vegyes gazdaságban jelenik meg, amikor 

a káderekben is feléled a vágy, hogy vállalkozzanak és lehetőségeikhez mérten legalizálják a 

piaci koordinációjú kereskedelmet, így csökken a retorzió kockázata. A vállalkozók ilyen 

módon való megjelenését nevezi Nee(1989) „piaci lehetőségnek”. Láthatjuk tehát, hogy a 

lokális piacok idején a vállalkozói réteg főként a szakképzetséggel nem rendelkező földműves 

rétegből deriválódik, majd a vegyes gazdaság idején maguk a káderek más helyzetben, de 

visszaszerzik elvesztett befolyásuk egy részét.  

Feltettük a kérdést, hogy a káderek vajon vesztesei vagy nyertesei az átalakulásnak. 

Kínával kapcsolatban kissé nehéz válaszolni ilyen kérdésekre, hiszen minden mutató szárnyal, 

felfelé tőr és jelenleg megállíthatatlannak és viszonylag stabilnak mutatkozik. Az időtényezőt 

e extrém manifesztációját a későbbi empirikus vizsgálat során is szem előtt tartjuk és több 

mutatót emiatt nagyon óvatosan is kezelünk. Sokkal inkább hasznos, ha az átalakulást egy 

már az átalakult kapitalista orientáltságú posztkommunista társadalmat vizsgálunk, például 

véve Magyarországot. Tagadhatatlan, hogy a rendszerváltás legnagyobb nyertesei a volt 

káderek, nekik is a technokrata frakciójuk. Szelényi és Kostello(1996) arra a megállapításra 

jut, hogy a publikálás idején a legnagyobb 3000 magyar vállalat élén álló személyek 

hozzávetőleg 90%-a a rendszerváltás előtt a nomenklatúra technokratájaként munkálkodott, 

különböző állami vállalatoknál. Megállapítják azt is, hogy a bürokrata elit tagjai a 

rendszerváltás nagy vesztesei közé sorolhatóak, a képzetlen munkássággal, a bányászattal, 

nehézipari dolgozókkal és a roma kisebbséggel együtt. Különlegesen nagy nyerteseként 

emellett kiemeli a kommunista hatalomátvétel előtti tőkésosztályt. Kínában ez a tendencia 

annyiban változik, hogy a technokraták „nagyobb” nyertesei az átalakulásnak, mint a 

bürokraták. Valójában Kínában nem igazán van olyan csoport, amelyet a reformok 

hátrányosan érintettek volna, leszámítva a már említett vándormunkásokat, akiknek 

családjuktól távol kell munkát vállalniuk. 
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A vegyes gazdaságban idő közben létrejött a munka- és tőkepiac is, ezzel már túllépték az 

említett magyarországi reformokat. hiszen az ÚGM csupán a háztáji termelést liberalizálta, 

ilyen intézmények nem jöttek létre. Ezeknek a lépéseknek a következményeként is 

megfigyelhető volt illetve erősödött Nee(1989) három tézise. Ezek kialakulása a 

várakozásoknak megfelelően alakulnak. Mindazonáltal a helyi kormányzatok a munkaerő 

áramlása elé egy jelentős akadályt helyeznek: Még kínai állampolgároknak is tartózkodási 

engedélyt kell kérniük, ha nem a lakhelyüknek megfelelő tartományban vagy városban 

kívánnak munkát vállalni. Sanghaj különösen hírhedt, hogy kínai állampolgárként szinte 

lehetetlen megkapni a várostól az engedélyt valamely elöljáró segítsége nélkül. 

A piaci koordinációról a kapitalista berendezkedésű országokban (is) elfogadott tény, 

hogy inegalitáriánus jellegű, azaz gerjeszti az egyenlőtlenségeket. Bár Nee szerint az utóbbi 

fejlemények, mint a modelljétől való eltérés a piaci átalakulás nem tökéletes módjának 

következménye, amely a piac fejletlenségének és a reformok elégtelenségének tudható be. 

Ezen a ponton ellentmondásba ütközünk, hiszen a lokális piacok tárgyalásánál 

bebizonyítottunk, hogy azok csökkentik a város-vidék közti jövedelemkülönbséget. A piacot 

ebben az esetben, mint egy köztes állapotot kell értelmeznünk, amely az áhított 

kommunizmus és a „vesztesek pókere”- vagyis az az állapot, amikor egyre kevesebb 

játékosnál gyűlik össze egyre több zseton – között. Hosszú távon viszont a technokratán gyors 

és eredményes reagálásának köszönhetően érvényre jutott a piac egyenlőtlenségeket gerjesztő 

hatása. Illúzióromboló tény, hogy Kína jelenleg inkább halad utóbbi irányába mintsem előbbi 

felé, eközben pedig mégis a kommunizmus zászlaja alatt visznek véghez antidemokratikus 

cselekményeket. Ezzel együtt fel kell tennünk a kérdést, hogy ideáltípusnak tekintjük-e 

kapitalista berendezkedésünket és elvakultan hisszük, hogy minden gazdasági-társadalmi 

berendezkedés természeténél fogva efelé halad vagy sem. Szelényi is ez okból kifolyólag 

használja az átalakulás lépcsőfokai helyett a típus kifejezéseket, amely 3 típus egymástól 

elkülönítve ábrázolja nem feltételezve azt, hogy azok között bármilyen evolúciós kapcsolat is 

fennállna, de nem tagadva annak lehetőségét, hogy ezek szabadon keveredhetnek egymással.  

Honnan is deriválódott a kínai vállalkozói réteg? Minden jel arra mutat, hogy a 

technokrata elitből. Ők azok, akik jelenleg Kína érdekeit érvényesítik a világ minden pontján. 

Egy másik (igen érdekes) kutatás alapjául szolgálhatna annak vizsgálata, hogy ez a képviselet 

milyen hatékonysággal megy végbe, mennyire érvényesül az ügynök-probléma. 
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2. A Kína-Afrika kapcsolatok kialakulása 
Politikai kapcsolataik már az 1950-es évek végén kialakultak, hiszen a polgárháború után 

kettészakadt ország által birtokolt az ENSZ Biztonsági Tanácsában elfoglalt állandó tagság 

szempontjából az ENSZ továbbra is Tajvant tekintette a kínai nép egyedüli képviselőjének, 

márpedig az állandó tagságból származó előnyök, mint a vétó-jog vagy a presztízs iránt a népi 

Kína komoly igényeket támasztott. Mivel a tagság eléréséhez kapcsolódóan a Biztonsági 

Tanács tagjainak segítségében nem reménykedhetett(és ez nekik nem is áll jogokban, ezért a 

Közgyűlés tagjainak meggyőzősével formált jogot a bársonyszékre. Köztudottan a 

Közgyűlésben minden tagállam egy szavazattal rendelkezik, és egyiknek sincs vétójoga.  

Kína formálódó külpolitikájának fő irányvonala innentől fogva a nem-elkötelezett 

országok, a harmadik világ felé fordult és magát, mint ezen országok vezetőjét jelölte meg, 

hiszen a Szovjetunióval fenntartott viszony 1957-ben mélypontra jutott az ideológiai 

különbségek miatt, és Kína innentől fogva nem tekintette magát a második világ tagjának. 

Kína a következőkben folyamatosan vette fel a kapcsolatot az afrikai országokkal, és azoknak 

különböző támogatásokat, fegyvereket illetve hiteleket nyújtott. Kína afrikai kapcsolatait 

ügyesen használva jutott hozzá a hőn áhított ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagságához 

és vált a világ így már hivatalosan is elismert nagyhatalmainak egyikévé.  

A következőkben Kínát megrázták az olajárrobbanások, az infláció a magasba tört és a 

Mao Zedong 1976-os halála eljutatta az országot a politikai és gazdasági összeomlás szélére. 

Csak a szerencse és a kínai nép Mao Zedong emlékéhez való lojalitása miatt volt lehetséges, 

hogy a KKP hatalmon maradhatott és Deng helyett nem a Négyek Bandája jutott hatalomra. 

 

2. ábra: Kína-Afrika kereskedelem(1995-2010) Milliárd USD 
Forrás: UNTCAD(2012) alapján saját szerkesztés 

A fejezetben kifejtésre kerülnek azok a tényezők, amelyek Afrikát Kína ideális 

célpontjává és partnerévé tették, illetve ezek egyéni evolúciója és jeles eseményei. 

0
10
20
30
40
50
60
70

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Import

Export



17 

2.1. A megtakarítások 

 

Kína mondhatja magáénak a világon az abszolút mértékben legnagyobb megtakarítási 

tömeget, amely több mint 3000 milliárd USD-vel egyenértékű, amely a GDP 53%-ával 

egyenlő. A magas megtakarítási ráta több okra is visszavezethető. Elsősorban a 90-es évek 

előtt jellemző volt az általános hiány, így kényszer-megtakarítások jöttek létre, amelyeket a 

központi propaganda jó kommunista tettként tüntetett fel, és a látványosan költekezők a 

kulturális forradalom alatt üldözöttek, megbélyegzettek lettek, sőt sokak kivégzésének 

indokául is szolgált. Kérdés, hogy miért is növekszik a megtakarítások mértéke, és mégis 

miért növekszik nagyobb ütemben szinte minden vizsgált évben, mint Kína nemzeti 

összterméke. Elsődlegesen adódik a kínai konfucianizmusból, amely puritán 

önmegtartóztatást követel meg és a javak felhalmozását, de természetesen figyelembe kell 

vennünk azt is, hogy egy átlagos kínai polgár tartózkodik a befektetésektől és a 

túlköltekezéstől, mert azt a nyugat és a kapitalizmus sajátjának tekintik. A reformfolyamatok 

alatt liberalizált vezetői döntéshozatal magával vonta a hitelezés fejlődését, és agyon hatékony 

eszköznek bizonyult a tervfolyamatok teljesítésének támogatásában illetve az esetleges hibák 

korrigálásának érdekében.  

 

 

3. ábra: A világ országainak összes megtakarítása folyó (USD) 
Forrás: UNTCAD(2012) adatai alapján saját szerkesztés 
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A megtakarítások, mint rendszerbe áramló sok és olcsó pénz miatt azonban többször is 

felütötte fejét a magas infláció, amely véleményem szerint a KKP hatalomban maradásának 

legnagyobb ellensége, és kezelése fontosabb, mint bármely jóléti szolgáltatás ingyenessé 

illetve általánossá tétele. Márpedig ha ezeket a megtakarításokat mind a szárazföldi Kínában 

fektetnék be az állami bankok, akkor az inflációnak igen jelentős veszélyével kéne számolunk 

(Chovanec, 2011). Kínában, az 1980-as években a két olajárrobbanást követően megjelent az 

a vélekedés, hogy a gazdaság nem tehető függővé az instabil arab térség országaitól, lehetőleg 

saját forrásokat kell találni, vagy nem OPEC tagokkal kell felvenni a kapcsolatot. Ennek 

következtében látható a 2. ábrán egy jelentős esés a belső hitelezésben a következő években, 

annak jeleként, hogy elkezdődött a külföldi kapcsolatok építése és ezen országokba irányuló 

befektetések és kedvezményes hitelek kerültek kihelyezésre. Ekkor alakultak ki a jelentősebb 

gazdasági kapcsolatok Afrikával, amelyek jobbára a már említett szorosra fűzött politikai 

kapcsolatokra épültek.  

