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Elemzésünk célja Kína világpolitikai
törekvésének, globális stratégiájának
bemutatása az európai, afrikai és délamerikai térségben.
I. Kína törekvései Európában
2009 elején még két forgatókönyvvel
számoltak az elemzők Kínát illetően :
az első szerint Kínában is jelentősebb
visszaesés lesz, Japánnal és Németországgal együtt, mivel ezen országok
nagy részarányban veszenek részt az
USA-ba érkező exportban.
A második szerint viszont éppenhogy
erősödni fog Kína kihasználva a
válságot. Napjainkra ez utóbbi látszik
beigazolódni, mivel a kínai export az
USA felé csak 5%-al esett vissza 2008ban, szemben Japánnal (18%) és Németországgal (12%).
2009 március elején és közepén
például több turnusban 300-300 kínai
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cégvezető érkezett turnéra Németországba, Svájcba, Spanyolországba
és az Egyesült Királyságba, hogy
(csődközeli helyzetbe jutott) vállalatokat vásároljanak fel 10,4 milliárd euro
értékben. Főleg a csúcstechnológia, a
repüléstechnika és az elektronika
szegmensei vonzzák őket.
Mivel a kínai vállalatok likviditása
magas szintű (erre történt említés az
afrikai és dél-amerikai anyagban is) a
kínaiak rész- vagy teljes tulajdon nyerése fejében készek tőkét szivattyúzni
ezekbe a jelenleg erős tőkehiányban
szenvedő európai vállalatokba (« rekolonizáció »).
Peking 2000 milliárd dolláros tartalékkal rendelkezik ilyen beruházási
célokra. 2009 elejétől 17 milliárd
dollár értékben történtek beruházások
és 22 céget vettek meg. Úgy tűnik
tehát az elemzők szerint, hogy Kína a
krízisből végül is megerősödve fog
kijönni.
Az egyik legfontosabb megaüzlet a
CHINALCO (kínai alumíniumüzem)
és a RioTinto (angol-ausztrál üzem)
között létrejött tranzakció, melynek
eredményeként 19,5 milliárd dollárért

EUROPA VARIETAS INTÉZET ELEMZÉS 2010. május 10.

a kínaiak 18%-os részesedést szereztek
a RioTintoban. « Veszélybe» kerültek
azonban az európai autógyártó cégek
és a háztartási elektronikai cégek, mert
a kínaiak elsődleges céljai közé tartozik, hogy ezekben is minél több részesedést szerezzenek. Például a Weichai
cég fel szeretné vásárolni a General
Motors Strasbourg-i motorgyárát.
Elvileg elképzelhetővé válna így egy
olyan helyzet, hogy kínai döntés miatt
fognák vissza vagy struktúrálnák át
egy-egy európai cég termelését, hogy
ne jelentsen konkurrenciát a kínai érdekeltség hazai beruházásainak….
Fontos megemlíteni azt is, hogy paradox módon Franciaországnak
« szerencséje lehet », mert a kínaiak
feltűnően kerülik az országot azóta,
hogy Sarkozy a dalai lámával
erősítette a kapcsolatát. Ritkábbá váltak a diplomáciai egyeztetések, több
csúcsot lemondtak. (Ezt az helyzetet
azóta kirobbant műkincsbotrány még
csak rontotta : Kína két bronzfejet
követel vissza). Így a kínai beruházások fő csapásiránya úgy nézett ki,
elkerüli Franciaországot. Mindazonáltal a két ország gazdasági érdeke, hogy
mielőbb rendezzék a viszályt.
Az EU szintjén ki kell emelni, hogy
Kína legfontosabb kereskedelmi partnere az EU és a legtöbb külföldi
beruházó Kínában európai. Az EU
2008-ban 160 milliárd euro deficittel
zárt partnerével szemben és Kína
növekvő rossz kedvvel nézi az EU által tervezett acél, textil és egyéb
kvótákat.
Itt említendő még meg, hogy 2007ben kínai-francia haditengerészeti
együttműködést (képzés, technika)
hoztak tető alá az Indiai óceánon,
úgymond az USA VII. flotta « kiegyensúlyozására » a térségben.
Legutóbbi incidens 2009 márc. 7/8-án

2

a kínai Hainan sziget közelében zajlott
az USA és Kína flottája között a terület
ellenőrzése miatt.
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II. Kínai célok Latin-Amerikában
Kína (Kubát leszámítva, ahol 1960
óra jelen van) nagyjából 2000-től kezdett nagyobb aktivitásba az addig
szinte csupán az USA vadászterületének tekintett térségben. Aktivitása 4 fő
célterületre irányul : Brazília, Argentína Mexikó és Chile. Legutóbb
pedig Venezuela.
2005-ben a KNK kereskedelmi mérlegének még csak 3,55%-át bonyolította a térséggel, 2004-ben pedig a KNK
külföldi beruházásainak 18%-a
irányult a térségbe (8,2 milliárd
dollár ; v.ö. Afrikával : 9 milliárd), mely a térség összes külföldi beruházásának 6%-át tette ki. A statisztikákkal
azonban vigyázni kell, mert a legfőbb
célpontok a Kajmán és a Szűz szigeteki adóparadicsom, tehát Kína is ezeken keresztül visszaforgatja a befektetett tőkét és ténylegesen csak a kínai
beruházások 1,5% -ával számolhatunk.
A pénz tehát inkább más, kevésbé
« hivatalos » csatornákon áramlik a
térségbe. 2004-ben Hu Jintao elnök
100 milliárd dolláros, 10 éves fejlesztési programot írt alá Brazíliában a térség fejlesztésére. A térséget érintő
kínai tőkebeáramlás 12%-a Panamába
kerül, mely « Hongkong szerepet » tölt
be.
Kőolaj – Kínai jelenlét Venezuelában
és Panamában
2002-ben Kína a világ második legnagyobb kőolajfogyasztó országvá vált,
Japánt megelőzve. Latin-Amerika a
világ kőolajtartalékainak 9,7%-val
rendelkezik. A jelenlegi kínai érdekeltség még csekély itt (3. fő vásárló),
de dinamikusan emelkedik : 2005-ben
még csak 3,1%-át tette ki a kínai
olajimportnak ez a térség, 107.000
hordó/nap-os átlaggal, de mindez
2004-hez képest 28%-os emelkedést
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jelentett, 2001-hez képest pedig 20szoros ( !) emelkedésről beszélhetünk.
2006-tól a 2005-ös mennyiség megduplázását határozták el, és így tovább.

