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„Chinafrica”? – Afrika a XXI. század küszöbén
„A legmohóbb kapitalisták ma Kínából érkeznek!”

“CHINAFRICA”? – AFRICA AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY
“THE GREEDY CAPITALISTS TODAY COME FROM CHINA!”

In the last decade, China won the black continent for itself. Its booming economy
strives for raw materials and minerals – particularly oil – from Africa. Chinese
companies are to invest in African energy projects, especially in infant markets.
Their activities are subsidized by Chinese government, With its new Africa policy
Beijing interferes in the geo-strategic balance of power. China is building a new
force on the black continent with its business policy, partnerships and its humani-
tarian help throughout Africa.

The U.S. and Europe are both upset – they foresee their own commercial risks.
China's penetration is successful, and by now China has become one of Africa's
second largest trading partner right after the United States and preceding the for-
mer colonial powers; France and Great Britain. The Chinese influence is strong in
sub-Saharan Africa, which Europe as an influential economic factor would probably
lose in the future.

A gyarmati rendszer felbomlása után sokan jósoltak gyors fellendülést az afrikai föld-
résznek. Ehelyett olyan évtizedek következtek, amelyek során az afrikaiak egyre szegé-
nyebbek lettek és a földrész méltán viselte a „legszegényebb kontinens” elnevezést.

Ám a kilencvenes évek közepétől gyors gazdasági növekedés indult meg, amit so-
kan „jelentős fordulópontként” értékelnek Afrika történetében. Az elmúlt tíz évben a
gazdaság átlagosan évi több mint 5,4%-kal növekedett (2007-ben 5,8%-kal), üteme-
sebben, mint a gyarmati rendszer felbomlása után bármikor a földrészen, majdnem
olyan gyorsan, mint a világ gazdasága összesen, és gyorsabban, mint a gazdag or-
szágoké. A Szaharától délre erőteljesebb a bővülés, mint a kontinens északi – ha-
gyományosan gazdagabbnak tekintett – arab részén. Ha a fellendülés tartós marad
– amit számos előrejelző valószínűsít –, akkor a szubszaharai Afrika válhat az elkö-
vetkező évtized feltörekvő piacává, és a világ hamarosan az afrikai „oroszlánokról”
beszélhet majd, úgy, mint a nyolcvanas években az ázsiai „tigrisekről”.

A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS ALAPJAI

A gazdasági fejlődés felgyorsulását számos tényező okozta az elmúlt években.
1. A nyersanyag- és energiaárak jelentős emelkedése – a korábban perifériálisnak

tekintett – afrikai nyersanyagtartalékok kitermelése iránt érdeklődést teremtett.
A profit reménye „emészthetővé” tette a befektetők számára a kontinens megany-
nyi problémáját: a belső konfliktusokat, a zord természeti viszonyokat. A poten-
ciálok felismerésével a nagyhatalmak versenyfutása kezdődött meg az afrikai or-
szágok „újragyarmatosításáért”, így mára Afrika az egyik legfontosabb stratégiai
területté vált. A tét nem kicsi, hiszen az erőforrások birtoklása stratégiai kérdés, a
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erőviszonyokat. (Például a világ olajkészletének kb. 10%-a található Afrikában. A
becslések szerint a következő 20 évben duplájára is nőhet a kontinensen a „fekete
arany” kitermelt mennyisége, miközben más térségekben már ma is komoly gon-
dot okoz az ellátás. Az olajon kívül a kontinens közismerten gazdag egy sor más
ásványkincsben, így rézben, vasércben, földgázban is, s ezeknek nagy része még
feltáratlanul pihen a föld mélyén!)

2. A fellendülésben jelentős szerepe van az ázsiai nagyhatalmak látványos fejlődé-
sének is. Kína és India gyors növekedése alapvetően függ attól, hogy ehhez meg-
felelő mennyiségű nyersanyagot és energiaforrást tudjanak beszerezni. Elsősor-
ban a szédületesen emelkedő kínai nyersanyagszükséglet gondoskodik arról, hogy
az afrikaiak több pénzt kapjanak az exportért, mint korábban. (A kínai kereslet
már önmagában felhajtotta a piaci árakat!) Ehhez járul hozzá az, hogy a Kína
igyekszik hosszú távon, szerződéses rendszerben – az afrikaiak számára így ki-
számíthatóan – bebiztosítania magának a nyersanyagokat.

3. Fontos tényező, hogy a kontinens gazdaságilag is nyitottabb lett, mint volt. Az ún.
CPIA-együttható – amely egy ország gazdasági keretfeltételeinek különböző mu-
tatóit foglalja magában – jobb értékeket mutat ma a régióban, mint az ezredfor-
dulón. Az afrikai országok nagy részében azon engedélyek száma, amelyek egy
vállalat alapításához vagy akár egy gép importálásához szükségesek, drasztikusan
csökkentek. A béreket, az árakat és a valutaárfolyamokat, amelyekről korábban a
bürokraták döntöttek, ma már sok helyen a piac szabályozza. [5]