 

4. ábra: Kína inflációjának, helyi hitelezésének és megtakarításainak 1982 és 2010 közti 
alakulása a reformok különböző szakaszainak megjelölésével 
Forrás: (UNTCAD, 2012) adatai alapján saját szerkesztés  

Az ’50-as évek végén tovább folytatódott a felek közti kapcsolatok szorosabbra fűzése, 

de jelentős kereskedelemről még ekkor sem beszélhettünk, sőt a Tajvanról érkező hitelek és 

támogatások jóval felülmúlták a Népköztársaság lehetőségeit (Alden, 2010). A forduló pontot 

az 1960-as évek jelentették, amikor a Kínából érkező segélyek és befektetések már jócskán 

meghaladták a Tajvanból érkezőket.  
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Végeredményként az ENSZ Közgyűlésének 2758. számú határozatát jelölhetjük meg. A 

határozat nyomán Tajvan állandó tagságát jogtalannak ítélték, és a kínai nép kizárólagos, 

legitim képviselőjének Pekinget ismerik el.  Kimutatható, hogy a határozati többség nem 

jöhetett volna létre a Népköztársaságot frissen elismerő afrikai országok támogatása nélkül, 

így Kína Afrika-politikájának eddigi sikerességének értékelése nem kérdéses. Olyannyira 

nem, hogy 1994-ig- Szváziföld kivételével - nem is volt olyan afrikai ország, ami Tajvant 

ismerné és a Népköztársaság helyett 

Mivel a fejlesztések vidéki szakaszában, nem volt szükség szinte semmilyen tőkére, ezért 

a politikai kapcsolatépítést Kína főleg kamatmentes hitelekkel oldhatta meg, de innentől 

természetesen nem elhanyagolható módon politikai támogatásáért sorban álltak az afrikai 

pária rezsimek. Kína érdeklődése Afrika iránt az 1973-as és 1979-es olajárrobbanásokat 

követően vált meghatározóvá. A politikai vezetés felismerte, hogy a külső kapitalista piacon 

végbemenő változások hatásai alól ők sem mentesíthetik magukat, megoldást kell találniuk az 

nyersanyagigényük zavartalan kielégítésének biztosítása érdekében. Kína területén nincsenek 

nemzetgazdaságához mérten jelentős természeti erőforrások, kiváltképp kevés a kőolaj. Az 

1980-as évekre a világ jelentősebb feltárt olajmezői mind az amerikai, brit vagy szovjet 

érdekzóna részét képezték, de főleg az 1960-as években történt afrikai függetlenségi 

harcokból még talpra sem állt országok területén még senki sem keresett kőolajat, hiszen az 

olajárrobbanásokig mindenki azt hitte, hogy a kőolaj kifogyhatatlan energiaforrás és 

gyakorlatilag bárhol kinyerhető, ha igazán szükséges.  

Természetesen meg kell azt is jegyeznünk, hogy a városi szakasz kezdete azt is jelentette, 

hogy külföldi tőkeerős vállalatok települnek az országba, amelyik nem igényeltek állami 

finanszírozást, így az állami hitelek kivonása nem járt olyan negatív következményekkel, mint 

a stagfláció. Az ábrán az is megfigyelhető, hogy a belső hitelezés, minduntalan csökken a 

városi szakasz végéig és az általános reformok kezdetéig. 

Kína új külpolitikájának fényében, mint azt Deng(1974) az ENSZ közgyűlésében tartott 

beszédében kinyilvánította a harmadik világ vezető hatalma békejobbot nyújtott ezen 

országoknak és ennek előnyeit máig élvezi.  
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2.2. Kína motivációi 

Kína motivációi igen sokfélék, szerteágazóak: megtalálhatóak benne az olyanok, mint: 

1. Az ideológia terjesztése: hiszen már Mao Zedong ’50-es években meghirdetett külön 

utas ideológiájának kidolgozásakor sok afrikai kommunista rokonszenvezett a Maoi 

modellel. Ez egyes esetekben az adott afrikai vezető a Szovjetunióval szembeni 

konfrontálódásához is vezetett. Mindazonáltal, ha ezek a lépések segítő szándékúak, 

akkor látnunk kéne a korrupciós-, GDP- és a fejenkénti GDP adatok jelentős javulását 

és ezek okaként a kínai jelenlétet kéne megjelölnünk. 

2. A felhalmozott megtakarítások hasznosítása külföldi piacokon: A már részletezett 

okokból a megtakarítások, egésze nem fektethető be belföldön, ezen kívül az igen 

alacsony betéti kamatoknak hála Kína nagyon olcsón jut kihitelezhető pénzhez, 

amelyből olcsón hitelezhet afrikai szövetségeseinek.  

3. A munkanélküliség csökkentése: Kína igencsak híres Afrikában a presztízs-

beruházásaitól, ilyen például az TAZARA vasút, a libreville-i Barátság Stadion, az 

Afrikai Unió főhadiszállásáról Addisz-Abebában, hogy csak a nagyobbakat említsük. 

De történtek hasonló beruházások kivétel nélkül az összes afrikai nettó olajexportőr 

országban, illetve a fontos nyersanyagbányákkal rendelkezőekben, mint Zambia, Dél-

Afrika vagy Ghána. A befektetések általános kikötése, hogy a munka 70-90%-át kínai 

vállalatokkal és állampolgárokkal kell elvégezni. Mivel az 1990-es évek elején nem él 

jelentős kínai kisebbség az afrikai kontinensen, ezért kézenfekvően Kínából kellett oda 

vándorolniuk. Alden(2010:62-69) könyvében hosszan ecseteli, hogy a kivándorlás fő 

mozgatórugói a tartományok, illetve a tartományi jogú városok és nem is Peking. A 

tartományok és városok testvérszerződéseket kötnek afrikai társaikkal, 

csereprogramokat és ösztöndíjakat alapítanak. Az elmúlt évtizedben a nem part-menti 

tartományokban jelentős propaganda épült az Afrikába való kivándorlásra. A helyi 

polgárok egyszeri támogatást igényelhetnek a kivándorláshoz, sőt a helyi apparátus 

gyakran még a munkakeresésben is segédkezik, helyenként nyelvi- és kulturális 

képzéseket is nyújtatnak a jelentkezőknek. Sajnos nem állnak rendelkezésre adatok az 

Afrikában munkát vállalók számát illetően, mert ilyen statisztikát Kínában egyáltalán 

nem, Afrikában pedig mindösszesen 3 országban, de ott is csak az elmúlt 2-3 évben 

vezetnek. Ebből az okból kifolyólag ezt a teóriát nem tudjuk empirikus vizsgálatnak 

alávetni a továbbiakban. Említettem, hogy a KKP hatalmának legnagyobb 

meggyengítőjeként az inflációt látom, a lista második helyét értékrendem szerint a 

munkanélküliség foglalja el. Céllal utaltam magára a Pártra, nem pedig a kormányra, 
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hiszen a kormány tagjait nem az országgyűlés, hanem a KKP Nemzeti Kongresszusa 

(a dolgozat íródása idején éppen a 17.) jelöli. Hajlamosak vagyunk ebből a 

szempontból Kínát egységesnek tekinteni, ez ellentmond magának a kommuna-

rendszernek továbbá annak a ténynek a ismeretét mellőzi, miszerint  Kína nem a 

Magyarországon a szocialista időszak alatt is alkalmazott szovjet-módszert követi már 

az 1957-ben megkezdett második ötéves terv óta. Erre kiváló példát jelent magának a 

tervnek a teljesítésének a módja: a központi kormányzat csak a sarokszámokat 

állapította meg nemzetgazdasági szinten, de a továbbiak a tartományi kormányzatokra 

volt bízva hogyan is valósítják meg a rájuk eső részt, hiszen a legtöbb adó hozzájuk 

futott be. Említésre méltó ezen kívül az a tény is, hogy a tartományok a fő kivitelezői a 

munkások külföldi útjainak szervezésében, a munkához jutásuknak és esetenként 

továbbképzésükért. Meglepően jelentős az a tevékenység, amit a kínai tartományok, 

illetve tartományi jogú városok folytatnak a külkapcsolatok ápolása terén, ma már a 

tartományok legalább olyan aktívnak mondhatóak az idegen országok régióival való 

együttműködési tárgyalásoknak, mint a központi kormányzat. 

4. Nyersanyagok iránti éhség kielégítése és annak hosszú távon való biztosítása: Kína 

ritkaföldfémeket leszámítva nem rendelkezik világszinten jelentős természeti 

erőforrásokkal. Kínát jelenleg a világ legnagyobb energia felhasználói között tartják 

számon, mégis a gyártáshoz szükséges alapanyagok és energiahordozók nagy részét 

külföldről importálják. Egy olyan gazdaságban ahol az évi energia felhasználás több 

mint 6%-kal nő, ott komoly lépéseket igényel ezen beáramlásnak a zavartalanságának 

fenntartása, hiszen ilyen helyzetben egy nagyon nyitott gazdaságról beszélünk. 

Komoly veszélyt jelenthet a világgazdaságra, hogy több hipotézis szerint Kína 2030-ra 

átveszi az USA vezető helyét az energia-felhasználás terén (Komiyama, 2005). 

5. Felvevőpiac teremtése: Kína, mint a világ egyik legnagyobb, legexportorientáltabb 

nyitott gazdasága nem alapozhat csupán a belső fogyasztás növekedésére, hogy lépést 

tudjon tartani a már megszokott 9-10%-os éves GDP növekedéssel, így folyamatosan 

új piacokra, részpiacokra kell betörni, hogy ezt a látványos fejlődést életben tarthassa.  

6. Tajvan elszigetelése: Részben ideológiai célzatú, de egyben mégis katonai és 

gazdasági kérdés is, hiszen ha Tajvan szövetségesekre, így az ENSZ-ben szavazatokra 

tesz szert az veszélyeztetheti Kína pozícióit és akár háborúba is torkolhat. Ezenfelül a 

népköztársaság elismertségének hiányában az összes említett pont kivitelezése és 

érvényesítése nehezedik, illetve idővel ellehetetlenülne, ha Tajvan jelentős számú és 

befolyású támogatóra tenne szert. 
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2.3. A kínai jelenlét legkézzelfoghatóbb esetei  
Minden kétséget kizárólag Kína jelenléte a kontinensen Szudánban a legjelentősebb mind 

politikai, mind gazdasági téren. A közös egyiptomi és brit védnökség alatt álló Angol-
Egyiptomi Szudán feletti kondommínium 1956-os végével Szudán független országgá vált. 
Az afrikai országok között Szudánnal az elsők között vette fel a diplomáciai kapcsolatot, 
olyan helynek tekintették ahol, mint Afrikába több részén a szovjet modell helyett a Maoit 
részesítették előnyben. 