!
(Kína részesedése az exportban – Kereskedelmi partnerként helye a rangsorban : 2004-es
adatok !)

A legutóbbi időkben Kína szinte « rástartolt » Venezuelára, mely a világon a
hatodik olajtartalékainak részarányát
tekintve (6,6%), Dél-Amerika készleteinek pedig 68%-ával rendelkezik
(míg Mexiko csak a 11, 3%-al) és jelenleg a világtermelés 4%-át adja ki (7.
hely). A két ország közötti kereskedelem volumene a 2003-as 150 millió
dollárrról 2005-re 2,14 milliárd dollárra emelkedett.
2005-ben Kína 350 millió dolláros
beruházásról írt alá szerződést 15
olajmezőre vonatkozólag (melyek kb.
1 milliárd hordó tartalékkal rendelkeznek) és 60 millió dollár értékben infrastrukturális beruházásokra (vasút,
finomítók). Off shore szerződések kötődtek a SINOPEC (K) és a PDVSA
(Venezuelai Olajtársaság) között és
közös társaságot is létrehoztak a Zumano-i olajmezőn (Anzoategui állam ;
50.000 hordó/nap).
A térségben a Totalon és az amerikai
cégeken kívül jelen van a 2008-ban
létrejött Venezuelai-Fehérorosz
Olajtársaság is.) 2006-ra a kínai

EUROPA VARIETAS INTÉZET ELEMZÉS 2010. május 10.

olajimportban már 4-5%-ot tett ki a
venezuelai olaj, és 2010-re az export
eléri az 500.000 hordó/nap értéket.

Kínai-venezuelai politikai kapcsolatok
Venezuela tevékenysége miatt – melyet Kína pártol – az USA kezdi elveszíteni dél-amerikai olajtartalékait,
melyek az USA-import ¼-ét tették ki
korábban. Chavez tevékenységének és
az USA politikájának hála, kezdenek
egymásra találni az olyan « megbélyegzett országok », mint Irán és
Fehéroroszország (és persze Venezuela). Kína támogatásával a háta mögött
Venezuela bátran szembeszállhat az
USA-val (mint ahogy az Irán-Kína
tengely működik a Közel-Keleten. Venezuela szivesen eljátszaná Kína
számára Irán szerepét Dél-Amerikában.)

Jelenleg a legnagyobb gondot e téren
a Panama-csatorna szűk áteresztőképessége jelenti. Ez egyben magyarázat
is arra, miért ilyen nagy arányú a kínai
jelenlét Panamában : a csatorna modernizációját 2011-ben a hongkongi
Hutchinson Whampoa cég fogja végezni, mely Li Ka-shing milliárdos
tulajdona, aki 1999 óta igazgatja a csatorna kikötőit. A modernizáció
lehetővé teszi a 300.000 tonnásnál is
nagyobb tankhajók átkelését. A kínai
tankerek 24 nap alatt érik el Venezuelából Kínát, ez kb. annyi napnak
felel meg, mint az angolai
olajszállítmányok ideje (mely jelenleg
18%-át fedezik a kínai igényeknek).

Kína 2006-ban komolyan lobbizott,
hogy Venezuela legyen az ENSZ BT
egyik nem állandó tagja, az USA pedig
Guatemala mellett lobbizott, míg végül
Panama járt jól. Spanyolország
(szállítógépek és corvettek) és
Oroszország (24, Sukhoj, 50 harci helikopter 100.000 kalasnyikov, TU-160as légibázis) után mindenesetre Kína is
beszállt Caracas felfegyverzésébe, bár
hivatalosan ezt tagadják és kifelé
igyekszenek óvatosak lenni az USA
felé.

Peking egyébként 1,3 milliárd
dollárért bérel 18 olajtankert Venezuelától. Tudnunk kell, hogy a venezuelai olaj nagyon százalékfokú és a
jelenlegi kínai olajfinomítóknak jelenleg még problémát okoz a finomítása
ezért a térségben Kína számára nem
lebecsülendőek a kisebb államok
(könnyebben finomítható) olajkészletei
mint pl. Peru vagy Ecuador.

