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РЕЗЮМЕ

Присъствието на Китай в Европа набира скорост през последното десе-
тилетие. Пекин увеличава влиянието си на фона на подновената глобал-
на надпревара между суперсилите и поредицата от кризи в Евро-
пейския съюз. Китай се ангажира в различна степен с европейските ре-
гиони, като възприема сегментиран подход към Северна и Южна Европа 
и към Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Китай създаде инициативата 
„17+1“ в ЦИЕ, включвайки всички бивши комунистически страни, както 
и Гърция, а инициативата му „Един пояс, един път“ е мощен геополити-
чески инструмент за проникване на китайския капитал в региона.

През 2021 г. Китай се включи в агресивни глобални кампании за разпрос-
транение на дезинформация, като част от стратегията си за укрепване на 
собствените си позиции и отслабване на ролята на останалите държави. 
Скорошен пример за това е пандемията COVID-19, а последната дезин-
формационна кампания бе съчетана с дипломатически натиск, целящ 
да представи Китай като най-важния световен лидер в борбата с раз-
пространението на болестта.

Нарастването на китайското икономическо и политическо влияние е по-
ставило редица страни от ЦИЕ в капана на дългосрочни, мащабни и 
скъпоструващи инфраструктурни проекти, които са допринесли за 
прекомерната зависимост от китайски капитали. Инвестициите, ръково-
дени от Китай, често не са в съответствие с техническата стандартизация 
на ЕС и/или с правото на ЕС относно обществените поръчки и конкурен-
цията. Също така често се пренебрегва екологичното законодателство, 
поради което проектите не отговарят на цялостната европейска поли-
тика за декарбонизация и устойчив растеж. 

За да установи действителния размер на китайското икономическо вли-
яние, Центърът за изследване на демокрацията разработи комплексен 
Индекс на китайската икономическа мощ, който се основава на срав-
нителни макроикономически, финансови, корпоративни, енергийни и 
екологични данни и прави експертна оценка на ключовите управленски 
дефицити и въздействието на китайското присъствие върху околната 
среда.

Икономическото влияние на Китай върху икономиките на ЦИЕ се 
е увеличило от 0,46% през 2009 г. до 1,25% през 2019 г. Най-голям ръст 
на китайско икономическо присъствие отбелязват Чехия, Унгария, Сър-
бия и Босна и Херцеговина. Китай се превръща в най-големия търговски 
партньор на страните в региона. От 2009 г. китайски средства на стой-
ност около 14 млрд. щатски долара са влезли в региона под формата 
на безвъзмездни дарения, заеми, сливания и придобивания и концесии. 
Китайските инвестиции в ЦИЕ са фокусирани в няколко ключови сек-
тора – транспортна инфраструктура, енергетика, промишленост 
и телекомуникации. В региона са регистрирани близо 10 000 фирми, 
чийто краен действителен собственик е Китай, както и капиталовложе-
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ния за около 50 млрд. щатски долара в проекти, които са в процес на 
изграждане или подготовка. На практика Китай запълва властовия ва-
куум, оставен от ЕС и САЩ, които постепенно се уморяват от опитите си 
да наложат реформи в региона. Това важи особено силно за Западните 
Балкани, където местните власти дават приоритет на сделките със 
страни извън ЕС, при които няма строги критерии за управлението на 
проектите и чрез които могат да се насочват средства към местни олигар-
хични мрежи. 

Нарастващият икономически отпечатък на Китай в ЦИЕ през последно-
то десетилетие съвпада с влошаването на управленските стандарти 
в региона. Неблагоприятните последици от този процес са най-осеза-
еми в Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора. Унгария е отличи-
телен пример за това въздействие сред държавите – членки на ЕС. На-
ционалните правителства, особено в Западните Балкани, предоставят на 
китайските инвеститори преференциално третиране и държавна 
помощ под формата на освобождаване от данъци и заобикаляне 
на трудовите стандарти. Китай дори успява да използва регионалните 
фондове на ЕС за финансирането на свои инфраструктурни проекти. До 
2020 г. китайските компании са удвоили обема на договорите, базирани 
на рамкови регионални споразумения с ЕС, които възлизат на близо 2 
млрд. евро. Мостът Пелешац  в Хърватия е един от най-показателните 
случаи.