Mára már Kína fő motivációival kapcsolatosan, a „Going Global” politikai irányelv 
fényében háttérbe szorul a politikai és a biztonság szárny és előtérbe tolódik a gazdasági 
irányvonal. Mindazonáltal Kína hihetetlen ügyességgel keveri a három fenti stratégiát. Afrikai 
ügyeivel kapcsolatosan. Érdekeinek biztosításához nem használ direkt katonai erőt, hanem 
sokkal inkább támaszkodik gazdasági hatalmára, de azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az 
ENSZ kötelékében szolgáló békefenntartó kontingensek közül a kínai létszáma még az 
amerikaiét is meghaladja. 

A fentiekben tárgyaltuk a Kínában lezajló társadalmi átalakulás dinamikáját és egyéb 
aspektusait. Ezzel szemben külkapcsolataiban semmilyen körülmények között sem céloz 
társadalmi átalakulást. Nem kívánja megdönteni vagy puhítani a fennálló rezsimeket, velük 
együttműködve szolgálják ki egymást a „közbe nem avatkozás” irányelvének megfelelően. 
Következésképpen állíthatjuk, hogy Kína inkább viselkedik „soft power”-ként, mintsem egy 
katonaállamként külföldön. Taylor és Carmody(2010) munkájukban „flexigenómiának” 
nevezik Kína viselkedését, tehát olyannak, ami hegemóniára tör - és sikerrel szorítja ki az 
USA-t valamint a kontinens volt gyarmatisítóit a politikai és ezzel együtt áttételesen a 
nyersanyagok feletti fennhatóság viszonylatában is érdekérvényesítő képességének 
köszönhetően -, valamint természetéhez tartozik, hogy nagyon flexibilis politikai valamint a 
nemzetközi biztonság védelmének szempontjából céljainak elérésének érdekében. Ezzel 
teljesen ellentétes az általuk „Kapitalista Egyesült Államokként” aposztrofált nyugati világ, 
amely hajthatatlanul hiszi, hogy a kapitalizmus terjesztése a feladata és segélyezési valamint 
hitelezési politikájának része a segélyt-reformért klauzulája. Míg a nyugatiak elismerik, hogy 
a válságok megeshetnek, a klasszikus kapitalista értékek, mint a piaci liberalizáció, a szabad 
kereskedelem megkérdőjelezhetetlen helyzetben tüntetik fel. Természetesen ennek alapvető 
okáról sem szabad elfeledkezhetnünk, hiszen Kína önmagában is egy autoriter diktatúra, 
amelytől egyetlen ellensége sem várhat kegyelmet. Tekintve, hogy a jelentősebb beruházások 
állami vállalatok kezében vannak, ezért Kína garantálja befektetései biztonságát, azokat 
kevesebb valószínűséggel érheti támadás vagy államosítás. A nyugatiak ezzel szemben főleg 
magántulajdonban lévő vállalatok érdekeit képviselik és az ő beruházásaikat kívánják védeni, 
amelynek legjobb módja a politikai stabilitás javítása mellett a szabad piac megteremtése. 
Kína kevésbé előíró segélyeinek és beruházásainak alkalmazásával kapcsolatosan, mindössze 
a már említett 70-80%-os kínai részarányhoz ragaszkodnak.  

Kína és Szudán kapcsolata(Dél-Szudán függetlensége előtt) kifejezetten stratégiainak 
mondható. Kína, Szudán legfőbb kereskedelmi partnere export és import oldalon egyaránt. A 
stratégiai kapcsolatra mutat rá, hogy Szudán olaj termelésének 70%-át Kínába exportálja, 
ezzel 2012-ben 30 milliárd USD bevételt generálva a khartoumi büdzsének.  
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Még inkább biztosabb jele, hogy Kína szokásosan fegyver-exportőr a különböző (ENSZ 
vagy USA embargó alatt álló) országok számára. Kiváló példa az ideológia mentességre az 
etióp-eritreai háború, amelyben Kína mindkét félnek adott el fegyvereket, ezzel ellenben 
nemrégiben kínai kezdeményezésre és vezérléssel megépült az eddig hivatalosan az egyetlen 
külföldön működő kínai fegyvergyár. Szudán politikai légkörének már-már elválaszthatatlan 
része a dárfúri konfliktus. Az ENSZ Biztonsági Tanácsában Kína sorozatosan megvétózott 
mindenden ellenintézkedést egészen 2005-ig a konfliktussal kapcsolatban, 2005-től 
kezdődően viszont feladta obstrukciós tevékenységét engedve a nyugatnak, bár jelentősebb 
szankció az óta sem született ez ügyben, csupán az ICC hatáskörét Szudánra is kiterjesztették, 
meglehet Omar al-Bashir elnök várhatóan évtizedekig nem kerül a nemzetközi törvényszék 
elé. A negatív média visszhangra Kína válasza egy erős propaganda kampány volt, amelyben 
kiemelték Szudánban végzett tevékenységük pozitív oldalát, de ezzel rávetült a népirtás fénye 
a  
2008-as pekingi Olimpiai Játékokra. Meglehet több nyugati diplomata is pozitívnak írta le 
Kína jelenlétét Szudánban, azért továbbra is maradnak „szürke foltok”. Nagyon jó példa erre 
az a tevékenység, amit az ENSZ-Afrikai Unió által felvázolt „hibrid” béketerv promotálával 
elért, így enyhítve a konfliktus hevületét. Ez mutatja, hogy a KKP bár nem gyakorolja a 
politikai ráhatást nagymértékben, de befolyása ezen a területen használata esetén 
megkérdőjelezhetetlenül hatékony.  

Barber(2012) tanulmányában leírja Kínának a két Szudánban és a köztük zajló 
diplomáciában betöltött szerepét és ennek történelmét.. A Dél-Szudán függetlenségéért 
harcoló SPLA(Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg), kedvelt célpontjai voltak a kínai 
olajmezők, hiszen Kína egyértelműen Khartoum legfőbb támogatója volt, de kezdetben mivel 
Kína elveszítette volna jó viszonyát az északiakkal, nem lépett semmilyen kapcsolatba a 
déliekkel. A 2005-ös enyhülést követően azonban Kína felvetette az „egy Szudán két 
rendszer” ötletét, amelyhez hasonló jelenleg Kína és különleges igazgatás alatt álló területei 
Hong Kong és Makaó tekintetében jól működik. Egy szövetségi rendszerben gondolkodik, 
ahol egyfajta reálunióként folyna a kormányzás. Kína aktív szerepe a béketárgyalásokban, 
2005 januárjában hivatalos békeszerződéssel zárták le az írott történelem legrégebbi 
polgárháborúját. Ez a kínai diplomácia vitathatatlan érdeme, bár tagadhatatlanul Machiavelli 
megállapításait igazolják és az önzetlenségnek, vagy akár az USA önjelölt „nemzetközi 
csendőr” szerepének nyoma sincs. Kína így már kapcsolatba léphet a jubai vezetéssel, ami 
azért hatalmas fontosságú, mert Szudán olajlelőhelyeinek 95%-a napjainkban már Juba által 
igazgatott területeken található. Ezenkívül a békeszerződés legfontosabb pontja volt, hogy a 
Khartoum által kötött olajkoncessziókat tiszteletben tartják és nem vizsgálják. A dolgozat 
íródásakor éppen egy újabb konfliktushelyzet állt elő: Szudán egyoldalúan lefoglalt egy 350 
millió USD értékű olajmezőt, az elmaradt déli tranzitdíjak kompenzációjaként. Jelenleg csak 
annyit tudni, hogy Kína volt az első reagáló és külügyminiszterük azonnal tárgyalóasztalhoz 
kényszerítette a feleket. Értekésünk tehát a következő: Szudánban a kínai jelenlét 
egyértelműen békítető és pozitív hatású. 
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Ezzel ellentétben, Zimbabwében jelenléte egyértelműen destabilizáló. Mivel Zimbabwe 
olajban szegény ország valamint az utóbbi években a ritkaföldfém kitermelése is negyedére 
csökkent és a bányák tulajdonjoga zimbabwei állampolgársághoz kötött, ezért nem taglaljuk 
különösebben a Kína-Zimbabwe gazdasági viszonyt, mindazonáltal meg kell említenünk, 
hogy Zimbabwe sokkal inkább jelent egy politikai szövetségest. Éppen ezért sokkal inkább 
jelent egy kereskedelmi célpontot, ahol jelenleg sok kínai él tekintve, hogy Zimbabwe egy 
olyan ország, amelyet gyakran ajánlanak a külföldre települőknek a tartományi tanácsadó 
irodák. Nagyon sok itt a kínai iparos, kiskereskedő és kézműves. Zimbabwével kapcsolatosan 
ismeretes egy „Murambatsvina Akció” néven elhíresült eset. Ennek során közvetlenül 700 
ezer – közvetve pedig 2,4 millió - embert telepítettek ki az „illegális városoknak” nyilvánított 
szegénynegyedekből. Tudniillik, hogy az itt lakók főleg kézművességből éltek valamint 
termékeik értékesítéséből. Ez pedig sértette a helyi kínaiak érdekeit. Az, hogy ez az akció a 
helyi kínai közösség nyomására, esetleg maga Peking kérésére történt-e vagy a hivatalosan 
szegénység felszámolására tett kísérlet azt nem tudni. Nyilatkozatok szerint a lebontott 
szegénynegyedekben lakónegyedek épülnek és kiutalásuk szociális alapon történik majd. A 
lakónegyedek építése az akció 2005-ös kezdete óta nem kezdődött meg, ilyen célra a 
költségvetésből soha sem történt elkülönítésre. 
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3. A kínai fél lépéseinek empirikus elemzése 
Az utóbbi évtizedben -, amikor Kína befektetőként, segélyezőként és politikai partnerként 

is az eddig háttérbeszorított, el nem kötelezett országok felé fordult -, számos tanulmány 

született Kína nemzetközi befolyásának növekedésével kapcsolatban, viszont többségük 

tartózkodott a megalapozott matematikai, statisztikai bizonyítástól, illetve az adatok 

módszeres összegyűjtésétől. Az olyan írások, mint Alden(2010), Engelbert(2010), 

Uzsák(2010) és Vörös(2009) inkább törekedtek az olvasmányosságra, mintsem téziseik 

adatokkal való analizálására és bizonyítására. Közgazdászként az a véleményem, egy teória 

sem tekinthető bizonyítottnak, ha annak nem létezek hitelt érdemlő matematikai bizonyításai. 

A vizsgálat során fő törekvésünk megállapítani, hogy melyek a kiugróan látványos okok Kína 

partnerválasztásában és melyek azok, amelyek kifejezetten elrettentő jellegűek ebből a 

szempontból.  

Ezt a fejezetet az előbbiekben ismertetett hipotéziseim empirikus vizsgálatára szentelem, 

így bizonyítva vagy cáfolva azokat. Bemutatásra kerülnek a kiválasztott indikátorok, bizonyos 

esetekben ezek külön a dolgozatra vonatkozó általam használt definíciói. Ismertetésre kerül 

továbbá az elemzési módszertan, valamint a módszer választása melletti legfontosabb 

indokok. Végül pedig ismertetjük az eredményeket, és ezeknek a hipotéziseimhez való 

viszonyát. 

