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KAMBODZSA GAZDASÁGÁNAK FEJLÕDÉSI
ÚTJAI
– a gazdasági világválság árnyékában
Másfél évtizedes látványos gazdasági növekedés ellenére Kambodzsa Délkelet-Ázsia egyik
legszegényebb állama maradt. Gazdasága mindenekelõtt a textilipartól, a turizmustól, az építõipartól függ, míg a munkaerõ nagy része  továbbra is  az önfenntartó mezõgazdaságban
igyekszik boldogulni. A kormányzat erõsen függ a nemzetközi segélyektõl és egyre növekvõ
mértékben a külföldi beruházások gazdaságélénkítõ projektjeitõl, és még mindig csak minimális szolgáltatásokat biztosít állampolgárainak. Az utóbbi években Kína vált a legjelentõsebb
donorjává Kambodzsának. Egyúttal mára Kína a legnagyobb import partnere is Kambodzsának, így egyre markánsabb szereplõnek látszik Kambodzsa jövõjének formálásában. A cikk
igyekszik rávilágítani, hogy Kína érdeklõdése nem új keletû, de az utóbbi évtizedben a két
ország kétoldalú kapcsolatai új dimenzióba emelkedtek. Ezzel párhuzamosan, Kínától korántsem függetlenül, a Kambodzsába történõ külföldi befektetések forrásiránya is átrendezõdött.
Az elmúlt öt év adatai szerint Kína beruházásainak összértéke megelõzi a hagyományos khmer
partnerekét. A kínai beruházási kedv megnövekedése mögött pedig rendkívül összetett diplomáciai és politikai tervezés látszik kirajzolódni. Az írás  khmer és kínai érdekek felõl szemlélve  kísérel meg rámutatni a kínai befolyás növekedésének okaira és annak várható következményeire.
Alig több mint húsz éve az akkori és mostani  Délkelet-Ázsiában leghosszabb ideje regnáló  kambodzsai miniszterelnök, Hun Sen egy esszéjében, amely a khmer múltról szól, Kínát
minden rossz forrásának nevezte (Jelders, 2003). Tizenöt évvel késõbb, 2003-ban, a kínaikhmer diplomáciai kapcsolatok negyvenötödik évfordulóján pedig már meleg szavakkal méltatta, egyenesen Kambodzsa legmegbízhatóbb barátjának titulálta ugyanazt a Kínát, amely a
vörös khmereket  hatalomra kerülésükkor és késõbb a polgárháborúban, Hun Sen akkori kormányával szemben  is támogatta. A 2008-as esztendõt, a bilaterális kapcsolatok ötven éves
jubileumának kapcsán, mindkét fél a Kínai-Kambodzsai Barátság Évének nevezte.
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Kambodzsa régi-új barátja
A 90-es évek elején Kambodzsa soha nem látott méretû nemzetközi közremûködésnek
(UNTAC) köszönhetõen új életet kezdhetett. A fiatal khmer demokrácia életében azonban súlyos törést jelentett, mikor 1997-ben, a társ-miniszterelnöki pozíciót betöltõ Hun Sen a hadsereg segítségével  politikai gyilkosságoktól sem tartózkodva  megfélemlítette riválisait, és a
hatalomból eltávolította a számára kellemetlen szereplõket. Mindenekelõtt társelnöke és annak
pártjának (FUNCINPEC) prominensei kényszerültek menekülésre. A társelnök, Sihanouk király fia, Rannariddh egy éven keresztül nem is térhetett haza. Az erõszakos eseményeket elítélõ
Egyesült Államok és a nyugati demokráciák egyként függesztették fel a Kambodzsát támogató
programjaikat. A humanitárius segítségeken túl pedig ezt követõen egy évtizeden keresztül
rendre felcímkézték támogatásaikat. A címkékre írt elvárások pedig nem illeszkedtek harmonikusan a kormányzati gyakorlathoz: a plurális demokrácia biztosítása, a jogállamiság, a
korrupció felszámolása és a vörös khmer genocídium felelõseinek bíróság elé állítása. A politikai instabilitás természetesen elriasztotta a nyugati gazdasági befektetõket is, akik az idõközben kirobbanó (19971999) délkelet-ázsiai pénzügyi válság idején kétszeresen is meggondolták beruházásaikat.
Kambodzsa régi-új elnöke, bár megszabadult belpolitikai riválisaitól, de egyúttal elveszítette az USA szimpátiáját, ráadásul az ASEAN-hoz való csatlakozást is elnapolták. Hun Sen hamar felismerte, hogy csak egy jelentõs hatalomtól nem kapott rosszalló megjegyzéseket, ez
pedig Kína volt. Mindez nem lehetett véletlen. Kína felismerte a kínálkozó lehetõséget és az
Egyesült Államok mögött támadt ûrt láthatóan szívesen töltötte be. Hun Sen helyzetének stabilizálását követõen, azzal az indokkal, hogy politikai ellenfelének Tajvan  Kambodzsa egyik
legjelentõsebb beruházója  nyújtott katonai támogatást, bezáratta a nem hivatalos tajvani képviseletet a fõvárosban (Marks, 2000). A látványos gesztust Kína azonnal meleg szavakkal és
egyetértéssel kommentálta (Xinhua, 1997. júl. 24.).