Наблюдава се положителна корелация между размера на китайски-
те финансови потоци в региона и негативното въздействие върху 
управлението. Колкото по-задлъжняла е една страна към Китай спрямо 
своя БВП, толкова по-голяма е вероятността Китай да използва същест-
вуващите управленски дефицити, за да разшири своето икономическо и 
политическо влияние. Западните Балкани са най-уязвими от нараства-
щото икономическо присъствие на Китай, като Босна и Херцеговина и 
Черна гора се разглеждат като най-податливи на тези влияния. Това не 
е изненадващо, тъй като сключването и осъществяването на мащабни 
кредитни сделки с Китай в тези две страни са съпътствани от сериозни 
опасения относно прозрачността на договорите, тяхната съгласуваност с 
националните и европейските закони за конкуренцията и опазването на 
околната среда, както и връзката им с широко разпространените прак-
тики за завладяване на държавата.

Китайските директни заеми за инфраструктурни проекти в ЦИЕ обик-
новено покриват 85% от капиталовите разходи по проекта, а останалата 
част се финансира от държавите, в които се осъществяват проектите. За 
някои от по-малките икономики, като Черна гора и Босна и Херцегови-
на, проектите, ръководени от Китай, съставляват съответно около една 
четвърт и една пета от БВП на тези страни. Това превръща икономи-
ческото присъствие на Китай в структуроопределящ фактор. Тъй като 
повечето китайски проекти се финансират чрез междуправителствени 
заеми, китайският икономически отпечатък се превръща в дългов капан. 
Китайските заеми, свързани с проекти, възлизат средно на 5,6% от 
БВП в региона.
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Съществуващите в Западните Балкани мрежи за завладяване на дър-
жавата се възползват пряко от споразуменията с Китай. Местни ком-
пании, тясно свързани с правителствата в региона, лобират директно за 
включването им в тези проекти. Това означава, че местните предприя-
тия, които дори когато не са силно зависими от Китай за внос, износ или 
финансиране, са подтиквани от търговския си интерес да действат като 
мост между Китай и националните правителства.

Китайските проекти в региона имат една ключова прилика – пренебрег-
ване на държавните политики за опазването на околната среда и еколо-
гичната съвместимост. Китайските проекти допринасят за забавянето 
или блокирането на зелените политики в региона, като правителствата 
се отказват от целите на декарбонизацията и продължават да дават при-
оритет на индустрии с висока въглеродна интензивност, в това число про-
изводството на електроенергия, базирано на въглища, и развитието на 
тежката металургия (напр. стоманодобивния завод в Смедерево, Сърбия). 
Също така, изграждането на магистрали често е лишено от задълбочена 
оценка на икономическата и екологичната целесъобразност, като така се 
отклоняват големи обществени ресурси от по-продуктивни инвестиции, 
в това число и от прехода към нисковъглеродна икономика. По този начин 
се подкопават и целите на държавите – членки на ЕС за намаляване на 
въглеродните емисии до 2030 и до 2050 г. и се възпрепятства прилагането 
на върховенството на закона в областта на енергетиката от страна на шест-
те държави от Западните Балкани, кандидат-членки в ЕС. 

През следващото десетилетие това би забавило неизбежното прекра-
тяване на използването на въглища в ЦИЕ, което ще има сериозни ико-
номически последици по отношение на страните. Възможно е тези стра-
ни да „заключат“ икономиките си в невъзвръщаеми активи за добив и 
употреба на изкопаеми  горива и да влошат допълнително болезнения 
преход за работниците, зависими от въгледобива. В тази връзка, наема-
нето на чуждестранни работници за изпълнението и управлението на 
тези проекти противоречи на общата стратегия на ЕС за справедлив 
преход за работещите в секторите с висока въглеродна интензивност. 
Дори когато китайските инвестиции са насочени към целите на енергий-
ния преход, инвестициите във ВЕИ не са в съответствие с енергийната по-
литика на ЕС, даваща приоритет на местните, градските и регионалните 
инициативи, в осъществяването на прехода, който да е фокусиран върху 
децентрализацията и демократизацията на енергийните доставки.