3.1. Vizsgált mutatók  

Elsődlegesen elemzésünk tárgyát képezték az egyes országokkal kapcsolatos hipotézisek 

vizsgálatánál a vonatkozó makrogazdasági adatok, valamint az aktuális politikai folyamatok. 

Igyekeztünk az olyan adatokat kiemelni, illetve további nem tipikusan makrogazdasági 

adatokat is bevonni (korrupció, fegyverkereskedelem), amelyek elősegítik, vagy éppen távol 

tartják Kína befektetéseit.  

Így a következő mutatók képezik a hipotézisvizsgálatok alapját: 

1. Bruttó megtakarítások: A megtakarítások összértékének folyó évi USA dollárban 

kifejezett értéke. Ezzel a mutatóval vizsgáljuk, hogy Kína mekkora befektethető 

tőkével rendelkezik, hiszen a teljes bankrendszer tulajdonosa és irányítója az állam, ily 

módon a központi kormányzat jelentős ráhatással bír az egyes külföldi országoknak a 

főképpen a „4 Nagy”-ként emlegetett állami bank által nyújtott hitelek 

koordinációjában. Az 1982-2010 intervallumban éves adatok, amelyek a World 

Bank(2012a) adatbázisból származnak. 
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2. Korrupció Érzékelési Index (CPI): A Transparency International, által évente az 

állami- és versenyszférában végzett kutatás, a megkérdezetteknek egy 0-10-es skálán 

kell értékelniük hazájuk korrupciós helyzetét. Eszerint a 0-t a legmélyebb korrupcióval 

átszőtt országok kapják, míg a 10-es azok országok kiváltsága, amelyekben mind az 

állami és magánszektor mentes a korrupciótól. Sajnos a legrégebbi elérhető adatai ’99-

re nyúlnak vissza, de mivel Kína megjelenése az Afrikában a legtöbb országban a 

2000-es évek elején kezdődött ez nem jelent jelentős problémát. 

3. Kínával folytatott kereskedelem: A vizsgálatunk alapmutatóját képezi az export és 

import külön-külön valamint együttesen is.  

4. Egy főre jutó GDP: A mutató képezi alapját az országok fejlettség szerinti 

besorolásának. Véleményem szerint továbbá nincs jobb mutató szám a politikai 

stabilitás megalapítására, hiszen ellenben a politikai elemzések rangsoraival ez egy 

számolt, egységes, amely az adott országban élő egyének keresetének mérőszáma. 

5. Népesség: Az adott ország népessége felvevőpiacként valamint munkaerőként is 

motivációt jelent a befektetők számára. A felemelkedő Afrikában növekszik a textil, 

élelmiszer valamint iparcikkek iránti kereslet, Kína a méretgazdaságosságból fakadó 

előnyeivel szinte uralja ezen cikkek Afrikai piacát. World Bank(2012a) 

6. Távolság: Az adott ország fekvése Afrikán belül. Feltesszük, hogy a szállítási 

költségek minimalizálása cél a kereskedelmi kapcsolatok létesítése során. A 

számolások megkönnyítése érdekében ország csoportokkal dolgozunk, ezek: Észak- 

Dél-, Közép-, Nyugat- és Kelet-Afrikai országok. 

7. Tengerparttal való rendelkezés: Mivel Afrika iparosodott részei mind a partvonal 

mellett helyezkednek el, ezért feltételezzük, hogy itt található megfelelő minőségű 

kikötő, lakosság és fizetőképes kereslet. 

8. Kőolaj-export: Az adott ország tekinthető-e kőolaj-exportőrnek, azaz a nettó-

kőolajexportja pozitív-e. Az író és a közvélemény álláspontja szerint is Kína fő 

motivációja az afrikai országokkal folytatott politikai és segélyezési-hitelezési 

kapcsolatok kiépítésével nem más, mint Kína kiolthatatlan olajétvágyának kielégítése, 

és az ország növekedési ütemének jövőbeli fenntarthatósága.  
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3.2. Metodológia 

A vizsgálat fő célja, hogy a fenti adatsokaság felhasználásával megvizsgálja a hipotézisek 

állításait és értékítéletet mondjon azokról. Az előbbiekben négy hipotézis tettünk fel ezeket 

különböző módszerekkel fogjuk vizsgálni. A feltett hipotézisek sokféleségéből adódóan 

sokrétű statisztikai-ökonometriai eszköztár kerül felvezetésre. Mivel kereskedelmi adatok 

tekintetében csak a 1995-2010 közötti adatok állnak rendelkezésre, így országonként csak 15 

megfigyelést testesítenek meg, ezért döntöttünk az adatok kétdimenziós paneladatként való 

felfűzése és a különböző csoportokon belüli vizsgálatok elvégzése, valamint az országos 

esetleges egyéni, vagy kumulált vizsgálata mellett. 

Idősor neve Jelölés Időtartam 
Teljes kereskedelem TT 1995-2010 

Afrikái export Kínából Export 
 1995-2010 

Afrikai import Kínából Import 
 1995-2010 

GDP GDP 1960-2010 
Egy főre eső GDP GDPC 1960-2010 

Korrupció érzékelési index CORR 1995-2010 
Feldolgozott termékek importja Kínából 

( SITC 5-től 8-ig, 667 és 68 nélkül ) 
 

MGI 1995-2010 

Nyersanyag export Kínába 
( SITC 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 68 + 667+ 971 ) RME 1995-2010 

Népesség POP 1960-2010 

Kínából érkező fegyverexport 
( SITC 891 ) 

ARMS 1960-2010 

2. táblázat: A változók 
Elsőként tisztáznunk kell a stacionaritás fogalmát és azt, hogy miért is fontos az 

ökonometria számára. Stacionárius idősornak nevezzük az olyan idősorokat, amelyek 
bizonyos paraméterei, mint a szórása, várható értéke időben állandó. Tegyük fel, hogy van 
van egy empirikus y t idősorunk, és ebből szeretnénk az elméleti idősorra Y t -re 
következtetni, ez csak akkor lehetséges,  ha  y t várható érétke, szórása időben eltérő, tehát 
függ t értékétől. A valóságban a legtöbb általunk vizsgált változó nem stacionárius, hanem 
inkább trendet követ. Ennek kiszűrésére két lehetőség adott az első, időt tartalmazó regresszió 
becslése, a második a (többszörös) differenciálás. Mi utóbbi lehetőség mellett döntöttünk, 
egyszerűsége végett. 

Annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy egy idősor stacioner vagy sem, egységgyök-
tesztet fogunk alkalmazni. Mivel paneladatokat alkalmazunk, ezért a legcélszerűbb a Levin-
Lin-Chu(LLC) tesztet alkalmazni. A teszt a következő hipotézisrendszert tételezi fel: 

H0: mindegyik idősor tartalmaz egységgyököt, tehát 𝑝1 = 𝑝2 = 𝑝𝑖  = 𝑝 = 1 
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H1: egyik idősor sem tartalmaz egységgyököt, azaz 𝑝1 = 𝑝2 = 𝑝𝑖  = 𝑝 < 1 

A teszt a következő lépésből áll: 

A panel összes keresztmetszetére vonatkozóan lefuttatjuk a következő kiterjesztett Dickey-
Fuller-féle egységgyök teszt egyenletet, lévén hogy a legtöbb egységgyök-teszt még mindig 
ezen alapszik. 

∆𝑦𝑖𝑡 =  𝑝𝑦𝑖,𝑡−1 +  �𝜃𝑖𝐿 +  ∆
𝑝𝑖

𝐿=1

𝑦𝑖,𝑡−𝐿 +  𝑑𝑖𝑡𝛿 +  𝜇𝑖𝑡 

ahol 𝑑𝑖𝑡 testesíti meg a determinisztikus komponenst testesíti meg ahol 𝑑𝑖𝑡 = 𝛼𝑖, i= 
1,2…,P, amely a keresztmetszet azonosítószámát, végső soron a vizsgált országot jelöl. 

A teszt elvégzése után minden panelről bebizonyosodott, hogy stacioner jellegű-e vagy 
sem. 

Az adatokat első körben lineáris korrelációval fogjuk vizsgálni. Általános képlete a 
következő: 

𝑟𝑥𝑦
∑ (𝑥𝑖− �̅�)(𝑦𝑖− 𝑦�)𝑛
𝑖=1

�∑ (𝑥𝑖− �̅�)2𝑛
𝑖=1  ∑ (𝑦𝑖− 𝑦�)2𝑛

𝑖=1

, 

ahol �̅�  és 𝑦� rendre az x i és az y i értékeinek átlagait jelenti. 

Igencsak köztudott, hogy a különböző korrelációszámítások nem minden esetben 
feltételeznek ok-okozati összefüggést. Mindazonáltal hipotéziseink pontosan ilyen 
kapcsolatokat is hivatottak feltárni, ezért a közönséges korrelációszámítások egyike sem 
eredményezhet az elvárásoknak megfelelő eredményt. Granger(1969) vívmánya pont erre a 
problémára jelent megoldást.  

Tegyük fel, hogy van három időszakunk: Xt és Yt , valamint Xt+1 értékét kívánjuk előre 
jelezni Xt múltbéli értékeinek felhasználásával. Ezután Xt,  és  Yt  múltbeli értékeinek 
felhasználásával is hasonlóan felhasználva próbáljuk előre jelezni Xt+1 értékét. Ahol Xt x 
, Yt pedig y t-edik időpontban vett értékét jelenti. Abban az esetben, ha x az adott 
késleltetéssel y-ra vonatkozó regressziójának együtthatója eltér a nullától, akkor y Granger-
oka x-nek.  