4. Az új évezred változást hozott, és Fekete-Afrika ma békésebb, mint az utóbbi
negyven évben bármikor. Ahol béke uralkodik és szabadok az emberek, ott a vilá-
gon mindenhol ugyanaz történik: találékony vállalkozók és befektetők kihasználják
a lehetőségeket – és gyarapítják az egész társadalom jólétét. A svéd Uppsala Egye-
tem adatai szerint a háborúk és polgárháborúk száma Afrikában 1991 és 2006 kö-
zött megfeleződött, kilencre. 2000 óta – Etiópia szomáliai beavatkozását leszámítva
– nem dúlnak államok közti háborúk. Enyhült az összecsapások súlyossága is,
becslések szerint 1999-ben 100 ezren vesztették életüket közvetlenül a harcok mi-
att, 2005-ben kevesebb, mint négyszázan. A határokat átlépő menekültek száma is
csökkent: 1994-ben még majdnem 7 millióan éltek hazájukon kívül, 2007-ben már
csak 2,5 millióan. De a kontinens nem csupán békésebb, liberálisabb is lett. A
Freedom House Index – amely a világ összes országában a politikai szabadságot
méri – a Szaharától délre fekvő területen az elmúlt tíz évben jelentősen javult.
Természetesen számos tényező nehezíti napjainkban is a fekete földrész gazdasá-

gi felzárkózását a fejlett térségekhez. A kontinens ipari termelése 1980 óta mindösz-
sze évi 6%-kal gyarapodott, ami kevesebb, mint a fele az ázsiai országok ütemének.
Az egy főre jutó jövedelem 1960 és 2005 között mindössze 25%-kal emelkedett, és
Fekete-Afrika 750 milliós lakosságának fele ma is a szegénységi küszöb alatti, azaz
napi 1 dollárnál kevesebb jövedelemből kénytelen megélni. Továbbra is magas az
analfabéták, képzetlene aránya, és a kontinens nagy része még napjainkban is a
„technológiai sivatag” jelzővel illethető.

Afrika kereskedelmi forgalmának alig 10%-át adja a kontinens országai közti áru-
csere, aminek legfőbb oka, hogy még a XXI: század küszöbén is mindenütt többnyire
hasonló termékeket – azaz nyersanyagokat és nem iparcikkeket – állítanak elő. Ne-
hezíti az előrelépést a fejletlen infrastruktúra is. Jórészt a gyarmati korban épültek a
vasutak és a közutak, amelyek elsősorban a bányákat és a mezőgazdasági területeket
kötik össze a kikötőkkel. Nem ösztönöz az árutermelésre az sem, hogy a kontinens
tengertől elzárt országaiban a fuvarköltség átlagosan a teljes export értékének 32%-
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át teszi ki, ami négyszerese más fejlődő régiókénak. Nehezíti a gazdasági és kereske-
delmi kapcsolatok fejlődését a piac széttöredezettsége, az egyenetlen településszer-
kezet, az áthatolhatatlan lakatlan területek nagy aránya, a városiasodás alacsony
foka. Bár Fekete-Afrika népessége az 1960-as évek óta megháromszorozódott, a
lakosság vásárlóereje még igen messze van attól a szinttől, hogy vonzó legyen a
külföldi befektetők számára. [10]

A BEFEKTETŐK ELSŐSORBAN KÍNÁBÓL ÉRKEZNEK

Afrika gazdasági meghódításában Kína lépett a leggyorsabban, napjainkban már 50
országban közel 800 vállalattal van jelen, és 40 állammal van kétoldalú kereskedelmi
szerződése. A kínai közvetlen tőkebefektetések mértéke megközelíti a 7 Mrd USD-t.

Afrika kereskedelmi forgalmának több mint 10%-át folytatta 2006-ban Kínával,
amivel az ázsiai állam egyelőre jócskán lemarad az USA mögött. Ami látványos, az a
kínai részesedés nagyon gyors emelkedése. Kína Afrikával való összes kereskedelme
2007-ban elérte az 73 Mrd USD-t, amivel már a kontinens 2. legnagyobb kereske-
delmi partnerének számít – megelőzve az egykori gyarmattartó Franciaországot, és
Nagy-Britanniát [2]. Ez 2010-re elérheti a 100 Mrd USD-t is. 2010-re a távol-keleti
ország lehet a nyersanyagok piacán Afrika első számú befektetője, megelőzve az
USA-t, s jócskán lehagyva a későn eszmélő Európát is.

A gyors gazdasági – az elmúlt két évtizedben átlagosan 9%-os – fejlődésnek kö-
szönhetően napjainkra Kína a világ második legnagyobb olajimportőre lett. Pótlóla-
gos igényeinek kielégítésére új szabad termelőkapacitásokat keresett. 2008-ban
szükségletének több mint egyharmadát fedezte afrikai forrásokból, és 27 főbb olaj-
és gázipari projektben vesz részt a kontinensen, főleg Nigériában, Szudánban, An-
golában és Kongóban, valamint növekednek a kínai befektetések Egyenlítői-
Guineában, Gabonban, Zambiában, Algériában, Dél-Afrikában és Csádban. Szudán
kőolajexportjának nagyobb része Kínába irányul, ráadásul az állami tulajdonú China
National Petroleum Corporation tulajdonában van a Greater Nile Petroleum
Operating Corporation 40%-a, mely a szudáni olajmezőket felügyeli.