Az USA Venezuelának nagy szivességet tett az iraki háborúval, mert ezáltal
feltornázta az olajárakat – Chavez

!
Venezuelai olajkoncessziók
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1998 óta küzd ezért, az OPEC megerősítésére törekedve és azt szeretné,
ha Kína első számú olajforrásává válhatna 2012-re. Ez azonban egyenlőre
vágyálom, mert csak 4%-át adja Venezuela a kínai importnak, de 15-20%
elérése a cél.
Mindenesetre 2008-ban 168.000
hordó/napról 300.000 hordó/napra
emelték a kínai olajexportra
részarányát és 2008 szeptember 24-én
1 millió hordó/nap-os szerződést (+24
K8-as katonai kiképzőgép Caracasnak)
írt alá a két ország. Venezuela mivel a
szállítási és finomítási költségek nála
nagyobbak, mint a közel-keleti olaj
esetében, igyekszik árban is ráigérni az
iráni olajra.
Az orosz-venezuelai kapcsolatok is
dinamikusan fejlődnek, az ország az
orosz fegyveripar egyik legfontosabb
partnere lett : 2002-2007 között 12
szerződés 4,4 milliárd dollár értékben.
Nem véletlen, hogy Chavez teljes
melszélességgel kiállt a grúziai orosz
jelenlét mellett és Tajvannal pedig nem
tart fent diplomáciai kapcsolatokat. Az
orosz flotta egységei a venezuelai
vizeken szivesen látott vendégek, csak
hogy borsot törjenek az USA orra alá.
Putyin orosz segítséget is felajánlott
egy esetleges venezuelai nukleáris
program támogatásához – ha már Chavez annyira támogatja az iránit is.
A venezuelai elnök egyébként 2009
március 8-án bejelentette, hogy
Szukhoj gépeit adott esetben kész bevetni a kolumbiai hadsereg ellen,
amennyiben azok megsértik országa
szuverenitását, mely Venezuela határait tekintve nem ritka eset.
Kőolaj – egyéb államok
Ecuador a harmadik legfontosabb
olajtartalék-ország Dél-Amerikában,
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exportja 11,5%-ban biztosítja a térségi
ellátást (míg Venezueláé 74,2%-ban).
Kína számára azért is előnyös, mert
van csendes óceáni kikötője. Kínai
részről 2003-tól a CNPC és a SINOCHEM van jelen és 14%-át birtokolják
a legfontosabb « 16-os blokknak »
Orellana tartományban, spanyol és
taiwani kitermelők mellett.
2005 szeptemberében a CNPC által
létrehozott Andes Petroleum konzorcium felvásárolta a kanadai EnCana
olajtársaság érdekeltségeit a térségben
1,4 milliár dollárért (ez volt 2005-ben
a harmadik legnagyobb pénzügyi tranzakció Dél-Amerikában.) Ennek
köszönhetően a Tarapoa-i és Shiripuno
olajmezőkből 75.000 hordó/nap kitermeléshez jutott Kína.
Peruban 1993 óta elsőként végzett
fúrásokat a CNPC a Talara olajmezőn,
melynek tartalékait 22 millió hordóra
becsülik. 2004-ben felvásárolták a
PlusPetrol leányvállalaltát a PlusPetrol
Norte-t 200 millio dollárért, 2005-ben
pedig a SINOPEC és a CUPET (Cubapetroleo) szerződést írt alá a Pinard el
Rio-i olaj kiaknázására.
Brazíliában a beruházások jóval
visszafogottabbak, a SINOPEC és a
PETROBRAS számos partnerrel dolgozik együtt, ill. Kína Irán felé
közvetítő partner. Argentínában a
China Sonangol International kínaiangol vegyesvállalat működik együtt
az Energia Argentina céggel az argentin partok olajkészletének kiaknázásában. 2007-ben Mexikóból még nem
importált olajat Peking, de ekkor kaptameg a CNPC az első kutatásokra az
engedélyt.
Bolíviában még szintén csekély a
kínai jelenlét, de az ország jelentős
gáztartalékai miatt fontos partnerré
válhat. Evo Morales elnök nagyon favorizálja a kínai kapcsolatokat – az
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USA kárára, de Bolívia nacionalizálni
akarja az ottani Repsol, Total és Petrobas érdekeltségeket is, melyben Kína
segítségére is számít, hogy saját értékesítési piacait kiépíthesse.
Bányakincsek
Dél-Amerika a föld rézkészletének
45%-át tartalmazza, az ezüstkészletek
25%-a és az ón ( ? – étain) készletek
33%-a. Kína a világ legnagyobb rézfelhasználója, Chile és Peru készleteiből fedezi behozatalának felét, e két
ország adja egyébként a világtermelés
44%-át.
Értelmeszerűen a kínai bányászati
beruházások megsokasodtak, pl. a
Shougang csoport leányvállalata a
Shougang Hierro van jelen Limaban,
Chilében pedig a China Minmetals
corporation évi 55.000 tonna rézt termel ki. Kuba, mely a világ nikkelkészletének 3. fő tartaléka (és réz valamint kobalt készlete is jelentős), 3.
külkereskedelmi partnerének Kínát
tudhatja, mely az infrastruktúrába és a
turisztikai iparba is be akar szállni a
szigeten.
B r a z í l i a K í n a h a r m a d i k v a sbeszállítója (kínai import 25%-a) India
és Ausztrália után. Itt is vegyesvállalatokban részt veszenek nagy acélipari
beruházásokban.
Nem kétséges, hogy Dél-Amerika
komolyan függ Kínától hiszen a kínai
export részaránya a dél-amerikai importban :
Peru : vas – 70% ; ólom 47% ; réz
37%
Bolívia : ón ( ? – étain) 33%
Chile : réz 16%
Mezőgazdaság
Kína egyre erősödő iparosodása
mezőgazdasági termelésének stagnálásával ill. visszaszorulásával jár,