𝑋(𝑡) =  �𝛼i𝑥(𝑡−𝑗)

𝑝

𝑖=1

+ �𝛽i𝑥(𝑡−𝑗)

𝑝

𝑖=1

 +    𝜇(𝑡) 

Tehát ha a fenti egyenletben 𝛽i ≠ 0 akkor az említett okság fennáll, ezt Wald-tesztel 
egyszerűen megoldható. A nullhipotézist a hozzá tartozó empirikus F-értékekhez tartozó 5%-
os szignifikancia szint alatt elvetjük, felette elfogadjuk. Az oksági mátrixokban csak az F-
értékeket szerepeltetjük, a szignifikancia szinteket külön jelöljük.  A fenti egyenletben 𝜇 –vel 
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jelöltük a véletlent, valamint p-vel a legnagyobb késleltetés mértékét, amely ideális értékének 
megállapításáról még lesz szó a későbbiekben. ( Rappai, 2011) 

Tisztáznunk kell azt is, hogy a Granger teszt nem a hétköznapi értelemben vett okságot 
vizsgálja, sokkal inkább jellemző rá az időbeliség feltárása. Vegyünk egy példát, adott A és B 
esemény tudjuk, hogy A B előtt történik, így biztosak lehetünk abban, hogy B nem lehet oka 
A-nak, mert a jövőnek nincs kihatása a múltra vagy a jelenre. De az ilyen időbeliség még nem 
feltétlenül jelenti, hogy A oka B-nek.(Maddala, 2001:431-433) 

A megfelelő késleltetési idő megtalálásához az Akaike információs kritérium (AIC) 
valamint a Schartz-féle Bayesi információs kritérium (BIC) által adott értékeket használjuk 
fel. A két érték a következő módon számítható: 

𝐴𝐼𝐶(𝑘) = 2𝑘 − 𝑛 ∗  ln (𝜎𝜌2) 

𝐵𝐼𝐶(𝑘) = 𝑝 ∗ 𝑙𝑛(𝑛) +  𝑛 ∗  ln (𝜎𝜌2)  

,ahol k a paraméterek számát, L pedig a becsült modell eloszlástól függő valószínűségi 
függvényének maximumát jelöli. A modellek közül a legkisebb AIC vagy BIC értékkel 
rendelkezőt rangsoroljuk előrébb, de természetesen adódnak átfedések.(Maddala, 2001:591) 

A null hipotézist, szignifikáns esetekben elvetjük. Mivel az összes idősorunk stacionárius 
az egységgyök tesztek tanúbizonysága szerint, ezért az oksági vizsgálatokat során az első 
differenciák értékeit vizsgáljuk, ezeket új idősor generálásával kapjuk meg és a név után 
„_1”-sel jelöljük az így létrehozott nem-stacionárius első differenciákat tartalmazó idősorokat. 
és annak megfelelően választjuk meg az értéket, hogy hányas késleltetéseknél sűrűsödnek 
jelentősebb értékek. Az ok-oksági mátrixokban ***-al és sárga színnel jelöltük az 1%-on, **-
al és zöld színnel az 5%-on, valamint *-al és kék színnel a 10%-ékon szignifikáns értékeket.  

Ezen felül a kereskedelmi adatokat országok szerint az adott mutató a teljes világra 
vonatkozó mértékéhez viszonyítva kapjuk meg Kína részesedését az adott ország 
kereskedelmében és annak részeiben. Továbbá hasonlóan járunk el az USA, az Egyesült 
Királyság, az EU, Németország, Franciaország, Oroszország, a Szaúd-Arábiai Királyság és az 
Egyesült Arab Emirátusokkal folytatott afrikai kereskedelem esetében is, annak érdekében, 
hogy teszteljük azon hipotézisünket, hogy Kína az utóbbi félévben nem csak növelte 
befolyását Afrikában, de ezzel a volt gyarmatosítók, nagyhatalmak és helyi hatalmak 
részesedését csökkenti. Ennek tesztelésére független mintás t-próbát használunk.  

Annak érdekében, hogy a független mintás t-próba eredményei a valóságot tükrözzék a két 
idősornak a következő kritériumoknak kell megfelelnie: 

1. Függetlenség 
2. Normális Eloszlás 
3. Szórásuk megegyezik 

A függetlenség ebben az esetben teljesül, hiszen egy áru nem szállítható két országba vagy 
országból. 
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A normális eloszlás vizsgálatára a fenti Shapiro-Wilk-féle W-tesztet használjuk. Ahol, 𝑥𝑖 a 
sokaság i-edik értéke, �̅� a minta átlaga 𝛼𝑖 pedig egy az adott egyenlet által adott konstans. 

𝑊 =  
(∑ 𝛼𝑖𝑥𝑖𝑛

𝑖=1 )2

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

 

(𝑎1,𝑎2 … … 𝑎𝑛) =  
𝑚𝑇𝑉−1

(𝑚𝑇𝑉−1𝑚)1/2 

Sajnálattal láttuk, hogy az idősoraink többsége (keresztmetszeti bontásban) nem elégíti ki a 
normalitás követelményeit, a teszt szignifikancia-szintje 5% alatti. Annak érdekében, hogy az 
adataink normális eloszlást kövessenek mindannyijuknak vesszük a 10-es alapú logaritmusát, 
így a kereskedelem 80-85%-át bonyolító országokra vonatkozó adatok mind szignifikánsan 
normális eloszlásúaknak mondhatóak. 

A variancia-homogenitás megállapításához a logaritmizált értékeket a következő Levene-
próbának vetettük alá: 

𝑊 =  
(𝑁 − 𝑘) ∑ 𝑁𝑖𝑘

𝑖=1 (�̅�𝑖. −  �̅�..)2

(𝑘 − 1) ∑ ∑ �𝑍𝑖𝑗 −  �̅�..�
2𝑁𝑖

𝑗=1
𝑘
𝑖=1

 

Ahol 𝑍𝑖𝑗 = �𝑌𝑖𝑗 −  𝑌�𝑖� ;  �̅�𝑖. a 𝑍𝑖𝑗 átlagos értéke, �̅�.. pedig �̅�𝑖. átlagos értéke 

Ahol a nagyobb kritikus értéket az  𝐹𝛼,𝑘−1,𝑁−𝑘 kisebbet pedig  𝐹1−𝛼,𝑘−1,𝑁−𝑘kvantilissel 
kaphatjuk meg. 

A t-tesztünk hipotézisrendszere a következőképpen írható le: 

H0: 𝜇𝑥 − 𝜇𝑦 = 0 

H1: 𝜇𝑥 − 𝜇𝑦 ≠ 0 

Miután megbizonyosodtunk arról, hogy a minták páronként megfelelnek a kritériumoknak 
elvégeztük a t-próbát, amely a következő képlet alapján számítandó: 

𝑡 =  
�̅� − 𝑦�

�𝑠𝑥
2

𝑛𝑥
+ 

𝑠𝑦2
𝑛𝑦

 

ahol 𝑠𝑥2 és 𝑠𝑦2 az x és y minta szórása 𝑛𝑥 és 𝑛𝑦 pedig rendre x és y minta elemszámai. 

A számításokhoz Office Excel 2007, SPSS 20, Unistat 6.0 és eViews7 programokat 
használunk. 
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3.3. Vizsgálat eredményei 

Az első hipotézis, miszerint Kína nem végez szelekciót, amikor elmélyíti kapcsolatait 

Afrikával a felsorolt változók közti lineáris korrelációval fogjuk vizsgálni. A könnyebb 

áttekinthetőség érdekében színskálát használunk a korrelációs adatok rangsorolásához. Ahol a 

piros szín a negatív a sárga a nullához közeli nagyon gyenge a zöld pedig a pozitív korrelációt 

jelképezi, a mutatók abszolút értékük függvényében veszik fel a színskála sötétebb színeit. A 

vizsgálat során különböző országcsoportokkal fogunk dolgozni ezek: nettó kőolajexportőrök, 

nettó kőolajimportőrök, tengerparttal rendelkező- és tengerparttal nem rendelkező országok 

valamint a földrajzi elhelyezkedés szerint csoportosítás: Észak-, Közép-, Kelet-, Nyugat-, és 

Dél-Afrika. 

 

3.3.1. Korreláció-számítások eredményei  

 

Az olaj szerepe: 

Az elemzést a nettó kőolajexportőrök adataival kezdjük. Látható, hogy az összes 

kereskedelem mértéke központi szerepet tölt be. Korrelációja a GDP-vel, az exporttal, az 

importtal és a feldolgozott termékek importjával kapcsolatosan nagyon erős korrelációt mutat. 

Meglepő módon a kereskedelem csak gyengén korrelál a nyersanyag exporttal, hiszen olyan 

országokról beszélünk, ahol a legfőbb export cikk maga a kőolaj és a GDP jelentős részét(15-

52%) is az erre alapuló energia-ipar állítja elő. Érdekes, hogy ugyan gyenge, de akkor is 

negatív korrelációt mutat a GDP/fő a lakossággal valamint egyik felhasznált mutatóval sem 

áll jelentősebb korrelációban. Ki kell emelnünk, hogy a korrupciós adatok közepes pozitív 

korrelációt mutatnak ebben az esetben az összes kereskedelemmel, a GDP-vel, az importtal, a 

feldolgozott termékek importjával, illetve közepesen gyengén korrelál az exporttal, a 

GDP/fővel és a nyersanyagexporttal. Az import mutatva, hogy a feldolgozott termékek 

részaránya jelentősen nem változik nagyon erős korrelációt mutat a feldolgozott termék 

importtal, de nem várt módon csak közepeset a lakosság lélekszámával kapcsolatban. 

Várakozásainkkal ellentétben a fegyverkereskedelem semmivel sem mutat jelentősebb 

korrelációt, de még ezek is negatív irányúak.  
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3. táblázat: A nettó olajexportőrök korrelációs mutatói 
  ARMS CORR Export GDP GDPC Import MGI POP RME TT 

ARMS 1,00 -0,11 -0,04 -0,03 -0,06 -0,04 -0,04 0,03 -0,03 -0,04 

CORR -0,11 1,00 0,40 0,42 0,29 0,42 0,42 0,10 0,22 0,41 
Export -0,04 0,40 1,00 0,89 0,11 0,98 0,98 0,51 0,34 1,00 
GDP -0,03 0,42 0,89 1,00 0,22 0,91 0,90 0,55 0,20 0,90 

GDPC -0,06 0,29 0,11 0,22 1,00 0,11 0,12 -0,36 0,15 0,11 
Import -0,04 0,42 0,98 0,91 0,11 1,00 0,99 0,54 0,28 1,00 

MGI -0,04 0,42 0,98 0,90 0,12 0,99 1,00 0,49 0,31 0,99 
POP 0,03 0,10 0,51 0,55 -0,36 0,54 0,49 1,00 -0,08 0,53 
RME -0,03 0,22 0,34 0,20 0,15 0,28 0,31 -0,08 1,00 0,31 

TT -0,04 0,41 1,00 0,90 0,11 1,00 0,99 0,53 0,31 1,00 
Forrás: saját számítás 

Első látásra észre lehet venni, hogy a nettó olajimportőrök mutatói között fennálló korrelációk 
közel sem olyan erősek, mint azt a nettó olajexportőrök csoportjában megszokhattunk. 
Jelentős számú az ugyan gyenge, de negatív korreláció. Előbbi viszonyban áll az összes 
mutatóval az összes kereskedelem. A korrupciós index gyengén korrelál az összes többi 
mutatóval, tehát a beáramló pénz nem járul hozzá a korrupció csökkentéséhez és így a 
versenyképesebb gazdaság kialakításához, sőt a kétoldali kereskedelemmel kapcsolatban ez a 
korreláció negatív. Észre vehető, hogy mivel a nyersanyag kivitel nem tesz ki jelentős részt az 
exportban és így a gazdaságban ezért nem korrelálnak ezzel a mutatóval a többiek. Igencsak 
meglepő kapcsolat viszont a nyersanyagexport, valamint az export és a GDP kapcsolata, 
hiszen ilyen erős, pozitív korrelációt inkább vártunk volna az olajban gazdag országokban. 
Mindazonáltal az export és a nyersanyagexport kapcsolatának elemzésekor meg kell 
jeleznünk, hogy ez csak bizonyos országok torzítják, mint Dél-Afrika, Sierra Leone és 
Zimbabwe, amelyek gyémánttal vagy ércekkel rendelkeznek és a Kínában növekedő 
átlagjövedelemnek illetve az elektronikai-boomnak köszönhetően Kínában megnövekedett a 
felhasználásunkra vagy fogyasztásukra irányuló igény.  