A gyorsan fejlődő Kína számára létkérdés az energiaszükségletek folyamatos és
biztonságos biztosítása. A kőolajat valósággal szomjazza a kínai gazdaság. Miközben
2006-ban a kínai olajfogyasztás 3,5 millió hordó volt naponta, ez 2030-ra elérheti a
13,1 millió hordót. (Háromszoros növekedés!) A világ 2. legnagyobb olajimportőr ke-
leti hatalomnak egyszerűen kézenfekvő forrása lehet Afrika. A Közel-Keletre instabil
térségként tekint Peking, miközben regionális olajszállítóját – Iránt –, mint szövetsé-
gesét folyamatosan védi az ENSZ szankcióival szemben. A 2001. szeptember 11-i me-
rénylet, illetve az ezt követő események („nyugati beavatkozások” Irakban, Afganisz-
tánban) tovább erősítették azt a kínai félelmet, hogy a Közel-Kelet instabil régió, a
gazdasági kapcsolatok folyamatossága nem biztosított hosszú távon. A másik jelentős,
olajban gazdag régió Latin-Amerika, itt azonban az USA érdekei érvényesülnek, illetve
a kitermelt olaj döntő része is Észak-Amerikába áramlik. A viszonylag közeli – szintén
jelentős olajtermelő – Oroszország pedig (akár csak az USA) Kína potenciális globális
ellenfele lehet a jövőben. Az előbbiekből leszűrhető az a következtetés, hogy Kína
afrikai térnyerését tulajdonképpen a versenytárs nagyhatalmak ösztönözték, és Pe-
king csak józan válaszokat adott lépéseivel a globális sakktáblán.

Mit jelent Kína számára Afrika elsősorban? A kínai Kereskedelmi Minisztérium
Afrikát fontos fejlődő régiónak tekinti, gazdag nyersanyagforrásokkal, olcsó munka-
erővel és potenciális piacnak 900 millió fogyasztóval, amelyekkel egy ideális expan-
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ziós területe a gyorsan fejlődő távol-keleti hatalomnak. [13] A legutóbbi időkben
már az is szóba került, hogy kínai befektetők Afrikában vásároljanak termőföldeket,
hogy ily módon is biztosítsák a Föld legnépesebb országának élelmiszerellátását.
Sőt, arra is született elemzés, hogy a kínai népességfölösleg levezetésének terepe
lehet Afrika a jövőben!

1. ábra
Az afrikai nyersanyagexport növekedése 1998 és 2006 között [1]

A kínaiak afrikai sikere stratégiájukból is fakad, ők ugyanis közösségi oldalról, se-
gítségnyújtással „támadnak”. Az elv egyszerű: az állami vállalatok hosszú távú szer-
ződéseket kötnek a kormányokkal, ennek értelmében a bányavállalatok kitermelik
nekik a nyersanyagot, ők pedig cserébe iskolákat, kórházakat, utakat vagy épp erő-
műveket építenek, de nagy gondot fordítanak (ezáltal saját helyzetüket is megköny-
nyítik) a számítástechnika, telekommunikáció exportjára is. [11]

Kína a saját gazdasági érdekeit követi, nem pedig morális megfontolásokat. Kína
nem válogat a rezsimek között, bárkivel hajlandó üzletet kötni, akár diktatúrákat is
támogat, és érdektelenséget mutat az emberi jogi kérdésekben. Peking kész fegyve-
reket is eladni bármelyik afrikai vezetőnek, a nyugatiak által kínált árnál jóval ol-
csóbban. Nem avatkozik be az egyes államok belső politikai (gyakran etnikai) vitáiba
sem. Így más megvilágításban tűnnek fel a kínaiak a helyiek szemében, mint az egy-
kori gyarmatosító európaiak.

A kínai térnyerés egyik szemléletes példája az egykori belga gyarmat Kongó,
amely elsősorban rézérccel, kobalttal, illetve faanyaggal látja el Kínát. 2007 szep-
temberében jelentették be az ún. „infrastruktúrát ásványkincsekért” megállapodást.
Ennek lényege: a kínaiak mintegy 5 milliárd dollárt fektetnek be az afrikai állam
infrastruktúrájának fejlesztésébe, cserébe részesedést (koncessziókat) kapnak az
ország ásványkincseiből, így több millió tonna vörösrézhez és kobalthoz jut az ázsiai
ország. A kapcsolat része, hogy Peking felépít, illetve helyreállít a dzsungel által
benőtt területeken 3300 kilométer utat, hasonló hosszúságban vasúti szakaszokat,
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felépítenek 32 kórházat és 145 rendelőintézetet, két helyen áramelosztó hálózatot
telepítenek, létesítenek két-két vízerőművet és repülőteret. (Tanulságos, hogy a
kormány bejelentette, hogy ugyanilyen feltételekkel az európaiaknak is meghirdette
a munkákat, a teljesítést azonban egyetlen állam sem tudta vállalni olyan egyértel-
műen, mint tették a kínaiak!)