Hun Sen hamarosan Pekingbe repült, ahol Rannariddh apját, az államfõt, Sihanouk királyt
gyógykezelték. A kínai fõvárosban a khmer uralkodónak a helyzet konszolidálását ígérte, míg
a kínai kormányzat megértõen támogatásáról biztosította az új khmer kormányt (The Washington Post, 1997). Néhány nappal késõbb, az augusztusi tárgyalásokon Kína 6 millió amerikai dollár értékben több száz kút fúrásának finanszírozását ajánlotta fel Kambodzsának és a
khmer belügyminiszterrel biztonsági téren is együttmûködésrõl állapodott meg (Jeldres, 2003).
1997 végén, 2,8 millió USD értékben 116 darab katonai szállítójármû és 70 terepjáró érkezett
Kambodzsába a Kínai kormányzattól. 1998-ban 100 kambodzsai rendõr kéthetes továbbképzésére kínai szakemberek érkeztek a khmer fõvárosba (Marks, 2000). A következõ évi szabad
választások támogatásához is csatlakozott Kína, és a többségében nemzetközi hozzájárulásokból biztosított kambodzsai választásokhoz újabb 27 terepjárót adott ajándékba (Xinhua, 1998.
máj. 19., júl. 1.).
Kína csak látszólag nem kért semmit. Tulajdonképpen Kambodzsa minden kormánya õszinte odaadással tudta támogatni a Kína számára oly fundamentális egy Kína politikát, különösen azért, mert ez nem befolyásolta negatívan a jelentõs tajvani befektetési kedvet. Kevésbé
tûnt természetesnek, hogy Kambodzsa nem gördített akadályt a kínai kisebbségnek Pekingbõl érkezett kulturális és társadalmi támogatása elé, hiszen ez a kínai kisebbség képezte a khmer
gazdaság motorját. Továbbá Kambodzsa kész volt befogadni azokat a kínai gazdasági segítségnyújtáshoz és beruházásokhoz kapcsolódó, számára egyébként közvetlenül hasznot hozó projekteket, amelyeknek kivitelezését kínai vállalkozások végezték. 1998 és 1999 folyamán e területen tehát Kambodzsa törlesztett a számlán. Konkrétabban fogalmazva, Tajvan nem nyithatta újra képviseletét Phnom Penhben. A kínai nyelvû oktatás számára kínai kormányzati támo-
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gatásból nemzetiségi iskolák épülhettek, melyek száma 1999 végére elérte a hetvenet, ami több
mint négyszerese az 1995-ös számnak. A kínai kormány anyaországbeli tanárokkal, tankönyvekkel és ösztöndíjjakkal igyekezett kambodzsai kisebbségének anyaországi kötõdéseit megerõsíteni (Marks, 2000). Bár a kormányzat Kína-politikáját Kambodzsában érték bírálatok, a
közeledésben már nem volt megállás, és az utóbbi években már rendszeresek a miniszteri szintû támogatásokkal, együttmûködésekkel kapcsolatos egyeztetések, a magas szintû kínai-khmer
diplomáciai találkozók.

Segélyek és befektetések szerepe Kambodzsa talpra állásában
1993 után Kambodzsa gazdasága, a relatíve stabil politikai környezetnek köszönhetõen jelentõs külföldi támogatásban részesült. Kezdetben fõként az Egyesült Államok, az Európai
Unió és Japán nyújtott segítõ kezet, késõbb a Világbank, a Nemzetközi Valutalap és az Ázsiai
Fejlesztési Bank is meghatározó lett Kambodzsa talpra állításában. Mindehhez hamarosan egyre növekvõ beruházási kedv is kapcsolódott. Elsõként Thaiföld, Tajvan és Malajzia befektetõi
láttak fantáziát az országban. A külföldi tõke segítségével az ország gazdasága folyamatosan
növekedett. A nemzetgazdaságban 1993 és 2003 között évente átlagosan 7, majd a következõ
három évben 11%-os átlagos GDP-növekedés volt regisztrálható. Mára a 14 millió lakosú Kambodzsa gazdasági teljesítménye 11 milliárd USD, közel ötszöröse az 1993-asnak, így az egy
fõre vetített éves GDP meghaladja a 750 USD-t (IMF, 2009).
A nemzetközi elismerés jegyében Kambodzsa 10 éve csatlakozhatott Délkelet-Ázsia integrációs szervezetéhez, az ASEAN-hoz, majd 5 éve a Világkereskedelmi Szervezethez, a WTOhoz. A látványos alkalmazkodás és fejlõdés ellenére a szegénységi ráta 30%-os maradt, és
Kambodzsa a világ HDI-rangsorában továbbra is csak a 137-ik. (UNDP, 2009.) A Hun Sen
elnökletével mûködõ Kambodzsai Fejlesztési Tanács (Council for the Development of Cambodia
 CDC) adatai szerint a külföldi befektetések (FDI) száma és értéke évrõl évre növekszik.
(Lásd a 1. sz. táblázatot.)
Az utóbbi tíz év befektetési csúcsát a 2007-es esztendõ tartja 867 millió USD-vel (IMF
2009: 16), ami akkor a kambodzsai GDP 10%-át jelentette. A Világbank legfrissebb adatai
szerint 2008-ban 800 millió USD értékû külföldi tõkebefektetés érkezett Kambodzsába, míg a
2009-es becslések 600 millió amerikai dollárnyi beruházást prognosztizálnak (MIGA, 2009).