6

mivel a termőterületeket csökkentik
(pl. az 1997-es szójatermelés volumene ugyanakkora mint a 2007-esé).
Külkereskedelmét és külpolitikai lépéseit ezért az élelemimport is egyre
inkább dominálja.
Kína a világ első szójafogyasztója és
importőre is egyben (38%-a a világimportnak) : az USA-ból, Brazíliából és
Argentínából importál, melyek a világ
első három szójaexportőrei. 1999 és
2004 között a brazil és argenti
szójaimportjuk megtízszereződött és e
két ország jelenleg a kínai – egyre
növekvő – húsimport 20%-át adja.
A dél-amerikai kapcsolatok árnyoldala : « halálos ölelés » ( ?)
A gond csak az, hogy a kínai termékek
özöne beáramolva a helyi piacokra
tönkreteszi ezeket, így a dél-amerikai
országok ellenzik a szabadkereskedelmi övezet kialakítását. Brazília és
Argentína 2006-ban kénytelen volt antidömping ellenes rendelkezéseket
életbe léptetni a textilipari termékekre
és a játékokra – Kína ellen.
Ami azonban tompítja ezen feszültségeket, hogy az így kieső dél-amerikai
exportot Kína egymaga képes felszívni
számos szegmensben : pl. brazil elektronikai termékek, Sabó és MarcoPolo
autogyárak termékei.
További ellenérzéseket szül, hogy a
dél-amerikai áruknak a nemzetközi
piacokon is meg kell küzdeniük a
kínaiakkal, főleg az USA-ban : a 20032005-ös « Szövetszerződéseknek »
köszönhetően Kína részaránya 25%ról 56%-ra nőtt az USA textilexportjában – dél-amerikai partnerei
kárára. A kínai munkamódszerek is
elkezdtek terjedni az üzemekben, mely
ellen Brazíliában pl. már elkezdtek tiltakozni (nonstop munka, alacsony bér,
szociális jogok semmibevétele).
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Világpolitikai vetületek
Az USA egyre komolyabb politikai,
diplomáciai és katonai fenyegetésként
éli meg Kínát a valamikori Monroe
doktrina jegyében, főleg amióta
egymás után dominóként « esnek el »
a dél-amerikai államok : Venezuela
1998 Hugo Chavez ; Brazília Lula Da
Silva (2002), Nestor Kircher 2003 Argentína ; Tabaré Vazques 2004
Urugvay ; Evo Morales 2006 Bolívia ;
Michel Bachelet 2006 Chile ; és főleg
Daniel Ortega 2006 Nicaragua…
Teljesen életszerű a feltételezés, hogy
az USA kiszorul Dél-Amerikából és
helyét Kína fogja átvenni, pedig az EU
befektetések/fejlesztési segélyek is
megelőzték itt már egy ideje az USA
befektetéseket, szétforgácsolt erőinknek hála itt sem ér el Európa számottevő eredményt, az EU által szorgalmazott Mercosur sem egy sikertörténet.
Az USA 2001 után veszítette el a térséget, mert a 9/11 után indult
boszorkányüldözés miatt jelentős
figyelmet vontak el e területről is.
Csak Nicaragua, Honduras, a Dominikai Köztársaság és Salvador vett részt
az Irak ellenes koalícióban.
Az « Afrika-effektus » itt is él, azaz a
dél-amerikaiak sokkal könnyebben
tudnak megállapodni a semmilyen politikai feltételt nem követelő kínai
féllel, mint (az USA karjának számító)
IMF-el. Ezt jól illusztrálják a bolíviai
és ecuadori renacionalizációs törekvések, melyeket Kína támogat.
Kína egykettőre átvette a stafétát az
amerikai és európai beruházásokat illetőleg. 2006-ban, jórészt a kínai lobbinak köszönehtően is megbukott az
USA szabadkereskedelmi zóna tervének tető alá hozása a térségben, mert a
Mar de la Plata-i szerződést végül
nem írta alá a 34 fél. Kína ezzel szem-
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ben bilaterális alapokon hoz létre szabadkereskedelmi egyezményeket a régió országaival (elsőt 2005-ben Chilével).
Szintén Kína eredményessége, hogy a
dél-amerikai államok – melyekre
korábban az USA még oda tudott hatni
– sorra szakítják meg diplomáciai
kapcsolataikat Tajvannal. 2006-ban
ezzel Tajvan elvesztette egyik legfőbb
szövetségesét, Nicaraguát is.
Az USA egy sor területen nyúlt mellé
a nemzetközi politikában, maga alatt
vágva a fát a térségben. A fentieken
kívül ilyen a Nemzetközi Büntetőbíróság esete is (Római Egyezmény), melyet az USA nem írt alá és
minden fórumon küzd ellene.
Namost hoztak még olyan törvényeket
is, mely szankcióval sújtja az aláírókat,
illetve megszünteti velük a katonai
együttmű-ködést (mely utóbbi által,
mint tudjuk remekül szemmel tarthatóak az egyes államok), hiába tiltakozott ez ellen több értelmes katonai
szakértő is…Nos, Dél-Amerikában
már csak Chile, Salvador, Guatemala
és Nicaragua nem írta alá a Római
Egyezményt.
Kína egyenlőre nem nagyon erőlteti a
katonai kapcsolatokat, de egyre több
jel mutat arra, hogy akár erre is kész
lenne. Egyenlőre Peru és Bolívia
(1980- ; 1993 : 28 SAM föld-levegő
rakéta) a kínai hadiipar legfőbb partnerei a térségben. Kuba engedélyezi Kína
számára, hogy az ott létrehozott volt
szovjet infrastruktúrát használja, főleg
a Torrens bázist, ahol 2001-ig oroszok
állomásoztak.