1. táblázat
Kína szerepe néhány afrikai állam kereskedelmében (2008) [16]

Kína részesedése Helyezés
Állam az export-

ban (%)
az import-

ban (%)
az import-

ban
az export-

ban
Angola 32,7 14,7 2. 1.
Benin 19,7 39,8 1. 1.
Csád  3,3 10,4 3. 2.
Dél-Afrikai Köztársaság  8,7 10,3 2. 4.
Etiópia  4,9 19,5 1. 7.
Gabon 17,9  5,2 3. 2.
Ghána 10,7 22,7 1. 3.
Egyiptom n.a. 10,2 2. n.a.
Kongói Demokratikus Közt. 44,7  5,6 6. 1.
Kongói Köztársaság 32,8 15,6 2. 2.
Nigéria n.a. 12,7 1. n.a.
Szudán 56,3 24,9 1. 1.
Tanzánia 7,2 14,5 1. 2.
Togo n.a. 39,1 1. n.a

A megállapodásból érthető, hogy Kína máshogy viszonyul Afrikához, mint tette
azt (és teszi napjainkban is) a fejlett világ, hiszen nem segélyt, hanem üzletet kínál
afrikai partnerének. A szerződésnek már a gyakorlatban is láthatóak az eredményei.
Egy pekingi állami cég, a Kínai Vasútépítő Társaság mérnököket küldött Kongóba,
akik a helyszínen felméréseket végeztek. A kínaiak nyersanyagéhségének kielégíté-
sére a déli Katanga tartományban a kolwezi bánya megnyitását tervezik, és a bánya-
vidéket az Atlanti-óceánnal (Matadi kikötőjével) összekötő kulcsfontosságú vasút-
vonal fejlesztésével lehetővé válik majd az ásványkincsek piacra juttatása. Sőt, Kína
érdeklődést mutat a Kongó folyón lévő gátak fejlesztésében is, hiszen a Grand Inga
bővítéssel – és mintegy 50 milliárd dollár ráfordításával – a világ legnagyobb
vízerőművi projektje lehetne, és képessé válhatna energiával ellátni Fekete-Afrika
jelentős részét. [9] A hatalmas kongói–kínai üzlet következménye, hogy Kongó fej-
lődését az elkövetkező évtizedben – úgy tűnik – Kína határozza majd meg.

Az olajban gazdag Egyenlítői Guineának Kína 2007-ben elengedett 75 millió
dollár adósságot, Beninnek 30 millió dollárt. Zimbabwe – amelyet a Nyugaton dik-
tátornak tekintett ROBERT MUGABE elnök irányít – 2 milliárd dollár hitelt kapott a
gazdasági válság felszámolására. A kínaiak króm és platina bányászati koncessziókat
vásároltak, és felvásárolják a helyi dohánytermést. (Jól jellemzi a kínai politikát,
hogy a diktátor 120 millió dollár értékű repülőgépet kapott „ajándékba”, és szabad-
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idejét gyakran tölti Kínában.) Csáddal egy 80 millió dolláros gazdasági megállapo-
dás született. Bissau Guinea 60 millió dolláros kölcsönt kapott mezőgazdaságának
fejlesztésére. Nigériában – Afrika legjelentősebb kőolajtermelő államában – a kínai
olajkonszern, a China National Petroleum 2 milliárd dolláros befektetéssel egy
olajmező 45%-át szerezte meg. A nigériai kormány biztosította Kínát, hogy 4 másik
olajmezőben is részesedést szerezhet. Ellentételezésként Peking több mint 4 milli-
árd dollárért korszerűsíti az elmaradott infrastruktúrát. A kínai állami vállalat
(China National Offshore Oil Corporation) 2,3 milliárd dollárt fektetett be a kadimai
olajfinomítóba.

Miközben számos ország – a hatalmas korrupció miatt – leállította segélyszállít-
mányait, Kína szerződést kötött Kenyával az ottani olajmezők feltárásról. Kína az
üzletért cserébe támogatást nyújt az úthálózat fejlesztéséhez, és a malária elleni
közdelemben. Angola – a kontinens második legnagyobb olajtermelője – több „fe-
kete aranyat” szállít Kínába, mint Szaúd-Arábia. Miután az IMF – a pénzek átlát-
hatatlan elköltése, és a korrupció miatt – nem adott hitelt Luandának, Peking 2
milliárd dolláros hitelt nyújtott az országnak, amit 2007-ben egy hasonló követett.
Kína ugyancsak szoros kapcsolatokat ápol Gabonnal, amely fontos kőolajszállító a
számára. Szudán 2004 óta Kína egyik fontos olajszállítója, és fegyvervásárlója; cse-
rébe Kína folyamatosan megvédi a kartumi vezetést attól, hogy az ENSZ BT elítélje,
illetve szankciókat hozzon – a darfúri mészárlások miatt – az afrikai állam ellen. A
kínaiak 1 milliárd dollárért építettek kőolajvezetéket a Vörös-tengerhez a helyi olaj-
mezőktől. A Szudánban kitermelt olaj több mint a felét Kínába szállítják.

2. ábra
Az afrikai államok Kínába irányuló exportszerkezete (%), 2006
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De Kína nem csak üzletet köt, hanem segít is, a kínai fejlesztési segélyek 44%-a
érkezik Afrikába. (Kína úgy segít, miközben még maga is kap támogatásokat Ja-
pántól vagy Európától.) Több ezer orvos és nővér dolgozik a fekete kontinensen, 700
fejlesztési programot támogat Afrikában, és évente közel 1000 afrikai diák tanulhat
Kínában műszaki, illetve egészségügyi felsőoktatásban. Az elmúlt években közel 30
államnak részben vagy egészben elengedett összesen mintegy 11 milliárd dollár
adósságot. 2009-re Kína meg szeretné duplázni az Afrikának szánt segítséget. [12]

Szimbolikus jelentőségű az Afrikai Unió Etiópia fővárosába tervezett központja –
az épületet ingyen, a „kínai nép ajándékaként” kapja a fekete kontinens. Togo népét
egy a fővárosban, Loméban épített új stadionnal lepte meg Peking. Apró, de jellem-
ző momentum, hogy a Kongói Köztársaság például 64 000 dollár értékben kapott
irodaszereket. [12]