A CDC adatai szerint Kína az utóbbi 10 esztendõ legnagyobb beruházója, megelõzve a régió
erõs szereplõit: Japánt, Thaiföldet, Malajziát, Dél-Koreát. Ugyanakkor Kína közvetlen külföldi
befektetéseit (FDI) nehéz elválasztani segélyeitõl (kamatmentes célhiteleitõl), mert a kínai segélyekhez rendelt projektek kivitelezésére rendre kínai állami tulajdonú cégek szerzõdnek.
Az utóbbi tíz évben Kína tudatosan fokozta a Kambodzsa segélyezésére fordított forrásait
(ODA) és közvetlen beruházásait (FDI). Ezzel egyidõben fokozatosan az ország egyik legfontosabb kereskedelmi partnerévé is vált. Napjainkra megkérdõjelezhetetlenül az ország jövõjének egyik legmeghatározóbb külsõ szereplõje lett.
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Forrás: IMF, Cambodia: Statistical Appendix Series: Country Report No. 04/330
2004. okt. 22,; IMF, Cambodia: Statistical Appendix Series: Country Report No. 09/48,
2009. feb. 10.
Általánosságban elmondható, hogy Kambodzsában a közvetlen külföldi tõkebefektetések
preferált szektorai az elsõ évtizedben alig változtak. Érzékelhetõ átalakulás körülbelül öt éve
kezdõdött. 2004-ig a középkori khmer birodalom, Angkor vonzerejének köszönhetõen összességében a turisztikai beruházások (össze 35%-a) voltak a legjelentõsebbek, ám ebben a szektorban hagyományosan Thaiföld, Malajzia és Dél-Korea dominál. Egyúttal kiemelendõ, hogy
2009-ben az ország GDP-jének 40%-át a turizmushoz közvetlenül (kb. 25%-ban) és közvetve
erõsen kötõdõ szolgáltató szektor adja. Az ország GDP-jéhez az ipar és a mezõgazdaság hasonló arányban (30-30 %) járul hozzá (WB, 2009: 6).
2004-ig a szolgáltató szektorhoz képest csak negyedakkora beruházási kedvnek örvendett
az ipar és a feldolgozóipar, hasonlóan csak negyedakkora érdeklõdés volt a mezõgazdaság és
élelmiszeripar iránt is. Az utóbbi öt évben a tendencia megfordult, és a beruházások egyre
nagyobb arányban áramlottak az ipari és mezõgazdasági területekre. 2004 óta ezekben a szektorokban  kezdetben inkább csak a textiliparban  a kínai befektetések folyamatosan megelõzték a külföldi versenytársakéit. Szintén új trend, hogy az agráriumban és a bányászatban látott
lehetõségek miatt a kínai beruházások megelõzni látszanak az eddig legkedveltebb, de visszaesést mutató ágazatot, a feldolgozóipart, melyben különösen a textilipar számított húzóágazatnak.
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A khmer textilipar hullámvölgye
A kínaiak az utóbbi tíz évben a számukra jól ismert, hagyományos textiliparba invesztáltak a legtöbbet Kambodzsában. Ez mindkét fél szempontjából különösen elõnyös volt. A kambodzsai kormányzat számára jelentõs munkahelyteremtõ jellege miatt (lakosság 3%-a), a beruházónak pedig azért, mert Kambodzsa rendkívül kedvezményes  mindenekelõtt az Egyesült
Államokkal kötött  kereskedelmi megállapodásaink köszönhetõen könnyen talált piacot az itt
elõállított áruinak (UNDP, 2009: 312). 2007-ben a textilexport volumene elérte a 2,8 milliárd
USD-t (a GDP 12%-át a textilipar állítja elõ). A khmer ruhaipari termékek 70%-a az USA-ban,
míg 22%-a az EU-ban talált piacot (WB, 2009: 7). A khmer ruhaipari termékek iránti kereslet
(a világválság hatására) azonban az utóbbi két évben komolyan (20%-kal) visszaesett. Ennek
ellenére, továbbra is  ma még  mindenekelõtt a ruha- és cipõgyártás adja a kambodzsai kivitel
85%-át, és 300 ezer embert foglalkoztat (Adhikari  Weeratunge, 2007: 25).
A délkelet-ázsiai textilipar jövõjével kapcsolatos bizonytalanság miatt  melyet a 2005-ben
megszûnõ MFA-korlátozások idéztek elõ, és sokan attól tartottak, hogy Kambodzsa a nagyobb
verseny következtében elveszíti speciális amerikai és európai kereskedelmi kedvezményeit 
az utóbbi években közel kétszeresére emelkedett a rizs ára. Ráadásul e fejlemények a kínai
befektetéseket is új területek felé csábították. A mezõgazdasági szektor iránti érdeklõdés éppen
beleillett a kormányzat 2004-ben meghirdetett új, a kambodzsai gazdaság diverzifikálást célzó,
Hun Sen által csak  a négyszög stratégiájának  nevezett modellbe, amely a mezõgazdaság
modernizálását prioritásként kezelte (RGC, 2004).