Въз основа на направената оценка на китайското икономическо влияние 
в ЦИЕ, може да се разгледа следният неизчерпателен списък от полити-
ки за намаляване на отрицателното въздействие на това влияние върху 
качеството на управлението и енергийните и климатичните политики:

• САЩ и ЕС трябва да дадат ясен отклик, като използват различни 
икономически инструменти за поставяне на основите на нисковъгле-
родно икономическо развитие в ЦИЕ. Това трябва да се комбинира с 
прилагането на общоевропейските управленски стандарти и монито-
ринг на китайските инвестиции.

• ЕС трябва да затвърди позицията си на основен двигател на ико-
номическото развитие в ЦИЕ, като запълни недостига на финанси-
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ране за изпълнението на стратегически проекти, като например 
завършването на транспортните коридори, модернизацията на енер-
гийните мрежи, на жилищния фонд и промишлените сгради, и даде 
начален тласък на инвестициите в енергийния преход.

• Изплащането на финансовите субсидии от ЕС за Западните Балкани 
трябва да бъде обвързано със стриктни изисквания за спазване на 
екологичните критерии и върховенството на закона. Новата рамка 
на финансиране може да се използва за замяна на китайските заеми 
при изпълнението на проекти за енергийна и транспортна свърза-
ност.

• Инициативата „Три морета“ трябва да се превърне в ефективен 
механизъм за привличане на повече капитали от Западна Европа и 
САЩ, което би имало положително въздействие върху цялостната 
пазарна и управленска среда в ЦИЕ.

• Европейската енергийна общност трябва да бъде овластена чрез раз-
ширяване на нейните правомощия, за да се гарантира прилага-
нето на върховенството на закона на ЕС в областта на енерге-
тиката и климатичните политики в страните членки от Западните 
Балкани чрез въвеждане на по-строги санкции за държавни решения, 
които не отговарят на изискванията.

• Необходим е стабилен механизъм за мониторинг на изпълнение-
то, за да се прекратяват енергийни проекти, които биха могли да под-
копаят прехода към енергетика с ниска въглеродна интензивност, как-
то в държавите членки, така и в страните-кандидатки. ЕС се нуждае 
от общоевропейска система за преразглеждане на последиците за 
сигурността от инвестициите в енергийния сектор от трети страни в 
европейски компании или операции не само в отделните държави, 
но и в Съюза като цяло.

• Националните правителства в региона трябва да преодолеят някои 
основни управленски дефицити, използвани от Китай за про-
пагандно популяризиране на собствените му инвестиции. Не-
обходими са подробни оценки на целесъобразността и проверки на 
законосъобразността на най-мащабните проекти, за да се гарантира, 
че междуправителствените споразумения са в съответствие с нацио-
налното и европейското законодателство.



Ръстът на икономическото присъствие на Китай в Европа набира ско-
рост през последното десетилетие, което се дължи на нарастващата 
икономическа мощ на Китай и няколкото последователни управленски 
кризи в Европа. Това развитие се случва на фона на подновената надпре-
вара между световните суперсили. В този контекст, най-обезпокоителен 
е размерът на потенциалното въздействие на китайското икономическо 
влияние в Централна и Източна Европа. Там комбинацията от редица 
фактори, като отстъплението от демократичните стандарти, завладява-
нето на държавата и отслабването на гравитационната сила на ЕС, води 
до управленски дефицити, от които се облагодетелстват авторитарни 
държави като Китай и Русия, за да увеличат своето икономическо и по-
литическо влияние.

Инициативата „Един пояс, един път“ (BRI) осигурява обща рамка за на-
влизането на китайския капитал в ЦИЕ1. Под формата на политически 
мотивирани заеми и междуправителствени споразумения, Китай на-
сочва инвестициите си в стратегически инфраструктурни транспортни 
и енергийни проекти в региона. Тези инвестиции, обвързани с клаузи, 
благоприятстващи включването на китайски компании и работна сила, 
разкриват възможности за по-голяма икономическа активност на Китай 
в региона, включително за придобиване на стратегически важни компа-
нии или откриване на местни китайски банкови клонове, като напри-
мер в Сърбия и Унгария. Страните от ЦИЕ приветстват китайските ин-
вестиции, защото не са обвързани със спазването на условията за добро 
управление като прозрачност, конкуренция и екологична устойчивост, 
необходими при одобрението на европейските средства. В резултат на 
това, китайското присъствие допълнително задълбочава управленските 
дефицити в тези страни.