4. táblázat: A nettó olajimportőrök korrelációs mutatói 
  ARMS CORR Export GDP GDPC Import MGI POP RME TT 

ARMS 1,00 0,04 0,07 0,10 -0,01 0,06 0,04 0,11 0,05 -0,01 
CORR 0,04 1,00 0,18 0,33 0,08 0,15 0,09 -0,09 0,07 -0,12 
Export 0,07 0,18 1,00 0,73 -0,01 0,94 0,78 0,44 0,84 -0,03 
GDP 0,10 0,33 0,73 1,00 0,01 0,68 0,54 0,38 0,60 -0,04 

GDPC -0,01 0,08 -0,01 0,01 1,00 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,01 
Import 0,06 0,15 0,94 0,68 -0,01 1,00 0,89 0,39 0,80 -0,03 

MGI 0,04 0,09 0,78 0,54 -0,02 0,89 1,00 0,33 0,65 -0,05 
POP 0,11 -0,09 0,44 0,38 -0,02 0,39 0,33 1,00 0,21 -0,02 
RME 0,05 0,07 0,84 0,60 -0,02 0,80 0,65 0,21 1,00 0,00 

TT -0,01 -0,12 -0,03 -0,04 -0,01 -0,03 -0,05 -0,02 0,00 1,00 
Forrás: saját számítás 
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A tengerparttal való rendelkezés szerepe: 

Hogy egy ország rendelkezik-e tengerparttal fontos szerepet játszik abban, hogy milyen 

könnyen tud kereskedelmi kapcsolatokat kialakítani a globális közösség országaival. A 4. 

táblázatban látható korrelációs adatokat elemezve döbbenünk rá, hogy hasonlóságot mutat a 

nettó kőolajexportőrök adatainak táblázatával. Olyannyira hasonlítanak egymásra, hogy a két 

adathalmaz közti korreláció mértéke 98%. Ami nem adódhat a minták méretéből, hiszen a 

mintában 8 nettó olajexportőr és 18 tengerparttal rendelkező ország van. Bár a legtöbb 

esetben a korreláció erősebb a nettó kőolajexportőrök esetében mégis van néhány eltérés.  

A fejenkénti GDP és a nyersanyagexport tekintetében sokkal erősebb korreláció 

figyelhető meg a többi mutatóval szemben, mint ez az olajexportőrök esetében látható volt. 

Érdemes megfigyelni, hogy az export a fegyverkereskedelmet leszámítva mindennel erős 

vagy közepes, pozitív irányú korrelációt mutat, a nyersanyagexporttal egyetemben, amiből 

arra következtethetünk, hogy ezen országok nagyban függenek az exporttól. A 

korrupcióérzékelési index is pozitívan korrelál a kereskedelem különböző adataival, amely 

tagadhatatlanul azt fejezi ki, hogy Kína jelenlétével párhuzamosan a korrupció csökken. 

Mindazonáltal a népességnek a GDP-vel, GDPC-vel, és az importtal mutatott erős 

korrelációja mutatja, hogy itt egyfajta arányos fejlődés figyelhető meg nem úgy, mint a nettő 

olajexportőrök esetében. 

5. táblázat: A tengerparttal rendelkező országok korrelációs mutatói 
  ARMS CORR Export GDP GDPC Import MGI POP RME TT 

ARMS 1,00 -0,15 -0,03 0,08 0,05 -0,07 -0,07 0,20 -0,04 -0,05 
CORR -0,15 1,00 0,40 0,45 0,46 0,58 0,58 0,38 0,16 0,51 
Export -0,03 0,40 1,00 0,87 0,91 0,87 0,65 0,54 0,53 0,97 
GDP 0,08 0,45 0,87 1,00 0,94 0,77 0,53 0,82 0,32 0,85 

GDPC 0,05 0,46 0,91 0,94 1,00 0,78 0,55 0,71 0,60 0,88 
Import -0,07 0,58 0,87 0,77 0,78 1,00 0,93 0,44 0,38 0,96 

MGI -0,07 0,58 0,65 0,53 0,55 0,93 1,00 0,26 0,26 0,81 
POP 0,20 0,38 0,54 0,82 0,71 0,44 0,26 1,00 0,12 0,51 
RME -0,04 0,16 0,53 0,32 0,60 0,38 0,26 0,12 1,00 0,47 

TT -0,05 0,51 0,97 0,85 0,88 0,96 0,81 0,51 0,47 1,00 
Forrás: saját számítás 

Elemzésünk egyik súlyponti mutatója a CPI. Elemzéseink során a tengerparttal nem 

rendelkező országok tekintetében kaptuk az legerősebb értékeket. Ezekben ez országokban 

korrelál a korrupció a legerősebben a GDPC-vel és a lakossággal.  
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6. táblázat: A tengerparttal nem rendelkező országok korrelációs mutatói 
  ARMS CORR Export GDP GDPC Import MGI POP RME TT 

ARMS 1,00 0,01 0,05 0,01 0,01 0,08 0,04 0,22 -0,01 0,00 
CORR 0,01 1,00 0,38 0,22 0,55 0,43 0,42 0,08 0,17 0,08 
Export 0,05 0,38 1,00 0,02 0,10 0,74 0,82 0,26 0,25 0,14 
GDP 0,01 0,22 0,02 1,00 0,17 0,04 0,02 -0,02 0,03 0,00 

GDPC 0,01 0,55 0,10 0,17 1,00 0,24 0,24 -0,35 0,08 -0,05 
Import 0,08 0,43 0,74 0,04 0,24 1,00 0,90 0,38 0,46 0,34 

MGI 0,04 0,42 0,82 0,02 0,24 0,90 1,00 0,22 0,37 0,27 
POP 0,22 0,08 0,26 -0,02 -0,35 0,38 0,22 1,00 0,11 0,11 
RME -0,01 0,17 0,25 0,03 0,08 0,46 0,37 0,11 1,00 0,11 

TT 0,00 0,08 0,14 0,00 -0,05 0,34 0,27 0,11 0,11 1,00 
Forrás: saját számítás 

3.3.2. Granger oksági mátrixok elemzése 

Az olaj szerepe: 

Az első mátrixot figyelve levonhatjuk a megállapítást, hogy igen erős két-irányú okság áll 

fenn az a nettó kőolajexportőrök népessége és Kínából származó fegyverimportja között, 

amelyből rémisztő következtetésekre juthatunk. Meglepő módon viszont az import, export és 

a teljes kereskedelem nem mutat okságot a lakosságszámmal, ami azt mutatja, hogy a 

kereskedelem fejlődése nem arányos, főleg az olajon alapszik és az ebből származó bevételek 

kerülnek elköltésre. Ezt jól példázza a nyersanyagexport valamint a fegyverimport kapcsolata, 

ami abból fakad, hogy Kína rendszeresen köt olyan szerződéséket, amelyekért a fizetést 

kőolajban kéri, ahogy azt Brautigam(2010: 273-277) Angola esetében ki is fejti. Ezen 

országok erős függőségét az exporttól jól mutatja, hogy az import és a GDP függése az 

exporttól. Meg kellett állapítanunk továbbá azt is, hogy a népesség csak 10%-os szinten oka 

az importnak. Viszont itt is fellelhető egy gyenge szignifikanciájú kapcsolat a 

nyersanyagexport és a feldolgozott termék import között. Sajnálattal kell tudomásul vennünk, 

hogy egyik mutató sem Granger oka a korrupciós változásának.  
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7. táblázat: A nettó kőolajexportőrök változóinak ok-okozati mátrixa 
    Ok 
    ARMS CORR_1 Export_1 GDP_1 GDPC_1 Import_1 MGI_1 POP_1 RME_1 TT_1 

O
ks

ág
 

ARMS   0,36 2,15* 2,4* 0,98 0,96 2,9** 33,72*** 10,53*** 1,03 
CORR_1 0,30 

 
0,52 1,21 2,02* 1,02 0,83 0,49 0,76 0,70 

Export_1 0,17 0,15 
 

32,6*** 0,99 15,45*** 6,35*** 1,74 0,64 14,89*** 
GDP_1 0,24 0,17 11*** 

 
10,06*** 10,67*** 6,19*** 2,05* 0,74 12,19*** 

GDPC_1 0,05 1,59 1,95 0,41 
 

1,07 0,93 0,44 1,58 1,54 
Import_1 0,09 0,07 6,51*** 36,21*** 0,72 

 
5,18*** 2,27* 0,70 6,24*** 

MGI_1 0,10 0,10 5,24*** 30,09*** 0,88 11,06*** 
 

2,04* 2,1* 5,79*** 
POP_1 65,96*** 0,99 0,32 0,91 0,80 0,68 0,85 

 
1,06 0,48 

RME_1 0,05 0,30 1,68 0,43 0,16 1,22 1,33 1,15 
 

1,71 
TT_1 0,11 0,08 8,58*** 37,1*** 1,19 8,96*** 3,2** 2,1* 0,94   

Forrás: saját számítás 
Megjegyzés: p=4 

A nettó olajimportőrök között is felfedezhetjük a fentieket, mindazonáltal itt különbség, hogy 
a fegyverimport szinte az összes többi mutatónak okának bizonyult, az exportot és a GDP 
illetőleg kiemelkedően magas F-értékekkel. Érdekes érték viszont a GDP és a teljes 
kereskedelem közti 0-s érték, ami azt jelenti, hogy a GDP nem oka a kereskedelemnek, bár 
megjegyzendő, hogy viszonylag sok nullához közeli érték található a mátrixban. A már 
említett aránytalan fejlődés ennek a csoportnak az esetében nem áll fent, ez jól látható abból, 
hogy a népességváltozása erős oksági viszonyban áll az import, a GDP és sajnos a 
fegyverimportra is. Ez abból ered, hogy itt egy kiegyenlítettebb kereskedelmi struktúra van 
jelen, ahol annak nagy részét nem egy vagy két termék dominálja. 