Az ajándékok hosszú távú célokat szolgálnak: egyfajta „belépési díj” az afrikai
erőforrásokhoz! És Kína nem válogat, diktátorokkal, szalonképtelen vezetőkkel is
hajlandó üzletet kötni. Természetesen ehhez hozzájárul az is, hogy a keleti értékrend
jelentősen eltér a „nyugatitól”. A kínai politikában ugyanis megjelenik – az emberi
jogok nyugati értelmezésével szembeállítva – az ún. „ázsiai értékek” gondolata,
amely merít a keleti ideológiákból (pl. konfucianizmus, a buddhizmus). Nem az
individuumra, hanem az egyénnek a közösség iránti lojalitására helyezi a hangsúlyt.
Előnyben részesíti a szilárd és erős közösségi hatalmat a politikai pluralizmussal
szemben, különösen fontosnak minősíti a társadalmi harmóniát (a konfrontációra
épülő nyugati érdekérvényesítéssel szemben) és nagy súlyt helyez – nyilvánvalóan a
nyomorúságos anyagi múlt közelsége miatt – a társadalom tagjainak a munkához, a
kielégítő élelmezéshez és a ruházkodáshoz való jogára – azaz a jóléthez! [3]

A jótékony fellépésekben kétségtelenül benne van a maoista-kommunista szelle-
mi örökség is: „segíteni a partnereken”, a „szegény testvéreken”, ezáltal tartósan
megnyerni őket! (Afrika perifériális terepe volt a hidegháború korszakának. A világ-
háború után a Szovjetunió és a szocialista államok ideológiai alapon támogatták a
„baráti” országokat Afrikában. Így tett a kínaiak is, akik például Tanzániában és
Zambiában vasutat építettek, máshol stadionok, iskolák, kórházak létesítésével erő-
sítették a szocialista testvériséget a 60-as években. Ezt a „szellemi örökséget” viszik
tovább napjainkban.)

Hiba lenne tehát a segítséget kizárólag valami gonosz és számító kínai stratégiá-
nak tartani. Sok afrikai ugyanis azt érzi, hogy Kína partnerként tekint rájuk, aki nem
gyarmatosítani akarja szülőföldjüket. A kínaiak kórházakat, iskolákat, utakat és
infrastruktúrát építenek szerte Afrikában – amelyek alapfeltételei annak, hogy a
kontinens kitörhessen évszázados elmaradottságából! (Az afrikaiak joggal érezhetik
úgy, hogy az európaiak és az USA magára hagyta a régiót. Ezen államok még napja-
inkban is gyakran úgy tekintenek Afrikára, mint „segítségnyújtásra ítélt területre”,
és nem úgy, mint üzleti-gazdasági partnerre.)

Peking a 2006-os esztendőt az ún. Dél-Dél kooperáció jegyében „Afrika Évének”
nyilvánította, melynek csúcspontja 2006 novemberében a harmadik Kína-Afrika
csúcstalálkozó volt, ahol a kínai elnök 48 afrikai ország vezetőjét fogadta. Közel 2
milliárd dollár értékű szerződést írtak alá, amelyek például infrastrukturális, táv-
közlési, technológiai és energetikai beruházásokról szólnak. Egy szerződés libériai
olaj- és gázmezők feltárására teremtett lehetőséget a kínai Sinopec energetikai vál-
lalatnak, Nigériában gyorsforgalmi utat, Ghána vidéki településein telefonhálózatot,
Egyiptomban pedig alumíniumkohót építenek kínai cégek. Peking 3 milliárd dollár
kedvezményes kölcsönt és 2 milliárdnyi exporthitelt ígért az afrikai országoknak, és
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hogy megduplázza a nekik szánt segélyek összegét, a mostaninál kétszer több ter-
mékre vezetnek be vámmentességet, vállalják 15 ezer afrikai szakember képzését, és
fejlesztési alapokat hoznak létre iskolák, kórházak építésére.

Azonban nem mindenki örül a fekete kontinensen sem a kínai térnyerésnek. Afri-
ka eddigi vezető gazdasági hatalma elveszítheti meghatározó pozícióját a földrészen.
MBEKI dél-afrikai elnök szerint azzal, hogy Kína elsősorban nyersanyagok beszerzé-
sére összpontosít Afrikában, a fejletlen államok, melyek együttműködnek Kínával,
nem tudnak kitörni elmaradott, nyomorúságos helyzetükből. MBEKI szerint „a tö-
megek nem nyernek az együttműködéssel, hanem csak a korrupt politikai elit.”
[12] Az elnök szavaiban – a talán jogos aggodalmak mellett – érződik, hogy a kínai
befolyás növekedésével és az afrikai államok gazdasági fejlődésével a regionális nagy
vesztes a Dél-Afrikai Köztársaság lehet. Ezt az érvelést azonban számos – afrikai
pozícióikban gyengülő – nyugati tényező is átvette.

Korábban az afrikai államok a fejlett ipari államok cégeinek osztogattak bányá-
szati koncessziókat. A befolyó pénzekből azonban a lelőhelyek körzeteiben élő em-
berek gyakran semmit sem láttak, abból érdemi, országos jelentőségű fejlesztés
többnyire nem lett. A kínai tőke megjelenése azonban merőben más érzetet kelt az
afrikaiakban. A befektetések által érintett térségekben az emberek személyesen ta-
pasztalhatják a fejlődést, mert megindulhat a közlekedés, és az ott élők be tudnak
kapcsolódni az ország és a világgazdaság vérkeringésébe.