Налице е спешна необходимост от по-добро разбиране и политически 
фокус върху нарастващото стратегическо влияние на Китай, за да се 
предотвратят негативните последици и да се укрепи геополитическата 
стабилност и демократичното управление на целия регион. Настоящи-
ят доклад оценява подробно структурните икономически връзки между 
Китай и страните от региона на ЦИЕ2. Управленските дефицити, съот-

1 Повечето проекти на китайски държавни предприятия в ЦИЕ са реализирани в кон-
текста на инициативата „Един пояс, един път“. Стартиран от китайския президент Си 
Цзинпин през 2013 г., този проект обхваща над 70 държави в Азия, Близкия изток и 
Европа. Инициативата „Един пояс, един път“ в ЦИЕ често се нарича „Балкански път на 
коприната“. Освен това, от 2012 г. насам, лидерите на 17 държави от региона (Албания, 
Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, 
Литва, Северна Македония, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Слове-
ния) се срещат ежегодно с представители на китайското правителство в рамките на фо-
рума „17+1“ (по-рано „16+1“), който е „преди всичко рамка, улесняваща двустранното съ-
трудничество“ в областта на инфраструктурата, транспорта и логистиката, търговията и 
инвестициите.

2 Сравнителната оценка обхваща 12 избрани страни от ЦИЕ – България, Румъния, Гър-
ция, Хърватия, Унгария, Чехия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Северна Ма-
кедония, Албания и Косово. Поради липса на данни за определени показатели има ста-
тистически пропуски за определени години и/или държави.

УВОД
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несени към китайските инвестиции в сектори, свързани с политиките 
в областта на климата, енергетиката, инфраструктурата, транспорта и 
тежката промишленост, са допълнително оценени чрез избрани казуси, 
произтичащи от изпълнението на мащабни китайски проекти.

Докладът представя за първи път Индекс на китайската икономиче-
ската мощ, който е разработен въз основа на сравнителни макроико-
номически, финансови, корпоративни, енергийни и екологични данни 
и прави експертна оценка на ключовите управленски дефицити и въз-
действието на китайското икономическо присъствие върху околната сре-
да. Въз основа на анализа са изведени важни препоръки за справяне с 
политическите и екологичните последици от прекомерната зависимост 
от китайски капитали, като се предлагат политики, които да направят 
тези инвестиции по-прозрачни и в съответствие с правилата на ЕС.



След финансовата криза от 2008 г. икономическите връзки между Китай 
и ЦИЕ се засилват. Търговският оборот между Китай и региона непрекъс-
нато се увеличава, а Китай продължава да генерира все по-големи търгов-
ски излишъци с почти всички страни от групата „17+1“. В момента Китай 
е най-големият търговски партньор в региона.

Освен това от 2009 г. насам, в региона са влезли китайски средства, въз-
лизащи на около 14 млрд. щатски долара, под формата на безвъзмездни 
средства, заеми за развитие, сливания и придобивания на активи и дого-
вори за концесия. В региона има близо 10 000 фирми, чийто краен дейст-
вителен собственик е Китай, и капиталовложения за около 50 млрд. щат-
ски долара в проекти, които са в процес на изграждане или в процес на 
подготовка. На практика Китай постепенно запълва властовия вакуум, 
оставен от ЕС и САЩ, които постепенно се отказват от опитите си да 
осъществят истинска икономическа и политическа интеграция на стра-
ните от региона чрез налагане на дълбоки институционални реформи. 
Това е особено валидно за Западните Балкани, където местните власти 
дават приоритет на сделки със страни извън ЕС, които нямат строги кри-
терии за добро управление на проектите и могат да бъдат използвани за 
захранване на влиятелни олигархични мрежи.