8. táblázat: A nettó olajimportőrök változóinak ok-okozati mátrixa 
  Ok 

  ARMS_1 CORR Export_1 GDP_1 GDPC_1 Import_1 MGI_1 POP_1 RME_1 TT_1 

O
ks

ág
 

ARMS_1  2,03* 8,62*** 0,13 0,00 3,28*** 2,01* 37,28*** 1,98 0,09 
CORR 0,50 

 
1,87 1,33 0,57 2,77** 0,92 0,77 0,68 1,37 

Export_1 23*** 0,54 
 

0,61 0,02 16,31*** 4,32*** 10,63*** 15,62*** 0,65 
GDP_1 36*** 1,55 31,47*** 

 
0,02 24,89*** 13,44*** 10,87*** 16,62*** 0,01 

GDPC_1 0,00 0,60 0,07 0,01 
 

0,02 0,06 0,50 0,00 0,00 
Import_1 10,1*** 0,29 12,2*** 0,45 0,09 

 
9,85*** 5,71*** 9,75*** 0,91 

MGI_1 7,16*** 1,01 9,8*** 0,79 0,08 5,14*** 
 

3,52*** 11*** 0,14 
POP_1 2,41** 1,86 11*** 0,06 4,21*** 8,08*** 4,44*** 

 
7,36*** 1,51 

RME_1 2,86** 0,36 21,41*** 0,16 0,00 25,49*** 8,02*** 0,59 
 

0,51 
TT_1 0,01 1,40 1,74 0,00 0,00 0,99 0,04 0,75 4,43***  

Forrás: saját számítás 
Megjegyzés: p=5 
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A tengerparttal való rendelkezés szerepe: 

A tengerparttal rendelkező országokkal kapcsolatban az első benyomás, hogy a GDP ás a 

GDPC is fontos oka a kereskedelemnek, valamint az importnak, így itt is a már említett 

kiegyenlített kereskedelmi struktúra lehet az oka. Nem hanyagolható el továbbá, hogy a GDP 

is a kereskedelem minden mutatónak okozata. Ebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy a 

tengerparttal rendelkező országokkal kapcsolatban egyfajta összefüggő és racionális ok-

okozati mátrix alakul ki, amely annak köszönhető, hogy a kereskedelmi kapcsolatok 

létesítésének lehetőségeit nem torzítják a drága szárazföldi szállítás árnyai. 

9. táblázat: A tengerparttal rendelkező országok változóinak ok-okozati mátrixa 
    Ok 
    ARMS CORR_1 Export_1 GDP_1 GDPC_1 Import_1 MGI_1 POP_1 RME_1 TT_1 

O
ks

ág
 

ARMS   0,06 0,11 0,07 0,05 0,08 0,07 8,32*** 0,03 0,09 
CORR_1 4,72** 

 
1,56 1,05 0,09 1,69 1,54 0,33 0,72 1,71 

Export_1 0,08 0,70 
 

67,91*** 2,45* 12,2*** 9,62*** 8,33*** 4,11** 12,31*** 
GDP_1 0,20 0,39 35,9*** 

 
3,59** 48,54*** 37,83*** 13,04*** 0,06 49,93*** 

GDPC_1 0,13 0,74 2,49* 4,7*** 
 

1,37 1,21 0,35 1,88 1,94 
Import_1 0,07 0,31 4,59** 36,43*** 1,45 

 
4,66*** 4,28** 7,72*** 4,64** 

MGI_1 0,08 0,86 8,36*** 46,98*** 1,91 5,71*** 
 

6,96*** 11,66*** 8,3*** 
POP_1 4,76** 0,14 7,3*** 2,68* 0,27 3,82** 2,47* 

 
0,01 5,87*** 

RME_1 0,02 0,10 3,88** 1,68 0,35 9,01*** 8,27*** 0,31 
 

7,07*** 
TT_1 0,08 0,48 3,36** 67,47*** 2,30 3,39** 5,38 6,33*** 7,25***   

Forrás: saját számítás 
Megjegyzés: p=2 

10. táblázat: A tengerparttal nem rendelkező országok változóinak ok-okozati mátrixa 
    Ok 
    ARMS CORR_1 Export_1 GDP_1 GDPC_1 Import_1 MGI_1 POP_1 RME_1 TT_1 

O
ks

ág
 

ARMS   0,29 6,04*** 0,03 0,41 7,44*** 7,03*** 2,75** 0,21 0,43 
CORR_1 0,64   0,50 1,77 0,12 0,45 0,62 12,96*** 1,19 2,01 
Export_1 0,08 0,16   0,03 0,06 10,17*** 6,5*** 0,05 0,31 0,64 
GDP_1 0,01 2,89** 0,01   3,37** 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 

GDPC_1 0,41 4,02*** 0,51 13,48***   0,90 0,20 0,62 3,57*** 0,24 
Import_1 0,53 0,60 4,83*** 0,08 3,04**   12,93*** 0,31 1,41 4,2*** 
MGI_1 1,00 0,80 3,56*** 0,14 1,85 4,71***   0,75 0,57 11,2*** 
POP_1 0,02 0,08 7,07*** 0,00 1,74 16,37*** 39,13***   29,1*** 1,00 
RME_1 0,28 1,98 3,34** 0,00 2,32* 7,7*** 13,51*** 0,51   1,49 
TT_1 0,32 1,91 4,26*** 0,00 0,08 6,26*** 0,66 5,25*** 0,24   

Forrás: saját számítás 
Megjegyzés: p=4 
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A tengerparttal nem rendelkező országok tekintetében, viszont arra a megállapításra kell 

jutnunk, hogy a tengerpart hiánya nagyban torzítja ezeket a piacokat. Jelentősebb kétirányú 

okság nem áll fenn egyetlen két mutató között sem a vizsgált adatok alapján. Lévén, hogy 

ezek az országok jobbára a világ legszegényebbjei közé tartoznak nem is várhattunk többet. 

Itt jelenleg is folyamatban van még egy népességrobbanási ciklus, amely mellé nem társul a 

jövedelem, a GDP növekedése. Az oksági viszonyokból azt következtethetjük ki, hogy a 

nyersanyagexport alapozza meg az importot megfelel az író várakozásainak, de meglepő 

módon egyedül itt áll fenn erős kapcsolat a korrupció és a GDPC-vel. Látható, hogy okság áll 

fent a népesség és a korrupció között, így egyedül álló a vizsgált csoportok között, 

mindazonáltal meg kell jegyeznünk, hogy ez feltételezhetően a már említett időtényező hatása 

látszik, tehát nem feltétlenül kell azt hinnünk, hogy a népesség növekedése eredményezi a 

korrupció változását. Ezen kívül felfedezhető némi okság a kereskedelem és a népesség 

között, itt már kérdéses, hogy csak az időtényezővel magyarázható-e ez, vagy esetleg be kell 

látnunk, hogy a népességnövekménynek képezi az alapját a kereskedelem, az olyan szegény 

országokban, mint Burkina Faso ezt nem nehéz belátni. 
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A földrajzi fekvés szerepe 

A földrajzi fekvés vizsgálatakor eltekintettünk a korrelációszámítások részletes 

bemutatásától, viszont különös figyelmet szentelünk a fennálló Granger-okságok vizsgálatára. 

Ezt azért tettük, mert az előzőekben bemutatott csoportok (többnyire) hasonló súllyal 

szerepeltek viszont a geográfiai helyzet tekintetében nem fedezünk fel jelentősebb korrelációt, 

viszont úgy véljük: megfelelőbb ebben az esetben a két elemzést együtt bemutatni. Lentebb 

található a Granger-mátrixok összesítése, a földrajzi régiókat nevük angol kezdőbetűjével 

jelöltük ezek a következők: Észak-(North-), Nyugat-(West-), Közép-(Middle-), Kelet-(East-) 

valamint Dél-Afrika(Southern-Africa). Ezen kívül színekkel jelöltük, hogy az egyes oksági 

viszonyokat hány esetben találtuk szignifikánsnak. 

11. táblázat: A földrajzi fekvés szerinti összesített Granger-mátrix 
    Ok 
    ARMS CORR_1 Export_1 GDP_1 GDPC_1 Import_1 MGI_1 POP_1 RME_1 TT_1 

O
ks

ág
 

ARMS   W S N M S W M   W N M W N M E W M W W N 

CORR_1 N M     N   W E W W E W E 

Export_1 W E     W N M E   W N M E N E W M N E W N E 

GDP_1 W M   S W M E   W S W M S W E S W M S W N M S W 
GDPC_1 S N S W W   W W W N W W N E 

Import_1 S E   W N M E W N E     S N M E S W M S W M E S W E 
MGI_1 S W   S W M E W N M E   S W M E   S W S W E S W 
POP_1 S N E S S W W N   M   W M E   

RME_1 S N   S W N M E W M E   W N M E S W M E S W E   S W N M E 
TT_1 S   S W N M W N E W S W N M E W N E S W S W M E   

Forrás: saját szerkesztés 

 

Észak-Afrika vizsgálatakor be kell látnunk, hogy itt igencsak jelentős az olajban gazdag 

országok aránya. Ezért jelentős olajexporttal bírnak Kína felé és az olajbevételekből az állam 

jelentős mennyiségű alanyi jogon folyósított járadékot fizet minden állampolgárának. 

Következésképpen nagyon erős okság áll fenn az export és import között illetve ezeknek 

alcsoportjai között. A CORR változásának okaként megjelölhetjük a GDP-t valamint 

meglepetésre a fegyverimportot is, meg kell jegyeznünk, hogy a két változó ebben az esetben 

közepesen erős negatív korrelációt mutat egymással. Legerősebbnek mégis a nettó 

olajexportőrök esetében már említett, ez esetben kétirányú nyersanyagexport és fegyverimport 

kapcsolata tűnik.  
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Kelet-Afrika esetében viszont ki kell emelnünk, hogy a többi régióval szemben itt a 

legmagasabb értékeket a nyersanyagexportnépesség viszonylatában fedezhetjük fel. Ebből 

arra következtethetünk, hogy alapvetően ez a terület annyira szegény és elmaradott, hogy még 

a népesség növekedés mértékét is az export szabja meg és az ezzel kapcsolatban felmerülő 

külföldi segélyek. Illetve, esetenként a polgárháborúk vagy helyi konfliktusok után helyreálló 

gazdasági rend jeleiként is értelmezhetőek. 

Nyugat-Afrika ezzel szemben Afrika fejlődő és demokratizálódó régiójának tűnik, ez az 

egyetlen vizsgált eset, ahol felfedezhető egy gazdasági mérőszám változása oka (ha csak 

gyengén szignifikánsan is) a korrupciós index változásának, illetve gyengén pozitívan korrelál 

egymással a két mutató. Itt, mint látható a gazdasági növekedés, illetve a Kínába irányuló 

export maga után hozta a korrupció csökkenését. Ez a kedvező tendencia igen pozitív fényben 

tünteti fel Kína jelenlétét, de meg kell említenünk, hogy feltehetően húzóerőt jelent Ghána, 

ahol az év elején óriási olajlelőhelyekre bukkantak, ahol rögvest képviseltette magát az 

Egyesült Államok és Kína is. Továbbá Nigériában is erősen képviselteti magát Kína, hiszen 

Líbia után Nigéria rendelkezik Afrika második legnagyobb bizonyított olajtartalékával. 

Mindazonáltal itt is fellelhetőek a fegyvert olajért politika hatásai, valamint az, hogy a 

népesség minden változóval oksági viszonyban áll arra enged következtetni, hogy ebben a 

régióban csak nemrég indult be a fejlődés. 

Közép-Afrika minden országa ezzel szemben nagyon kemény diktatúra. Valamint itt 

található Kína legnagyobb afrikai kereskedelmi partnere: Angola. Itt a legerősebb ok-okozati 

viszonyok egyértelműen az RME-ből és az exportból erednek, a gazdasági mutatók ugyan 

emelkednek, de az AIDS valamint a szegénység itt jelenti a legnagyobb problémát. Az 

országban ezen kívül szilárd pozíciókkal rendelkezik a távközlés és az elektronika területén. 