A khmer mezõgazdaság új perspektívái
A mezõgazdaság korszerûsítésére elindított kambodzsai tervek rendkívül idõszerûek voltak. Egyrészrõl a mezõgazdaság átlagos éves növekedése 19942004 között alig 3%-os volt,
fele akkora se, mint a textiliparé vagy a turizmusé (EIC, 2006). Másrészrõl, öt éve még az
élelmiszerellátás biztonságát sem sikerült szavatolni az országban. Igaz, 10 év alatt megkétszerezõdött a kulcsfontosságú gabona termelése, de ennek ellenére ellátási gondok most is akadnak. Pedig a gyorsan növekvõ népesség több mint 50%-a még ma is a mezõgazdaságban dolgozik, de miután 80%-uk önellátó gazdálkodást folytat, a hiány nehezen pótolható hazai forrásokból. A beruházásoknak és a kormányzati programnak (Agricultural Sector Strategic Development
Plan, 20062010.) köszönhetõen azonban az utóbbi öt év átlagos mezõgazdasági növekedése
(az élõállat-gazdálkodásban és a növénytermesztésben) évente közel 8%-os volt. Idén a kormány már több mint 2 millió tonna rizs exportjával számolhatott (GDCC, 2009). A termésátlagokon még mindig sokat kell javítani, de a rizs árának emelkedése ellenére is sokan látják,
hogy az agráripar nagyságrendekkel jövedelmezõbb lehet.
Pontos beruházási információkat az agrárszektorra vonatkoztatva sem könnyû beszerezni.
Így a kínai beruházások méretérõl és a koncessziós földtulajdonszerzésekrõl is rendkívül töredékesek az adatok. A MAFF  amely nélkül 1000 és 10 ezer hektár közötti koncessziók nem
adhatók  szerint már két évvel ezelõtt is 1000 hektár feletti földterületen (1000 hektár alatti
tulajdonosi adatok lényegében elérhetetlenek) ötvenhét darab koncessziós vállalkozás gazdálkodott Kambodzsa megmûvelhetõ területének 15%-án, ami közel 950 ezer hektárt jelentett. A
vállalkozások fele külföldi tulajdonú, egynegyede pedig kínai koncesszió volt (UNOHCR, 2007:
7). 2007-ig ez pontosan 188 ezer hektár kínai tulajdont jelentett, amelyeken agráripari (gyorsan
fejlõdõ fafajták, pálmaolaj, cukornád vagy az újabban legnépszerûbb kaucsukfa) ültetvényeket
alakítottak ki (NGO, 2006). Úgy tûnik, hamarosan vége azoknak az idõknek, amikor a khmer
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mezõgazdaságot a vidék önellátó, nagy munkaigényû, háztáji gazdálkodásával jellemezhetjük.
A modernizálás megkezdõdött, a mind nagyobb, exportorientált ültetvények gombamód szaporodnak, míg a kisgazdaságok is divatba jöttek.
Külön figyelmet érdemelnek a régió klimatikus adottságait kihasználó fiatal kaucsukültetvények, illetve az újabbak telepítéséért folyó tárgyalások. Kambodzsában csak 2008-ban több
mint 20%-kal (ennek fele külföldi beruházás) nõtt a gumifaültetvények területe, és ma már
messze meghaladja a 100 ezer hektárt (GDCC, 2009). Nem véletlenül. A fent említett 7 millió
tonna rizst két és félmillió hektáron termelik és a 2 millió tonna exportból 3-400 millió USD
bevétel realizálható, míg 2006-ban az alig 75 ezer hektáron termelt gumi kivitelébõl 175 millió
USD származott (WB, 2009: 7). Kína aktuális és elõrejelezhetõ, jövõbeni kielégíthetetlen gumiéhsége vonzza ezen beruházások irányába a befektetõket. Már 2002-ben 3,4 millió tonna
természetes gumit használt fel Kína, ezzel a világ legnagyobb gumifogyasztója lett. Akkoriban
ez a világtermelés 18%-a volt. Szakértõi elõrejelzések szerint Kína 10 év múlva, 11 millió
tonna gumira tart majd igényt, ami a termelés növekedése ellenére becslések szerint a világtermelés 30%-át jelenti majd, nem utolsósorban azért, mert a 2005-ben még csak 10 milliós kínai
gépjármûállomány 2020-ra 200 milliósra fog növekedni.

A khmer természeti erõforrások kiaknázása
Kína nyersanyag- és természetierõforrás-igényének növekedése, illetve az ezek kielégítésére tett erõfeszítései, globális térnyerése évtizedes tendencia. Kambodzsa ásványkincseinek feltárása az utóbbi öt évben vett lendületet. Így a jó adottságok ellenére a lehetõségek még kiaknázatlanok. Sõt, többek között szénhidrogénekbõl, Kambodzsa jelentõs behozatalra szorul. Miközben ismert, hogy a Tonle-Sap alföldje alatt hatalmas gázmezõ található, és a kambodzsai
tengerpart mentén, a kontinentális talapzaton még háborítatlanok az olaj- és gázkészletek. A
következõ években éppen ezért a hazai termelés várhatóan kiváltja majd az importot. Sõt a
lehetõségeket látva könnyen lehet, hogy a jelenlegi nyersanyagexport-tilalomról szóló törvényt
is módosítják.