Разкриването на действителния размер на китайския икономически от-
печатък изисква разглеждането на три основни аналитични стълба на 
сравнителната оценка:

• Структурни икономически връзки: оценка на развитието на 
търговските, инвестиционните и корпоративните връзки, с акцент 
върху сектори, обвързани с влиянието върху климата, като енергетиката, 
транспорта и тежката промишленост, които са прекомерно зависими 
от китайските капитали или пазари.

• Въздействие върху климата: качествена оценка на китайските ин-
вестиции и мащабни проекти върху политиките на правителствата 
в областта на климата, прилагането на техническите и екологичните 
стандарти на ЕС, както и количествен преглед на отражението на ки-
тайските проекти върху равнището на емисиите на CO2, замърсяване-
то на въздуха и въздействието върху околната среда.

• Въздействие върху управлението: оценка на капацитета на Китай 
да обвърже националните правителства в региона с дългосрочни ин-
фраструктурни проекти въз основа на междуправителствени споразу-
мения или други инструменти за сътрудничество, с акцент върху ри-
сковете от китайския дългов капан.

Сравнителната оценка на тези три стълба е обобщена в Индекса на ки-
тайската икономическата мощ3, който включва три подиндекса:

• Индекс на китайския икономически отпечатък
3 За повече информация относно Индекса вж. Методологическото приложение.

ИНДЕКС НА КИТАЙСКАТА  
ИКОНОМИЧЕСКАТА МОЩ
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• Индекс на въздействие върху околната среда и климата в ЦИЕ
• Индекс на китайското влияние върху управлението и стратегическата 

политика.

Ключовите констатации от Индекса и основните политически послания 
са обобщени в следващите раздели.

Фигура 1: Подиндекс на китайския икономически отпечатък

Източник: Център за изследване на демокрацията.
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През последното десетилетие Китай се превърна от маргинален участ-
ник в един от най-големите икономически играчи в ЦИЕ. Икономиче-
ското влияние на Китай върху региона като цяло се е увеличило от едва 
0,46% през 2009 г. до 1,25% през 2019 г. (като дял от местната икономика). 
И все пак в някои страни Китай е разширил своя икономически профил 
много по-видимо ( Фиг. 1). Чехия, Унгария, Сърбия и Босна и Херцего-
вина отбелязват най-голямо нарастване на китайското икономическо 
влияние. Увеличението на търговските потоци от Китай и развитието 
на редица мащабни инфраструктурни и енергийни проекти правят тези 
страни по-уязвими от останалите в региона. Всички държави от ЦИЕ 
имат постоянен и нарастващ търговски дефицит с Китай, като при пове-
че от половината от тях той достига над 4% от БВП. Това може да доведе 
до макроикономически дисбаланси в бъдеще. Уязвимостта на платеж-
ния баланс често се използва от Китай, за да притисне чуждестранните 
правителства да променят външнополитическата си ориентация или да 
се откажат от стратегически активи в полза на Китай.

Значителното нарастване на търговската зависимост от Китай в повечето 
страни от Западните Балкани може да бъде свързано и с увеличаващия се 
внос на стоки, които китайските компании използват при изпълнението 
на големи инфраструктурни проекти. Сърбия и Черна гора са най-уяз-
вимите към китайското икономическо влияние западнобалкански дър-
жави. Повече от половината (като стойност) от всички китайски проекти, 
са възложени или вече се изпълняват в Сърбия. Това са 19 проекта и/или 
придобивания на големи компании. Сред тях са изграждането на основ-
на транспортна инфраструктура, включително части от паневропейска-
та транспортна система на ЕС, като железопътни и магистрални учас-
тъци от Коридор X и магистрала от коридор XI, моста Михайло Пупин 
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и част от Белградското метро. Китайски компании са закупили някои 
от най-големите индустриални комплекси в страната (стоманодобивния 
завод в Смедерево и комбината за добив и топене на мед в Бор). Китай 
инвестира и в модернизацията на две от най-големите електроцентрали, 
работещи с лигнитни въглища – Костолац В3 и Колубара B.