A kínai inváziót, expanziót természetesen máshogy is érzik az emberek. Egyre
több a kínai bevándorló, aki „üzletet” lát a fekete kontinensen, és egyre több a mun-
kás is, aki valamelyik kínai állami vállalat megbízásából dolgozik ideiglenesen egy
beruházáson. A legtöbb kínai a Dél-Afrikai Köztársaságban él (számuk 2003 és
2006 között megkétszereződött, és 2006-ban elérte a 200 000 főt!), illetve Angolá-
ban, Ghánában, Szenegálban, továbbá Ugandában. Szaporodnak a kínai üzletek az
Európában jellemző olcsó és gyakran silány minőségű árukkal, a kínai játéktermek
és éttermek, a piaci kínai kifőzdék. Sőt megjelent Afrikában is a kínaiak elleni ide-
gengyűlölet. És ahogy Európában, a helyi ruházati- és textilipart itt is megrendítette
a „filléres” kínai holmik megjelenése. Sőt, nem ritka az etnikai konfliktus sem az új
betelepülők és az őslakosok között.

KÍNA SZÁMÁRA AFRIKA A KITÖRÉS PONT

Vajon miért annyira fontos Kína számára a szegény fekete kontinens?
A földrajzi és geopolitikai helyzete Kínának egészen más, mint az eddigi nagyha-

talmaknak. A térképre tekintve jól látható, hogy Kína a jelenlegi nagyhatalmak közül
a leginkább a többi nagyhatalom által körbevett és így ellenőrizhető ország a Földön.
Északon Oroszország, délen a szintén gyorsan fejlődő India, keleten Japán és a
pacifikus térséget uraló USA „határolja”. Nyugaton az egyelőre instabil muzulmán
világgal érintkezik, amelynek Kínával kapcsolatban is rengeteg fenntartása van.
Kína ún. expanziós törekvései tehát rengeteg korlátba ütköznek, és ebből a „hara-
pófogóból” lehet egyfajta kitörési pont Afrika!

Ezzel az elszigeteltséggel Kína egyedi a nagyhatalmak történetében. A szigetor-
szág Nagy-Britannia egyfajta „úszó anyahajó volt”, ahonnan mindenfelé hajózhatott
a világban, mint kereskedőhatalom. Az Egyesült Államok a Csendes- és az Atlanti-
óceán felé is korlátlanul tudott terjeszkedni. (Az USA a XVIII. század végétől egy
évszázadon keresztül a maga országát hódította meg, aztán túllépett saját határain
is.) Oroszország terjeszkedését nem korlátozta semmilyen természeti akadály, meg-
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volt a saját hatalmas területe (Szibéria). Kínának nincsenek ilyen területei, törté-
nelme során mindig is eléggé behatárolt volt. Kína dél felől falszerűen határolt a
Himalája által, északon a fagyott sivatagok, nyugaton pedig a hatalmas turkesztáni
sivatagok kerítik el. A kínai expanzió tehát valószínűleg megáll az ország természe-
tes határainál. Ez a tényező jelentősen korlátozza a feltörekvő állam globális gazda-
sági, illetve geopolitikai lehetőségeit. [4]

A jelek szerint Kína felismerte saját korlátait a globális világ „sakktábláján” és
nincs szó arról, hogy valamiféle agresszív, katonai-politikai eszközöket is bevető
expanziót szeretne folytatni. Sokkal inkább – igazodva a kialakult nemzetközi „esz-
közrendszerhez” – gazdasági módszerekkel igyekszik saját erőterét kialakítani.
Egyfajta kereskedőhatalom szeretne lenni, diplomáciai aktivitása is elsősorban ezt
szolgálja. Ezt alátámasztja, hogy sok tényező hiányzik ahhoz, hogy Kína klasszikus
szuperhatalommá váljon a következő évtizedekben.
1. Egyelőre a kínai hadsereg nem túl modern, és a jelenlegi fejlesztések nem azt az

irányt mutatják, hogy egy agresszív terjeszkedő politikát folytasson a jövőben.
2. Kína rendkívül ráutalt a globális világgazdaságra, mind az előállított termékek

exportját, mind pedig hatalmas energia- és nyersanyagimportját tekintve. Sokat-
mondó, hogy kereskedelmének több mint kétharmadát az Egyesült Államokkal,
illetve növekvő mértékben az Európai Unióval bonyolítja. Ha teljesen megromla-
na viszonya ezekkel a térségekkel, és elvágnák ezeket a kötelékeket, gyakorlatilag
összeomlana a kínai gazdaság. Energetikai szükségleteit: csak úgy tudja kielégíte-
ni, ha egyeztet és politikai párbeszédet folytat a társ-nagyhatalmakkal, amelyek-
nek befolyásuk van ezekre a forrásokra (USA, Európa, India, Brazíliára, Oroszor-
szág). Már csak a kényszer miatt is kialakult egyfajta együttműködő politikai
kultúra, amelyet napjainkban követ a kínai politikai-gazdasági elit.