A bányászati szektor 2004 óta jelentõs (évi 15%-os) és folyamatos növekedése ellenére az
ország GDP-jéhez mindössze 0,41 %-kal járult hozzá 2006-ban, annak ellenére, hogy 2004 óta
erõs kormányzati promóció zajlik a befektetõk megnyerésért, mind a feltárásra, mind a kitermelésre (IMF, 2007: 44, 65). Jelentkezõ akadt is. Fõként ausztrál, kínai, dél-koreai, thaiföldi és
vietnami beruházók igyekeztek elõzetes feltárási licenszekhez jutni a CDC-tõl, késõbb pedig a
kecsegtetõ területekre koncessziót kapni a kormánytól (Ministry of Industry, Mines and Energy
 MIME). 1994-2004 között a kormányzat mindössze 8 ásványkincsfeltáró koncessziót adott.
Azt azonban, hogy új szelek fújnak, bizonyítja a 2005-ös év, amikor további 11 licencet írtak
alá, és a következõ másfél évben, 2007 nyaráig újabb 15-öt (WU, 2008: 1). Az IMF adatai
szerint a 2006-os évben a bányászati szektorban már az elõzõ évi dupláját, 403 millió amerikai
dollárnyi befektetést hagytak jóvá. A kormányzati adatok természetesen ebben a szektorban is
bizonytalanok, az irány azonban világos.
Az utóbbi évek kutatásainak köszönhetõen egyre nyilvánvalóbb, hogy Kambodzsa számos
érc (vas, bauxit, réz, arany), ipari ásvány (mészkõ) és jelentõs szénhidrogénkészletek (földgázés kõolaj-) birtokosa. 2007 közepén 35 beruházásból 27 külföldi (ausztrál, kínai, amerikai)
vagy részben külföldi tulajdonú volt. A kínai bányászati beruházások meghatározása nehéz,
mert az adatok pontatlanok, de 2008-ban öt nagyobb beruházás biztosan kínai tulajdonú volt
(WU, 2008: 2). Ezek egy kivétellel (Mirach Energy Ltd.) mind Kambodzsa északkeleti területein kaptak feltárási és  siker esetén  kitermelési jogokat.
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A legnagyobb reményeket a kontinentális talapzaton található olajmezõhöz fûzik Kambodzsában. A nyersolajtermelésbõl az óvatosabb becslések szerint az elkövetkezõ 1520 évben
évi egy, míg a merészebb jóslatok szerint évi két milliárd USD bevétellel számolhat a kormányzat, a feldogozott olaj értéke pedig ennek a többszöröse is lehet. Az amerikai Chevron (A.
Blokk) áll a legközelebb ahhoz, hogy a 700 millió hordósra becsült területérõl a termelést jövõre megkezdje. A kínai Mirach Energy Ltd. (korábban China Petrotech Holdings Ltd.) is ezen a
területen (D. Blokk) kapott 7 éves kutatási és 30 éves termelési jogokat. A felmérések szerint
250 millió hordónyi nyersolajra és 14 millió köbméternyi gázra van kilátása (Demongeot, 2007).
A kambodzsai kontinentális talapzaton kutat még két kínai vállalat: a The China National
Offshore Oil Company és a China National Petroleum Corporation is, míg a várható nyersolaj
feldolgozására is akadt már jelentkezõ. A Sihanoukville-i kikötõ közelében készített elõ projektet a China National Chemical Engineering Group Corporation. Amennyiben terveikre áldást kapnak, akkor 400 millió USD-bõl felépülhetne az ország elsõ olajfinomítója.
Kína tehát minden kambodzsai ásványkincsre, megújuló (pl. víz) és meg nem újuló (olaj,
szén) energiahordozóra is vevõ. 9 évvel ezelõtt fogalmazta meg Kína a 10. Ötéves Tervében,
hogy energiabiztonságának növelése végett határán túli nyersanyagokat, természetei erõsforrásokat kezd használni; külföldi olaj- és gázutánpótlási bázisokat fog kiépíteni, diverzebbé
teszi olajbehozatalát és stratégiai olajtartalékot képez. 2003-ban központi adminisztrációt alakítottak ki a legfontosabb 50 állami tulajdonú vállalat kontrolljára. Ösztönözték, de egyben
szabályozták és engedélyhez kötötték a külföldre irányuló beruházásaikat. 2004-tõl jelentõs
erõkkel léptek ki a világba a természeti erõforrások kiaknázására szervezõdõ kínai állami
óriásberuházók. Ekkorra már 10 éve mûködött Kína legnagyobb exporthitel-ügynöksége, a China
Exim Bank (CEB) és 4 éve a Sinosure, hogy kellõ tapasztalattal tudja támogatni a beruházásokat. Globálisan szemlélve, 2005-ban csak a CEB 20 milliárd amerikai dollárnyi tõkét helyezett
ki. Mára õ világ második vagy harmadik legnagyobb exporthitel-ügynöksége. A jelenlegi gazdasági válság ellenére 2008-ban a kínai külföldi beruházások értéke megduplázódott, és elérte
az 52 milliárd amerikai dollárt.