Legnagyobb nigériai beruházásuk ezzel szemben mégis a megújuló energia kategóriájába 

esik: Kínai vállalatok építik a Kainji Vízerőművet cserébe, mint a presztízs-beruházások 

esetében általában a nigériai kormány a kamatmentes hitelt olajban – ez esetben öt éven 

keresztül napi 30 ezer hordónyi nyersolajjal – fizeti vissza. Az erőművel többször is gond 

akadt legutoljára 2012 márciusában zárták be és az elmúlt 5 évben több Világ Bank által 

folyósított hitelre is szükség volt a hanyag munka eredményeként fellépő hibák kijavítására. 

Ez szítja a sinofób ideológia terjedését, amely Afrika több részén is elterjedt, főleg a déli 

országokban, ahol az egyszerű nép nagyon is közelinek érzékeli a Murambatsvina Akciót. 
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Dél-Afrika igencsak stabil, politikailag liberális. A térség nagyhatalma a Dél-Afrikai 

Köztársaság a legnagyobb partnere itt Kínának, és a jelenlét ebből kifolyólag csakis gazdasági 

jellegű és a kínaiak bevándorlásán kívül nem számolhatunk semmilyen társadalmi hatással. 

Ezt a régiót tekintjük egyfajta kontrol-csoportként, ahol eredményeinknek meg kell felelniük 

a kapitalista gondolkodásmód alap normáinak. A korrupció mozgása alapján előre jelezhetőek 

a Kína által közvetlenül nem befolyásolt mutatók, valamint a lakosságszám növekedésével jár 

együtt a kereskedelem növekedése minden szempontból. Illetve egyedül itt emelhető ki 

extrém szignifikancia szinttel az MGIRME viszony. Minden összevetve, a csoport megfelel 

az elvárásainknak és így az előzőekben felvázolt más régióknál is elfogadhatjuk az adatokat 

helyesnek. 

 

3.4. Eredmények összevetése a hipotézisekkel 

Az első hipotézis: 

H0: Kína jelenléte az afrikai kontinensen a volt gyarmattartók és az USA befolyásának, illetve 

a nyersanyagok feletti hatalom csökkenésével nem jár együtt, tehát nincs szignifikáns 

különbség Kína és a többi vizsgált ország kereskedelmi részesedésében. 

H1: Kína jelenléte az afrikai kontinensen a volt gyarmattartók és az USA befolyásának, illetve 

a nyersanyagok feletti hatalom csökkenésével jár együtt, tehát van szignifikáns különbség 

Kína és a többi vizsgált ország kereskedelmi részesedésében. 

Az idősorok szórás-homogenitását a fent leírt Levene-teszttel vizsgáljuk, normalitásukat 

pedig a Shapiro-Wilk teszttel ellenőriztük. 

12. táblázat: Független mintás t-teszt eredményei Kína és a többi vizsgált ország 
kereskedelmi részesedéséből 

 A többi vizsgált ország Kína Független mintás  
t-teszt 

szignifikaniciaszintje 
Teljes kereskedelem -0,036 

(0,02744) 
-1,25 

(0,3738) 
 

0,000 
Nyersanyag export 0,581 

(0,071) 
0,0789 

(0,0536) 
0,000 

Feldolgozott termék 
import 

5,43 
(0,5471) 

5,07 
(0,4332) 

0,439 

Forrás: UNTCAD(2012) adatai alapján saját számítás 
Megjegyzés: Zárójelben a minta szórása felette pedig a várható értéke látható 
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A fenti táblázatban közölt eredmények tükrében el kell vetnünk a nullhipotézist, hiszen a 

teljes kereskedelemre és a nyersanyagexportra a teszt eredménye nem lett szignifikáns, így 

kimondhatjuk, hogy Kína a nagyhatalmak kontójára mélyíti el befolyását Afrikában, így pedig 

veszélyezteti a nyugati világ energiabiztonságát, kiváltképpen az Európai Uniót hiszen a 

mediterráneum országai hagyományosan Észak-Afrikából szerzi be a földgáz és 

olajszükségletük nagy részét. 

Mindazonáltal az feldolgozott termékek importját tekintve el kell fogadnunk a 

nullhipotézist, ami azt jelenti, hogy ezen a téren Kína nem annyira versenyképes vagy nem 

rendelkezik olyan érdekérvényesítő képességgel, hogy a feldolgozott termékek piacán is 

átvegye az irányító szerepet. 

 

Második hipotézis: 

H0: Nem áll fenn Granger-okság az adottságnak számító tényezők -,mint a népesség, GDP  

vagy a nyersanyagexport- nem Granger értelemben vett okai a TT-nek és annak részeinek. 

Tehát Kína nem végez szelekciót kereskedelmi partnereinek megválasztásában és az azokkal 

folytatott kereskedelem fejlesztésében. 

H1: Granger-okság áll fenn az adottságnak számító tényezők- mint a népesség, GDP  vagy a 

nyersanyagexport - nem Granger értelemben vett okai a TT-nek és annak részeinek.  

Tehát Kína végez szelekciót kereskedelmi partnereinek megválasztásában és az azokkal 

folytatott kereskedelem fejlesztésében. 

Elvetjük a nullhipotézist a tengerparttal és a nettó kőolajimporttal rendelkező országok 

tekintetében, de elfogadjuk a tengerparttal nem rendelkezők valamint a nettő 

kőolajimportőrök esetén, tehát általánosságban elvetjük a null hipotézist, hiszen pont az olyan 

országok tekintetében vehető észre okság, amelyek kompetitív előnyökkel rendelkeznek a 

csoporton belüli párjaikkal szemben. Ez teljes mértékben érthető, hiszen Kína egy 

exportorientált gazdaságként nem engedhet meg magának jelentősebb politikailag semleges 

országokkal szembeni szelekciót. Valamint ez figyelhető meg Nyugat- és Közép-Afrikába is, 

ahol nemrégiben találtak olajmezőket, illetve a fentiek szerint a fejletlen gazdaságnak 

köszönhetően fizetőképes kereslet is társul ahhoz, hogy belföldön nincs jelentős 

feldolgozóipar. Ezzel azt a vélekedést is sikerült cáfolnunk, miszerint Kína csak ideológiai 

okokból kereskedik Afrikával. 
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Harmadik hipotézis 

H0: Kína jelenléte-, így az általánosan javuló kereskedelmi mutatók – nem Granger okai a 

Korrupció Érzékelési Index és a GDPC változásainak 

H1: Kína jelenléte-, így az általánosan javuló kereskedelmi mutatók – Granger okai a 

Korrupció Érzékelési Index és a GDPC változásainak 

Általánosságban, ebben az esetben megtartjuk a nullhipotézist, hiszen egyedül a 

tengerparttal nem rendelkező országok tekintetében volt megfigyelhető bizonyos mértékű 

okság, egyéb esetekben csak Nyugat-Afrikában lelhető fel jelentősebb ilyen tendencia. Ez 

igencsak sajnálatos tény, de ebben az esetben meg kell jegyeznünk, hogy nem mivel a 

korrupcióérzékelési index felmérése nem nyúlnak vissza túlságosan régre. Ezen kívül Afrika 

északi részének, ahol a jelenlét a legjelentősebb az Arab Tavasz, a nyugat-afrikai 

olajfeltárások és Dél-Szudán függetlenségével a nagyobb partnerek mind a demokratizálódás 

elé néznek és reméljük, hogy a közeljövőben érkező adatok már biztató tendenciát mutatnak. 

 

Negyedik hipotézis: 

H0: Kína nem centrum országként viselkedik, nyersanyagot importál Afrikából és oda 

feldolgozott termékeket exportál vissza, tehát a nyersanyagexport nem Granger oka a 

feldolgozott termékek importjának. 

H1: Kína centrum országként viselkedik, nyersanyagot importál Afrikából és oda feldolgozott 

termékeket exportál vissza, tehát a nyersanyagexport Granger oka a feldolgozott termékek 

importjának. 

El kell fogadnunk nullhipotézist a nettő kőolajexportőrök esetében az olajországok 

esetében ez kiváltképpen érdekesnek tűnik, de észre kell vennünk, hogy az ilyen országok 

jellemzően vagy szoros kapcsolatban álnak Nyugat-Európával, vagy Dél-Afrikával, ahonnan 

számos feldolgozott terméket és gépet importálnak vagy nemzetközi segélyekként kapnak. A 

többi csoport esetében viszont a nullhipotézist nem tekintettük elfogadatónak, ezért elvetésre 

került, sőt ezek az értékek a mátrixok legmagasabb F-értékeivel büszkélkedhettek. Így 

biztosan kijelenthetjük azt, hogy Kína Afrika felé centrum országként viselkedik, így válva a 

világ legnagyobb fél-perifériajellegű gazdaságává.  
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Összefoglalás 
A dolgozat fő céljaként jelöltük meg, hogy feltárja Kína afrikai szerepvállalásának 

legfontosabb motivációit és annak aspektusait valamint a hipotéziseket egy erősen empirikus 

jellegű vizsgálatnak vesse alá. A kutatási eredmények fényében kimondhatjuk, hogy az 

Afrikában való jelenlét éppen olyan sokrétű, mint az afrikai népek és törzsek kultúrái, 

szokásai. Következtetésképpen nem mondhatjuk ki, hogy Kína minden ország számára csak 

negatív vagy csak pozitív tényezőként jelenik meg. Az első fejezetben áttekintettük Kína 

múltját, jelenét, illetve azokat a tényezőket, amelyek Afrika felé fordították. Beláttuk, hogy 

Kína a saját múltát látja Afrikában, valamint ebből következőleg azt a tényt is, miszerint a 

fejlődő országok problémáit behatóan ismeri, és azokkal kapcsolatosan kipróbált módszerei 

alapot szolgáltathatnak az afrikai országok fejlődési tervének kidolgozásában. Ez a tudás 

teheti Kínát a harmadik világ vezetőjévé a jövőben, de természetesen nem ez az egyetlen 

módszere hatalmának kiterjesztésére. Kína hajlandó hatalmas pénztömegeket partnerei 

rendelkezésére bocsátani, de az elméleti részben ismertetett módon Kína is profitál ezekből a 

befektetésekből, s nem csak politikai szinten, hiszen így a két fő belső bajjal a 

munkanélküliséggel és az inflációval is egyszerre megküzd és azokat kordában is tartja.  

Láttuk azt is, hogy Kína bizonyos mértékben végez szelekciót, beszéljünk akár a nettó 

olajexportról, akár a tengerpart meglétéről vagy az adott ország fejletségéről vagy 

népességéről. Be kellett látnunk, hogy idealizmusnak nincs helye a kontinens és Kína 

viszonyának vizsgálatában, ugyanis a legtöbb esetben Kína nyersanyagokat importál és 

később feldolgozott termékeket exportál vissza, és így feltehetően tönkreteszi az afrikai ipart. 

Összefoglalásul Kína egy exportorientált belső természeti erőforrásoknak híján levő 

hatalmas gazdaság. Ebből a két tényezőből következően két fő célt tart szem előtt: a gazdaság 

táplálásához elegendő nyersanyag felkutatása és termékeinek felvevőpiacának megtalálása 

esetleg megteremtése. 
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