A VERSENYTÁRSAK…
(„AZ OROSZOK – MÁR A SZAHARÁN TÚL VANNAK…”)

Az afrikai piac megszerzése természetesen más nagyhatalmaknak is érdekük. A ver-
senybe beszállt Oroszország is, lecsökkentve ezzel Kína „játékterét”. Az oroszok
azonban elsősorban az energiaforrások megszerzésére törekednek, ami jól beleillik
Moszkva világpolitikai terveibe. A világ legnagyobb energiaexportálójaként a nyers-
anyagban bővelkedő Oroszországnak természetesen nincs közvetlenül szüksége az
afrikai olajra, fölgázra és egyéb nyersanyagokra. Az olajiparban történő terjeszkedés
jórészt az (új)gazdag orosz vállalatok spekulációinak eredménye. A „fiatal orosz
tőke” szabad vadászterületeket keres, és ezt megtalálta Afrikában. Az érdeklődés
elsősorban a déli területek felé erőteljes: az elmúlt 3 évben a négy legnagyobb fém-
ipari vállalat több mint 5 milliárd dollárt fektetett be a Szaharán túli országokban. A
nagy orosz olajtársaságok Algériával, Nigériával, Angolával és Egyiptommal írtak
alá eddig feltárási szerződéseket.

Merőben más a cél a földgáz-kereskedelem terén. Oroszország a földgázvagyonát
használja fel arra, hogy növelje politikai-hatalmi súlyát Európában. Jól megfigyel-
hető, hogy az állami tulajdonú Gazprom miként „keríti be Európát”. Célja, hogy
Európa gázellátásában vezető szerepre tegyen szert, ezzel segítve az orosz hatalmi
érdekek érvényesítését.

Európa gázellátása alapvetően négy térségtől függ. Kelet felől Oroszország (1),
ahol a Gazprom kizárólagos a piacon. Délkelet felől a Közel-Keletről (2) illetve a
Kaszpi-tenger térségéből (3) tud gázt vásárolni Európa a jövőben (Nabucco-
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projekt). A Kaszpi-tengeri államok gáztermelését Oroszország gyakorlatilag évekre
felvásárolta, és a szállítás is csak rajta keresztül lehetséges Európa felé. A Közel-
Kelet térségében Irán rendelkezik a legjelentősebb készletekkel. Moszkva a nem
éppen nyugatbarát perzsa vezetést arra igyekszik rábírni, hogy az iráni gázt kelet
felé (Kína, India) felé továbbítsa. Az utóbbi időszakban Afrikában (4) is megélénkült
az orosz politika. Líbia például felajánlotta a Gazpromnak, vegyen részt egy újabb,
Líbiát Európával összekötő gázvezeték megépítésében. Az orosz monopólium ér-
deklődik a tervezett transz-szaharai gázvezeték iránt, amely a nigériai földgázlelő-
helyeket kötné össze Európával Algérián és Nigeren keresztül. Algériában felújította
a Sonatrach társasággal az európai tevékenységük összehangolására vonatkozó szer-
ződéseket. Így felmerült annak a veszélye, hogy az európai piacon eddig vetélytárs-
ként fellépő orosz, illetve algériai társaság (amelyek eddig 25%, illetve 10% körül
részesedtek a piacból) egymás üzleti partnerévé válhatnak, kartell-megállapodásra
léphetnek, és akár politikai célokra is felhasználhatják a gázcsapokat. [7]

Miközben Kína – és mellette az Egyesült Államok is – egyre szorosabbra fűzte gaz-
dasági kapcsolatait az afrikai országokkal, Európának is lépnie kell, ha nem akarja
elveszíteni a kontinensen a gyarmatosítás korában megalapozott vezető szerepét.

Az Európa és Afrika közötti kapcsolatok erősítését jelentősen akadályozza, hogy
az európaiak – Kínával szemben – gyakran politikai, emberi jogi feltételeket szab-
nak az együttműködésért cserébe, a segélyek folyósításához, a beruházásokhoz. Az
erősödő, és a már koránt sem kiszolgáltatott afrikai államok az ilyen kikötéseket
azonban egyre kevésbé fogadják el.” [15] Ha Európa nem akar lemaradni a feltörek-
vő afrikai piacokért folytatott globális versenyben, ezekről a korábban gyakran
megfogalmazott követelésekről valószínűleg le kell mondania a jövőben. (Az Afriká-
ért folytatott versenyben az európaiak gyakran azzal vádolják Pekinget, hogy „le-
igázza és kifosztja” Afrikát, tisztességtelen politikusokat és rezsimeket tart hatal-
mon, így cserébe hozzájuthat a természeti erőforrásokhoz.) Ezek ugyan igaz állítá-
sok lehetnek, viszont az afrikai vezetőket kevésbé érdekli, és csak megerősíti őket
abban, hogy Kína „termékenyebb partner”, mint Európa. Az európai kormányok –
Kína térnyerését akadályozandó – gyakran a segélyek látványos emelésével próbál-
koztak, azonban ezzel úgy néz ki lekéstek, hiszen Kína minden téren előttük jár.