EUROPA VARIETAS INTÉZET ELEMZÉS 2010. május 10.

III. Kína világpolitikai törekvései
Afrikában
Kína igényei és a válság
A világválság Kínára is érzékeny hatást gyakorolt : 20 millió migráns
munkanélküli tért vissza otthonába
Kínában 2009 elején, mert az ország
9%-os gazdasági növekedése 6,8%-ra
mérséklődött. 2009 január végén
Obama felszólította Kínát, hogy ne
manipulálja a jüant (a gazdasági válság
következményeinek kivédése érdekében, pedig az Egyesült Államok a 2.
Világháború óta, főleg a Bretton
Woods-i rendszer összeomlásáig folyamatosan él/t/ ezzel az eszközzel).
Kína 2009 nyaráig 20%-os sávban
lebegtette a valutáját a dollárral szemben, de a sávkorlátozást nyáron feloldotta. Az amerikai gazdaságnak komoly gondokat okoz, hogy a kínaiak érdeklődése lecsökkent az amerikai
államkötvények iránt.
Kína ipari fogyasztási igényei folyamatosan növekednek : jelenleg a világ
rézfelhasználásának 25%-át, szénfelhasználásának 40%-át, acélfelhasználásának 35%-át, olajfelhasználásának
10%-át és aluminiumfelhasználásának
90%-át teszik ki ezek az arányok.
Eközben 4 milliós hadsereggel rendelkezik (míg az EU – kizárólag politikai okok miatt - évek óta képtelen
egy 100.000 fős közös erőt felállítani).
Nukeáris valamint űrkutatási programjai is egyre jelentősebbek.

Gabonból Kamerunból Mozambikból,
Egyenlítői Guineából és Libériából
szereznek be, míg ebből a zónából
minden szóbajöhető államból importálnak még aranyat, acélt, szenet és
nikkelt.
Angola adja az afrikából exportált
olaj felét Kínának, mely olajszükségletének 1/3-át Afrikából szerzi be : 2005ben és 2006-ban ezért Kína összesen 3
milliárd dolláros kölcsönt adott
Luandának infrastruktúra-fejlesztésre
és nem igazán érdekli őket az, hogy
ennek az összegnek nagyobb része
korrupciós csatornákon tűnik el. Nigériában 800 millio dollárért vettek
30.000 hordó olajat és 4 milliárd
dollárral segítették az « infrastruktúrát ».
Látványosan a francia beruházások és
a nemzetközi fejlesztési alapok
« kárára », Peking 2007-ben 9 milliárd
dollárt ruházott be Afrikában (szemben
a Világbankkal, mely csak 2,5 milliárd
dollárt tudott folyósítani, és arra
törekszik, hogy Kína legyen a partnere, hogy ráruházhassa Afrika finanszírozását.)
Ráadásul az afrikaiak (főleg a diktátorok) sokkal szivesebben működnek
együtt a kínaiakkal (mint pl. az EUval), mert nem támasztanak demokratikus és emberi jogi feltételeket a
pénzügyi támogatások folyósításához :
Szenegál például 5 évig folyatott huzavonát egy világbanki kölcsönért,
melyet végül Kínától kapott meg – 3
hónap tárgyalás után.