A segélyek „kínai természete”
A befektetésekkel párhuzamosan és azoktól természetesen nem függetlenül az utóbbi évtizedben az állami kínai fejlesztési támogatások (ODA) is látványosan növekedtek Kambodzsában. 10 évvel ezelõtt Hun Sen 1999-es pekingi látogatásáról közel 220 millió USD  fõként
infrastrukturális és munkahelyteremtõ beruházásokat finanszírozó  támogatás ígéretével tért
haza. Akkoriban ez volt Kína egyik legnagyobb nemzetközi kamatmentes hitelnyújtása (Marks,
2000). 2000 novemberében pedig, a kínai elnök, Jiang Zemin látogatásakor hivatalosan bejelentették, hogy Kína törli Kambodzsa korábbi államadóságát (Jeldres, 2003). A kínai államfõi
bejelentés elõtti hónapokban kétoldalú gazdaságfejlesztési megállapodások, szándéknyilatkozatok sora született, látványosan kifejezve, hogy Kína mindent megtesz Kambodzsa gazdaságának fejlõdéséért (Xinhua, 2000. okt. 3, nov. 16.). 2001-ben 2 millió USD-t ajánlottak fel
új ivóvízellátást segítõ kutak kialakítására, majd ugyanebben az évbe 6 millió USD értékben
két kisebb acélhíd megépítését vállalta Kína, míg az év végén további 10 millió USD kamatmentes hitel folyósítását ígérte (Xinhua, 2001. júl. 18., szept. 7., dec. 24.). Ezek után nem
meglepõ, hogy Hun Sen 2003 júliusában, a Kínai Népköztársaság megalakulásának 45. évfordulójára rendezett ünnepségen Kambodzsa legmegbízhatóbb barátjának nevezte Kínát.
2006-ban Kína minden addiginál nagyobb, 600 millió USD értékû támogatást és segélyt
ajánlott fel a következõ évekre (Asia Monitor, 2006). A támogatás közel felét Kambodzsa pil-
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lanatnyilag legnagyobb vízierõmûvének, a Kamchay gátnak a megépítésére és közvetlen környezetének infrastrukturális beruházásaira fordítják, míg több mint 100 millió amerikai dollárból két híd (Prek Kdam és a Prek Tamak) megépítése fejezõdik be 2010-ben (CDC, 2009).
2007-ben, a folyamatosan növekvõ kínai donorszerepnek köszönhetõen, Kína elsõ ízben
vett részt a Kambodzsai Fejlesztési Együttmûködési Fórumon (Cambodia Development
Cooperation Forum  CDCF), ahol a 2008-ra szánt 689 millió USD-nyi segély helyét és
céljait egyeztették. Kína már elsõ, jelentõs donorévében a harmadik legnagyobb segélyezõ
lett (91,5 millió USD) Kambodzsában, az Európai Unió (170 millió USD) és Japán (112 millió
USD) mögött, de megelõzve az Egyesült Államokat (CDCF, 2007).
2008-ban, a szokásos decemberi CDCF ülésének idejére már javában záporoztak a gazdasági világválságról szóló hírek, így a khmer kormányzat önmérséklõen, az elõzõ évinél kevesebb
(600 millió USD) segélyt kért a következõ, 2009-es évadra. A támogatók azonban nemhogy
kevesebbet tudtak felajánlani, hanem jelentõsen emeltek is támogatásuk értékén (951,5 millió USD) (Reaksmey, 2008).
2008-ban Kína már a legjelentõsebb támogató szerepében volt jelen a fenti CDC Fórumon,
ahol a segélyek 27%-át jegyezte, megelõzve a hagyományos partnereket, az EU-t (23%) és
Japánt (11%), és nem utolsó sorban elhomályosította az Egyesült Államok ötödakkora segélyét. Természetesen Kína célzott támogatásainak is világosan látható okai vannak. Az infrastruktúra fejlesztésével Kína könnyebben juthat addig nehezen elérhetõ nyersanyagokhoz, alakíthat ki fizikai kapcsolatot eldugott, elérhetetlen nyersanyaglelõhelyekkel és készítheti elõ a
terepet kínai vállalatoknak olaj- és más ásványlelõhelyek feltérképezéséhez, felkutatásához.
A kínai segélyek nagy többsége rendkívül kedvezõ kölcsön, amelyet infrastruktúra- fejlesztésre, vízierõmû-építésre és villamosenergia-hálózat kiépítésére fordítanak. Kína 2008-as,
257 millió USD értékû támogatását is szinte teljes egészében erre költik majd (Sothanarith,
2008).

A kambodzsai vízierõmûvek gyors fejlesztése
Az Ázsiai Fejlesztési Bank 2003-ban közzétett Mekong Erõmûhálózat Tervében Kambodzsát potenciális elektromosáram-exportõrnek mutatta, amennyiben kihasználja vízierõmû-építési
lehetõségeit és az abból nyert energiát (Middleton, 2008). Öt éve a lakosság mindössze 30%-a
élvezhette a világ egyik legdrágább elektromosáram-szolgáltatását (WB, 2007: 79). Az utóbbi öt évben pedig az energiaigény nemhogy nem csökkent, hanem 60%-kal nõtt. A magas költségek mindenekelõtt a khmer villamosenergia-igény biztosítására kialakult drága, importdiesellel üzemeltetett, elavult, kis teljesítményû generátorokkal magyarázható.
Öt éve az új impulzusokat kapott kambodzsai kormány elhatározta, hogy megsokszorozza
Kambodzsa vízenergia-kapacitásait. A kormányzati (MIME) tervet, amely 10 ezer MW elérését is elképzelhetõnek tartotta, támogatta a Mekong Bizottság (MRC) is. Ennek megfelelõen az
alig két évvel korábban felállított Kambodzsai Elektromosáram Hatóság, a kormányzati hozzájárulás (MIME Department of Hidropower) után már számos licencet adott a energiatermelésre
érkezett független beruházóknak. Ráadásul továbbiak várhatók, mivel az óvatosabb kormányzati becslések szerint 10 éven belül megháromszorozódik az ország energiaigénye (MIME,
2008). 2009-ben a kormányzat a már épülõ erõmûvekkel együtt 29 lehetséges vízerõmûvel
számol.