2007 decemberében Lisszabonban, az EU–Afrika csúcsértekezleten az Unió 27 tag-
államának kormányfője közel félszáz afrikai vezetőt látott vendégül. (Miközben az EU
hét éve nem tartott csúcstalálkozót Afrikával, Kína 2000 óta háromszor is rendezett
ilyet!) A fő célkitűzés az volt, hogy az EU és Afrika országai között 2007. december 31-
ével új kereskedelmi szerződéseket léptessenek életbe (a korábbi 2000-es Cotonou-i
Megállapodás és az 1975-ös Lomé-i konferencia szellemében). Ezek értelmében a ko-
rábbi afrikai, karibi és csendes-óceáni gyarmatokról a termékeket tulajdonképpen
vámmentesen lehetett az Unióba exportálni, kivéve az EU számára „érzékeny” termé-
keket, mint például a cukor, a hús, a banán. A WTO (Világkereskedelmi Szervezet)
ragaszkodott hozzá, hogy ezeket a kedvezményeket töröljék el, vagy váltsa fel őket egy
kölcsönösségen alapuló kereskedelmi megállapodás. Az EU azt kérte az államoktól,
hogy az Unióból származó árukat vámmentesen engedjék be piacaikra.

Az európaiak azonban szembesültek a megerősödő kontinens új pozíciójával, ugyanis
Afrika nem írta alá a gazdasági partnerségi megállapodásokat, amelyekkel Európa a
szabadkereskedelem megvalósítását akarta elérni, és így tovább rontotta volna az afrikai
termelők helyzetét, az országok kiszolgáltatottságát a gazdagabb Európa felé. (A kudarc
után az Európai Bizottság újabb tárgyalásokat kezdeményezett – az új szerződésben
valószínűleg nagyobb kedvezményeket biztosítanak majd a déli kontinens számára.)
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Európa államainak be kell látniuk, hogy beköszöntött a 21. század, s itt az ideje,
hogy ne csak „örökös gyarmatként”, elmaradott segélyekre szoruló területként gon-
doljanak Afrikára, ahol a legnagyobb probléma az öreg kontinensre irányuló migráció!

Az USA fokozódó nyersanyagszükséglete, az emelkedő nyersanyagárak miatt
tartja vigyázó szemeit Afrikán. Kiszolgáltatottságát szeretné csökkenteni az olajim-
port területén: a jelenlegi 15%-os import 25%-ra növelése a cél. A szeptember 11-i
terrortámadások után az egyes országok belpolitikájának stabilizálása is sürgőssé
vált, hiszen az általános amerikai vélemény szerint a gyenge afrikai államok a terro-
rizmus melegágyaként szolgálhatnak. A Pentagon 2007 februárjában jelentette be az
Afrikai Parancsnokság (Africom) megalakítását a konfliktusok mérséklése, a bizton-
ság erősítése, a terrorista hálózatok létrejöttének megakadályozása, valamint a vál-
ságkezelés elősegítése céljából. Ám az afrikaiak államok többsége szükségtelen és
betolakodó lépésnek tekinti ezt.

Ugyancsak új és szabad vadászterületként kezeli India Afrikát, mely az utóbbi
években szintén gyors gazdasági növekedést ért el. India céljai hasonlóak mint Kí-
náé: piac és nyersanyagforrások biztosítása a növekvő termelés számára. Itt első-
sorban az indiai magántőke szerepe domináns, olyan erős, tudatos és irányított ál-
lami politika „Afrika megszerzéséért”, mint Kínában, nem tapasztalható.

ÖSSZEGZÉS

1. A ’90-es évektől a világgazdaság súlypontja fokozatosan a pacifikus térségbe he-
lyeződött át. Ennek a folyamatnak egyértelmű vesztese Európa. A dél-kelet-ázsiai
térség fejlődését, világgazdasági súlyának növekedését a gyors kínai fejlődés, fel-
emelkedés tovább erősíti.

2. Jelenleg jelentős folyamatok játszódnak, amelyek pár évtized alatt jelentősen
átalakíthatják a globális világgazdaság szerkezetét. Az immár három évtizede
rendkívül gyors kínai gazdasági fejlődés egy új gazdasági világhatalom megjele-
nését vetíti előre, fenyegetve az USA, az EU és Japán, illetve Délkelet-Ázsia (a
Triád) eddigi világgazdasági vezető szerepét.

3. Kína és Afrika intenzívebb súlya, „összefogása” hosszú távon a világgazdaság II. világ-
háború után kialakult térszerkezetének jelentős átalakulást vonhatja maga után.

4. Az Afrika kereskedelmi és gazdasági ellenőrzéséért folytatott küzdelem akár egy
új hidegháborút is hozhat (a távol-keleti országokat maga mögött tudó) Kína,
Oroszország és az angolszász hatalmak között.

5. Az Európai Unió az átalakulásnak a vesztese lehet. Súlya, szerepe, illetve ezekkel
együtt érdekérvényesítő képessége a globális világban csökkenhet. Az EU mint
fejlett magterület (centrum) elveszítheti egyik fontos külső erőterét: Afrikát. Ki-
emelkedő ennek a „veszélye” Fekete-Afrika esetében, ahol a leggyorsabban nö-
vekszik a kínai befolyás. Kína mint feltörekvő világhatalmi pólus erőteret „épít”,
és ennek napjainkban legfontosabb eleme a Szaharától délre fekvő afrikai álla-
mok (szubszaharai térség.)

6. Az európai politika csökkenő súlyát Afrikában, – elsősorban a szubszaharai régi-
óban – igyekszik ellensúlyozni a mediterrán térségben. Az EU tervei között szere-
pel egy Földközi-tengeri Unió létrejötte, ezzel az észak-afrikai államok szorosabb
kapcsolatának kialakítása Európával.
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