Afrika
Kína afrikai intervenciójának köszönhetően 800.000 kínai él Afrikában és
kb. 900 vállalattal vannak jelen.
15.000 kínai orvos dolgozik Kínában.
Rézt és kobaltot Zambiából és
Kongóból, platinát és krómot Zimbabwe-ből, hatalmas mennyiségű fát
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A KDK, melyben az EU immár több
ESDP akciót is vezetett a pacifizálására és a világ leggazdagabb kobalt és tantalum készletekkel rendelkezik, mégis – Kínával írta alá a legnagyobb volumenű szerződést 6,5 milliárd dollár értékben infrastruktúrafejlesztésre és további 2 milliárd dollár
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értékben új és modernizált bányák
megnyitására. (Megéri az EU-nak, az
európai adófizetők pénzén Kína
számára pacifizálni a területet ? Nem
látni az európai hosszú távú közös
koncepciót. )
A kínai konkurrencia egyre érzékenyebben érinti a nyugati bányászati
beruházásokat és a kínai beruházások
rendelkeznek – a szakértő (Eric Laurent) szerint – egy komoly előnnyel is :
állami (sic!) cégekről van szó, állami
garanciával, melyek (szinte) korlátlan
tőkével rendelkeznek a koncessziószerés ill. –bővítés céljaira : mint pl. a
SINOPEC olajtársaság, mely « zsebből » kifizetett 2 milliárd dollárt az
angolai kontinentális talapzaton lévő 3
olajmezőért.
Hu Jin Tao elnök 2006-07 folyamán
17 afrikai országot látogatott meg. A
kereskedelmi ráta 2005-ben 40 milliárd dollár volt Afrika és Kína között,
2010 előtt pedig eléri a 100 milliárd
dollárt. Kuchnernek alighanem igaza
volt akkor amikor kijelentette, hogy
külpolitikát sajnos nem lehet az emberi
jogokra építeni – és az EU is ezzel
próbálkozik, és ezt még azzal
súlyosbítja, hogy döntéseit bürokratizált intézményrendszere miatt lassan
hozza meg.
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IV. A « Hu doktrina » a KözelKeleten és az orosz kapcsolatok
A kínai törekvések – bár Kína 1993 óta
nettó olajimportőr a Közel-Keleten –
akkor erősödtek fel, mikor nyilvánvalóvá vált, hogy az USA Irak elfoglalásával a térség ellenőrzésére
törekszik. Az iraki invázió például teljesen kiszorította a CNPC-t (China National Petroleum Corporation) az
országból.
Az ázsiai « hagyományos szatellittérségeken túl » Afrika után az itteni
jelenlét lett a legfontosabb kínai prioritás. A « békés beruházások » itt is
tudatosan választott álcaként szolgálnak, hogy elkerüljék az USA féltékenységi (katonai) reakcióit, bár
például a dél-libanoni békefenntartó
ENSZ misszióba való 1000 kínai katona kiküldése (ezzel a legnagyobb kínai
ENSZ-kontingens) ezen már-már túlmutat. Először az 1982-es libanoni
krízis alkalmából küldtek 180 ENSZmegfigyelőt a térségbe. Bush még
2001 szept 11 előt kijelentette, hogy
Kína már nem számít szövetségesnek,
hanem az egyik legfőbb stratégiai ellenfél.
Irán
Részben az USA magatartásából
adódóan a legfontosabb szövetségese
Kínának Irán lett (és ez fordítva is
igaz), mely kulcsszerepet játszik a térség-beli kínai törekvésekben. Nemcsak
a gáz/olaj érdekeltségek a fontosak
(Irán a világ gáztartalékait tekintve a
második, olajtartalékait tekintve a
harmadik), az embargó miatt a kínai
beruházások aránya is ugrásszerűen
megnőtt Iránban. Fontos a kínai technológiai segítség, ami nélkül Irán
nehezen képes modern finomítókat
létesíteni és hadseregét modernizálni.
Politikailag Kína (és Oroszország)
mindenfajta szankciót megvétóz Irán
ellen.
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Még a sah idején, 1975-ben, Kína 25
finomítót épített. 2004-ben pedig 30
éves olajszerződést írtak alá, mellyel
Irán vált Kína legfontosabb olaj- ill.
gázforrásává. Francia szakértőnk szerint Kína mindenre kész annak megakadályozására, hogy ez a térség amerikai befolyás alá kerüljön. Mindezt Irán
is tudja, és ezzel a háttérrel mer szembeszegülni az USA és az EU fenyegetéseivel. Kína katonai téren (rakéták,
atomprogram) is hathatósan támogatja
partnerét. Az sem véletlen, hogy Irán
miért csatlakozott megfigyelőként a
Shanghai Együttműködési Szervezethez. Francia szakértőnk párhuzamot
von Irán és Észak-Korea szerepével :
mindketten tamponállamok Kína céljait illetőleg.
A Kínai jelenlét második célja, hogy
Iránon keresztül a kaszpi tengeri szénhidrogéneket is be tudja csatornázni.
Ezzel a tengeri olajszállítást (arab
államokból a Perzsa Öblön keresztül)
szeretné kiváltani, teljes biztonságban
tudva az utánpótlást. (Tehát India szerepe nemcsak mint forrás-ország, hanem közel-keleti elosztóközpont is szerepel a kínai tervekben, és Irán Kína
jól álcázott előretolt hídfőállása az
USA elleni törekvésekben.)
A közös törekvéseknek jól jött, hogy
Törökország Európa mellett kötelezte
el magát, így nem számolnak vele
riválisként a közel-keleti térségben,
míg Egyiptom belpolitikailag instabil.
A kínai jelenlét (iránnal karöltve) az
egyre inkább elszigetelődő Szíriában is
jelentős. A szakértő szerint úgy tűnik,
mindezt felmérve az USA teljesen
tanácstalan Iránnal szemben. Ráadásul
az iráni-kínai tandem hathatósan segíti
a paleszinokat Izrael ellen és a nemelkötelezettek mozgalmának felélesztésére törekszik, pl ez magyarázza a
duó jó kapcsolatait Hugo Chavez-el
(ld. lejjebb).