Kína messze a legjelentõsebb szereplõ a kambodzsai vízenergia-szektorban. Már fentebb
utaltam rá, hogy Kína hivatalos állami segítséget biztosított a kambodzsai vízenergia-fejlesztés
beindulásához, a China Exim Bank és a China Development Bank hitelein keresztül. Kína
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elsõségét azzal is igazolni kívánta, hogy a két elsõ jelentõs vízierõmû Kambodzsában kínai
fejlesztésben (Sinohydro) és állami finanszírozással (ODA) valósult meg. 2010-ben adják át a
Kamchay-gátat (193 MW), amely a maga 260 millió USD-s beruházásával a legnagyobb lezáruló fejlesztési projekt lesz Kambodzsában, és 2012-ben adják át a Stung Atay-gátat (120 MW),
amelyet 200 millió amerikai dollárból valósít meg a Yunnan Corporation for International
Techno-Economic Cooperation (CYC).
Ezek után talán nem meglepõ, hogy eddig kizárólag kínai privát cégek kezdtek neki további
gátépítéseknek (Kirirom 3-gát, Tatay-gát), és a további 13 licencbõl 5 is privát kínai befektetésnek ígérkezik, köztük a legnagyobb, a 2600 MW-os kapacitásra tervezett Sambor-gát (China
Southern Power Grid) építése. (MIME, 2008b.) A koncessziós gátépítések kapcsán számtalan
kérdés szorul magyarázatra. Egyfelõl hangsúlyozni kell, hogy a segélybõl épített erõmûvek
nem exportra termelnek majd, és a tárgyalás alatt álló privát projektek zöménél is elõzetesen
kikötés lesz a várhatóan növekedõ hazai igények elsõdleges kiszolgálása. Ugyanakkor kétséges, különösen a többi erõmûhöz képest tízszeres teljesítményû Sambor esetében, hogy a késõbb megépülõ erõmûvek is az ellátásbiztonság érdekében készülnek. Természetesen nem baj,
ha egy ország profitál energiafeleslegébõl, de ismeretes, hogy a vízierõmûvek építése  a jelentõs környezeti átalakításból fakadó természeti és gazdasági károk miatt  különösen nagy társadalmi feszültségekhez vezethetnek (Sothea, 2009; International Rivers 2008).

A kínai támogatás jövõje
Tíz év távlatából egyértelmûen kijelenthetõ, hogy Kína nem habozott, amikor a nyugati
donorok és befektetõk helyén ûr támadt. Kína folyamatosan növelte segélyeit Kambodzsában,
és mára a legjelentõsebb donorrá vált. A 2005 és 2011 között megkezdett és befejezõdõ projektek (fõként infrastruktúra-fejlesztésre irányulók) támogatási értéke meghaladja a 485 millió
USD-t (CDC, 2009). A khmer kormányzat örömére Kína nem várt el kormányzati, társadalmi, katonai reformokat, nem firtatta az emberi jogi hiányosságokat. Kína látszólag fenntartások
nélküli támogatója a mindenkori khmer rendszernek, és az érdekek találkozásának köszönhetõen egyre aktívabban növelhette jelenlétét, befolyását Kambodzsában.
Kambodzsa minden jel szerint számol is Kína további támogatásával, ahogy a khmer pénzügyminiszter egyszer fogalmazott: Kína több mint egy kedves, gazdag szomszéd Kína tudja, mi kell Kambodzsának. Kína pedig valójában éppen ott segít, ahol a legégetõbb a baj 
mégha ez saját érdekeit is szolgálja : utakat épít és elektromosellátás-biztonságot alakít ki.
Ráadásul Kína közvetlenül a legmagasabb kormányzati szinthez  feltételek nélkül  delegálja támogatásait. Ez lehetõséget teremt a kambodzsai politikai vezetésnek, hogy csökkentse
kiszolgáltatottságát a nyugati donorok és a multilaterális ügynökségek  bonyolult és sokszor
kényelmetlen kötöttségek árán folyósított  támogatásaival szemben.
A kínai támogatás stratégiai döntésekhez is alternatívát teremt Kambodzsának. Fentebb 
többek között  láthattuk, hogy miként csökkenthetõ a villamos energia fejlesztésével és a hozzá kapcsolt hálózat kiépítésével Kambodzsa Thaiföldtõl és Vietnamtól való energiafüggõsége.
Ilyenformán érthetõ, hogy az ellenzék vezetõje, Rainsey is támogatja azt a kormányzati politikát, amely Kambodzsa számára politikai-gazdasági alternatívákat kínál erõs szomszédaival szemben (Sothanarith, 2008). Az aggódó hangok a kínai támogatást azért kárhoztatják, mert lehetõvé teszi a jelenlegi politikai vezetésnek, hogy Kambodzsa donorjai közötti ügyes manõverekkel
csökkentse a politikai-kormányzati-gazdasági reformokat sürgetõ külsõ nyomást. Mások természetesen féltik Kambodzsát a túlzott kínai elkötelezettségtõl, függéstõl. Kambodzsa az utóbbi években markáns kereskedelmi deficitet produkál, amiben a kínai behozatal növekedése
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jelentõs. Kína az utóbbi 10 évben közel ötszörösére növelte Kambodzsába irányuló exportját,
mialatt Kambodzsa megduplázni sem volt képes Kínába irányuló kivitelét.