Az iraki rendezés amerikai kudarcával
a kínai-india duó arra is rájött, hogy
Iránt mindenképpen mintaországgá
kell fejleszteni, mint « sikeres
iszlámista köztársaságot a káoszban »
és ez beláthatatlan következményekkel, dominoeffektusokkal is járhat a
közel-kelet államai preferenciájában és
politikai fejlődésében. Középtávon
ugyan biztosított a kínai-iráni együttműködés, de egyenlőre kérdéses, hogy
hosszabb távon hogyan tudják összehangolni a kínai « békés hangvételt » a
provokáló iránival a nemzetközi színtéren.
Szaud-Arábia
Szaud-Arábiát illetőleg a jó kapcsolatok évszázadosak, már Mohamed is
utalt arra, hogy az muszlimok és a
kínaiak között kevés a különbség.
Koncepciózus tervezés pedig az 1950évektől figyelhető meg, majd 1990ben újraalapozták a kapcsolatokat.
2001-től, az USA-val való kapcsolatok
megromlásával Szaud-Arábia tudatos
stratégiát váltott, nagyobb hangsúlyt
helyezve ázsiai olaj szállításaira és
beruházásaira. Számos gazdasági
szerződést írtak alá, évi 41%-al
emelkedett a kereskedelem volumenie
2001-05 között és Kína az ország 4.
import-célországá vált, míg SzaudArábia a kínai export szempontjából 5.
helyen áll. 2010-re a kereskedelem volumene eléri a 20 milliárd dollárt és a
szaudi olaj a kínai import 17%-át teszi
ki (ezzel a legfontosabb tényező).
Ezen kívül rendszeresen összehangolják politikáikat nemzetközi és regionális kérdésekben, a palesztinizraeli kérdésben (területet békéért elv
támogatói) és Irak jövőjét illetőleg, de
a « tout azimout » stratégia a kulturális-vallási-történemi együttműködési projektekre is kiterjed, hogy megalapozzon egy elmélyült kapcsolatot.
2001 után úgy tűnt, az amerikai-szaudi kapcsolatok megromlásával geopo-
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litikai vákum keletkezett, melyet az
EU is igyekezett betölteni, a Total
például komoly beruházásokba kezdett. Franciaország is fontos partner,
de elszigetelten, EU-stratégia nélkül…
a végeredmény, hogy nem az EU, hanem Kína nyomult be sikeresen ide is.
Az USA tudtában annak, hogy az
ország szerepe kulcsfontosságú hagyta
elveszni a térséget.
Palesztin-izraeli konfliktus
Peking 1948 óta támogatta a Palesztinokat, az 1960-as években a Fatah
harcosok kiképzésében segített és a
harcolni-tárgyalni-harconi stratégiát
támogatta és elsőként ismerte el a
PFSZ-et. Napjainkban itt is a speciális,
békés, kínai stratégia alkalmazódik,
azaz a Palesztin Állam hívei Kína
támogatásában látják jövőjüket a az
ENSZ « hírhedt » 242/338-as határozatai alapján.
A kínai-szaudi duó úgy tűnik sikeresebben képes fellépni a nemzetközi

színtéren a palesztin-izraeli konfliktusban, mint az Izrael mellett nyiltan
elkötelezett euroatlanti tandem, mert
nem érdekli ez utóbbiak antidemokratikus, palesztinellenes és Hamasz-ellenes kifogásai : Egy asztalhoz tud ülni
valamennyi aktorral - a valóban semleges közvetítő képét mutatva - a Hamasszal és a Hezbollahhal is. Wang
Shjiiet, pedig Kína Palesztion ügyekkel megbízott speciális nagykövetévé
nevezte ki.
Kína – pl. az USA-val és az EU-val
szemben – megérti a Hamaszt, mikor
az azzal érvel, hogy « már többször
közel jártak Izrael állam elismeréséhez, de Izrael e tárgyalások alatt is folytatta a palesztinok likvidálását, és e
cselekedet nemzetközi jogi szempontból háborús bűn. » Hasonlóképpen
a palesztinok pártját fogja azzal a nyugati véleménnyel szemben, hogy a palesztinok további irtása azért jogos,
mivel a demokratikus választások

!
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(2006) « rossz eredményt » hoztak, és
mivel « a Hamasz politikai párt és nem
állam, ezért nem ismerheti el Izraelt ».
Határozottan támogatja egy Palesztin
Állam létrehozását, de ezt nem harccal, hanem nemzetközi jogi alapokon
szeretné elérni.
Izrael legutóbb 2008 nyarán indított
Kína ellen offenzívát a Shurat Hadin
szervezeten keresztül (izraeli külügy és
hadügy fedőszerve), a kaliforniai
bíróságon megtámadva a Kínai
Nemzeti Bankot, a « terroristák finanszírozásával » vádolva, mivel Kína
2006 óta (újra ?) támogatja (pénzzel
és föld-levegő rakétákkal is) a Hezbollahot és a Hamaszt. E lépéssel a kínaizraeli kapcsolatok érzékelhetően
romlottak.
A kínai diplomáciai érvelés (Irak,
Szudán, Irán kapcsán is) az alapvető
jogelvekre és a « nemzetközi törvényességre » épül, és e vonalat SzaudArábia is magáévá tette. Ugyanakkor
Kína kellően ügyes ahhoz, hogy kerülje a konfrontációt az USA-val, ez a
tudatos döntés az oka például annak,
hogy miért nem vásárolja fel az
olajmezőket Szaud-Arábiában. Egyébként ez utóbbi is jó viszonyra törekszik
az USA-val, melynek demokratizáló
törekvései visszatetszést keltenek.
Kínai-orosz együttműködés
Bár 2003-ban megindultak a puhatolózások, 2006-ig nem sikerült betörni Kínának az orosz szénhidrogén-piacra. Ekkor azonban a ROSNEF (ru) és
a CNPC (k) közös vállalatot hozott
létre és ekkor készítették elő a China
Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec)Odmourdneft – ROSNEF
együttműködést is. A partnereket stratégiai szövetségessé a keleti AngersDaqing olajvezeték terve (JUKOSZ)
tette. (Bajkál-tó, ld. térkép.)
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Orosz szakértők szerint jobb Kínával
a kapcsolat, mint Sztálin idején, de sok
a bizonytalansági tényező is, az
oroszok attól félnek, hogy Kína előbbutóbb nemcsak importálni akar, hanem
ellenőrizni is a forrásokat.
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V. Kína és a G-20
Kína, miután konstatálta, hogy az
elemzők 13% helyett csak 6,5%os növekedést várnak gazdaságától 2009-re, 455 millio euros
belsőpiaci élénkítőcsomagot fogadott el, és – többek között 2009
áprilisában a G-20 soron következő ülésére is kész tervekkel érkezett.
1, A kínaiak fő célja a csúcs előtt a
dollár alternatívájának megteremtése volt, azaz egy új tartalékvalutáé, mivel Kína 739,6 milliárd
dollár értékű amerikai állampapírral rendelkezik, így az USA első
számú hitelezője. Éppen ezért aggódnak a dollár vergődései miatt.
Wen Jibao kínai miniszterelnök is
kijelentette, hogy aggódnak az
amerikai befektetéseik miatt.
2, Ehhez kapcsolódóan a kínaiak
szorgalmazták a leginkább a DTS
(SDR : Special Drawing Rights)
szélesebb körű alkalmazhatóságát.
A DTS lényegében az “aranypapíralap”, azaz az arany értéke
papíron s a tranzakciók ehhez való
kötése, mely kereskedelmi deficitet felhalmozott országok közötti
kereskedelemben használatos
1969 óta. (Tehát egyfajta nemzetközi “ECU”ként funkcionáltatható.) Zhou Xiaochuan a Kínai
Nemzeti Bank elnöke ki is jelentette, a dollárt a DTS váltsa fel.
Ezt az elképzelést Oroszország is
támogatta, valamint India, DélKorea, Dél-Afrika és Brazília illetve az IMF francia vezetője
DSK is. Joseph Stiglitz vezette
pénzügyi kutatócsoport is osztja
ezt az USA-ból, hiszen szerintük
harmadik világbeli országok hitelezenek a dolláralapú rendszerrel,
miközben inkább nekik lenne
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szükségük hitelre. (Tudhatjuk, de
Gaulle erre már az 1960-as években rájött, mikor levette a frankot
a dolláralapról.)
Persze az USA hivatalosan, Nagy-Britannia támogatásával ennek
az ellenkezőjéért harcol(t) a G20-on.
Mit hozott Kína számra a csúcs e
két téren? Az IMF alapokat
megháromszorozták, 750 milliárd
dollárral, melyből 500 milliárd a
tagállamok idézőjeles “új pénzéből” származik, míg 250 milliárd pedig a DTS-ből, az IMF
elszámolási egységéből. Ezen
kívül 250 milliárd USD-t szavaztak meg a világkereskedelem
élénkítésére, 100 milliárd dollárt a
fejlesztési bankoknak, tehát összesen 1100 milliárd dollárt tesz ki ez
így összesen. Kína tehát elégedett
lehetett a G-20 eredményeivel,
mely első lépés a céljaik felé.

VI. Konklúzió
Kína sokkal inkább tisztában van gazdasági és nyersanyagfüggőségeivel,
mint az EU és sokkal dinamikusabb
mértékben igyekszik csökkenteni függőségeit, illetve megerősíteni globális
és világpolitikai jelenlétét. A több évtizedes gondosan tervezett és végrehajtott koncepciózus politika eredményei – élesen szembeállva a koncepciótlan és egymással is rivalizáló
európai törekvésekkel kézzelfoghatóak.
Kína tehát globálisan, több forrásból
is biztosítani akarja ellátását : úgy
tűnik a globális jelenlét stratégiájával
igyekszik alternatívát találni (vagy legalábbis az utóbbi évekig ezt tette) a
katonai jelenléttel, beavatkozással történő érdekvédelem gyakorlatával
szemben.
Ez a magyarázata annak, hogy pl. hasonló bányászati és olajberuházások
folynak Afrikában és Dél-Amerikában : ha az egyik államban a termelés mondjuk politikai instabilitás
miatt bizonytalanná válik, még mindig
elég helyen lesz Kína jelen, hogy a
kieső nyersanyagot máshonnan pótolja. Természetesen ezzel nem kívánjuk
egyben tagadni, hogy Kína politikai
kapcsolatait is intenzíven építi
világszerte és egyre növekszik a kínai
tanácsadók szerepe is. Úgy tűnik mindazonáltal, hogy Afrika diktátoraival
jobban felhasználható, ill. ott az egyes
államok jobban kijátszhatók egymás
ellen, mint Dél-Amerika államai, ahol
az agresszív gazdasági nyomulás a
felszín alatt egyre jobban növeli a
feszültségeket.
Az afrikai kapcsolatok mélyebbek,
Dél-Amerikában többen nézik gyanakvó szemmel a kínaiak tevékenységét. Kína ugyan 2004-ben megfigyelő
tagja lehetett az Amerikai Államok
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Szervezetének, de az Interamerika
Bankba többször is visszautasították
(eddig) a felvételét. Ha nemzeti érdekei úgy kívánják Kína feláldozza itteni
kapcsolatait, pl. nem támogatta azt a
brazil javaslatot (német, indiai, japán
támogatással), hogy a BT létszámát
15-ről 25-re emeljék, 6 új állandó taggal. A WTO-ban sem támogtja Kína a
dél-amerikai törekvéseket. Azonban
hamarosan át kell gondolnia ezt a politikáját, mert India dél-amerikai jelenléte is erős és akár egyes esetekben az
oroszok is megfelelő alternatívát is
kínálhatnak vele szemben.
Mint láthattuk Kína úgy tűnik ugrásra
készen áll a válság következményeinek
kihasználásában Európában is, bőven
rendelkezik befektetendő tőkével.

---
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