A kínai támogatások stratégiai természete
A kínai támogatások mögött meghúzódó érdekeket a kilencvenes években is stratégiai okok,
s nem rövid távú, taktikai megfontolások magyarázzák. Kambodzsa mellett Laosz és Mianmar
hasonló módszerekkel és ütemben vált szövetségesévé, politikai-gazdasági lekötelezettjévé
Kínának. Ezen országok (különösen Mianmar) a régió szegény rokonai, gazdasági és társadalmi lehetõségeik  mélyreható politikai változások nélkül  önerõbõl lassan javíthatók. Így
politikai rendszereik, melyek nyugati szemmel cseppet sem makulátlanok, nem bánják a
könnyebben kezelhetõ kínai támogatás növekedését. Kivált, ha az adományozónak köszönhetõen a politikai elit saját hatalmát megszilárdíthatja. Kína maga is  társadalmi és gazdasági
rendszere miatt  állandó nyugati bírálat tárgya, így nyilvánvaló, hogy a politikai és gazdasági
vákuumot morális aggályok nélkül tölti ki, s ezt teszi majd a jövõben is. A régió fejlettebb országai
(Thaiföld, Malajzia, Szingapúr, Indonézia) az Egyesült Államok baráti kapcsolatait preferálják,
melyekkel szemben Kína továbbra is igyekszik regionális ellensúlyt képezni. Ezzel erõs összefüggésben  a 90-es évek végétõl az indokínai államok és Mianmar (az ún. CLMV országok) csatlakoztak az ASEAN-hoz  több hátsó ajtó is kinyílt a teljes délkelet-ázsiai térségben zajló  fõként
gazdasági  kérdések befolyásolásához. A délkelet-ázsiai régióban az USA helyzetének gyengülésével Kína a Dél-kínai-tenger övezetében is megerõsíthette helyzetét. Kambodzsai barátságának
elmélyülésével ráadásul csökkenteni tudta Vietnamnak Kambodzsára való befolyását is.
Kína tehát világos, tudatos, jól tervezett diplomáciai, gazdasági és katonai stratégiát alakított ki. Evidens, hogy a fáradsággal és költségesen kialakított politikai-gazdasági kapcsolatok megõrzésére és fejlesztésére törekszik: a beruházási javak védelme, a termelõkapacitások kihasználása és az alapanyag hazaszállításának garantálása stratégiai kérdés. Éppen ezért
nem meglepõ Délkelet-Ázsiában, hogy az olyan transznacionális megaprojektek, mint a Délkelet-Ázsiát összekötõ úthálózat, vasúthálózat és villamosenergia-hálózat (az Ázsia Fejlesztési
Bank által menedzselt GMS Gazdasági Korridor Fejlesztési stratégia) egyik eminens finanszírozója Kína. Mindemellett fentebb már láttuk, hogy Kína nagy hangsúlyt fektet a bilaterális
megállapodásokon nyugvó, támogatási politikán keresztül megvalósuló, a fentiekhez képest
jelentéktelennek tûnõ kambodzsai infrastrukturális beruházásokra is. (Pl. a Chinas Shanghai
Construction 80 millió USD-ból építi Kambodzsa 7-es útját Laoszig.)
A kínai katonai támogatások látható része  a korábban említett több száz szállító jármû, a
rendõri képzések, a laktanyák, kórházak építése, az aknátlanítás  arra enged következtetni,
hogy Kambodzsa katonai kötõdése Kína felé tolódik. Khmer újsághírek szerint már 10 évvel
ezelõtt, Zhou Kunren Phnom Penh-i látogatásakor több száz kínai harckocsi, ágyú, szállító
jármû, gépfegyver felajánlását fogadta el Hun Sen, melynek átvételét akkor elnapolták. 2006
õszén Kína 6 járõrhajót adományozott, továbbá fegyverzet karbantartására és kiképzõtáborok kialakításában nyújtandó együttmûködésre tett ajánlatot Kambodzsának (Xinhua, 2006.
szept. 6.). 2008 novemberében pedig egy kínai hadihajó tett baráti látogatást Kambodzsa mélytengeri kikötõjében, Kompong Somban. Mindez arra utal, hogy Kína és Kambodzsa katonai
együttmûködése több, mint barátság.
Kína számára tehát a jelek szerint fontos bázis lehet Kambodzsa tengeri kapuja, a Thaiöbölben kiépülõ Sihanoukville (Kompong Som), ahol a kikötõfejlesztésben és egy napirenden
lévõ olajfinomító-építésben is szívesen szerepet vállalna. Fentebb már utaltam rá, hogy a távolsági és a tengeri kereskedelem biztonságának garantálása a Dél-kínai-tengeren, a Thai-öblön és
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Malakka-szoroson át Kína kiemelkedõ érdeke. Nem véletlen, hogy baráti bázisok megtalálásán túl az utóbbi években a kínai hadvezetés rendkívüli erõforrásokat mozgósít saját elhanyagolt flottájának fejlesztésére (Wu, 2009).
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