Китайските инвестиции в ЦИЕ са съсредоточени в няколко ключови 
сектора – транспортна инфраструктура, енергетика, промишлено про-
изводство и телекомуникации. Подобно на задълбочаващите се търгов-
ски връзки, китайските инвестиции също нарастват значително през 
последното десетилетие. Количеството китайски преки чуждестранни 
инвестиции (ПЧИ) са нараснали от по-малко от 100 млн. щатски дола-
ра през 2009 г. до около 2 млрд. щатски долара през 2019 г. Повечето от 
най-големите и стратегически нови китайски инвестиции са вложения в 
Сърбия и Гърция.

Фигура 2: Китайски финансови потоци 2000 – 2020 г. (млн. щатски долари) – 
кредити/концесии/придобивания

Източник: Оценките на Центъра за изследване на демокрацията се основават на базата данни 
за китайския отпечатък върху глобалното развитие, разработена от AidData, 
изследователска лаборатория в колежа „Уилям & Мери“, и обзорния преглед на финансираните 
от Китай проекти и други инициативи във всяка от 12-те анализирани държави. *Данните 
за Чешката република не са включени, тъй като повечето китайски финансови потоци 
са частни. Количеството китайски ПЧИ в Чехия в края на 2019 г. се изчисляват на 600 млн. 
щатски долара.

Официалната статистика за ПЧИ, предоставена от националните цен-
трални банки, подценява истинската стойност на китайските инвестиции 
в региона. По-реалистична картина дава общата стойност на китайските 
финансови потоци. От 2009 г. насам китайски средства от около 14 млрд. 
щатски долара са вложени под формата на безвъзмездни средства, заеми 
за развитие, сливания и придобивания на местни активи и договори за 
концесии. Притокът на китайски капитали може да представлява малък 
дял (2,7%) от общите китайски инвестиции в света, но всъщност е транс-
фер на значителен финансов ресурс към ЦИЕ спрямо размера на техните 
икономики. Най-атрактивната дестинация за китайските финансови по-
тоци са Западните Балкани, където китайските проекти не са обвърза-
ни със строгите изисквания за прозрачност, конкурентност, опазване на 
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околната среда, труда, обществените поръчки, оценката на въздействие-
то и правилата за държавна помощ.

Китайските проекти и мащабни придобивания на активи в ЦИЕ, които 
са завършени или са в процес на изпълнение, се оценяват на около 10,4 
млрд. щатски долара. Общият набор от проекти на различни етапи на 
развитие достига над 51,5 млрд. щатски долара. Ако всички тези проек-
ти бъдат изпълнени през следващото десетилетие, Китай може да 
изпревари Германия и Австрия, взети заедно, които традиционно са 
най-големите чуждестранни инвеститори в ЦИЕ.

Въпреки големия шум, който се вдига заради бума на ръководени от Ки-
тай проекти в региона, резултатите от подиндекса показват, че зависи-
мостта на ЦИЕ от Китай не трябва да се преувеличава. Например само 
към Германия са били насочени двойно повече китайски средства, а към 
Великобритания – четири пъти повече4. Понастоящем редица строител-
ни планове се преразглеждат или изоставят. Пример за това е един от 
най-големите китайски проекти в региона – изграждането на два ядре-
ни реактора в румънската атомна електроцентрала „Черна вода“. След 
шест години интензивни преговори и политически натиск Румъния се 
отказа от сделката с държавната Китайска генерална ядрена корпорация 
(CGN). По подобен начин китайско-естонското споразумение за изграж-
дане на подводен тунел, свързващ Талин и Хелзинки, е прекратено от 
Естония поради съображения за сигурност.

Фигура 3: Брой китайски проекти според етапа на изпълнението им

Източник: Център за изследване на демокрацията.

Въпреки обещаващо на пръв поглед сътрудничество, правителствата от 
ЦИЕ все по-често започват да се въздържат от сключването на догово-
ри с Пекин, поради нарастващата зависимост от Китай, условията на 
китайските заеми и просрочването при изпълнението на проектите. В 
резултат на това, в момента Китай се бори да предотврати разпадането 
на инициативата „17+1“. Преди срещата на върха през 2021 г. чешкият 
президент Милош Земан публично отказа да присъства на конференци-
ята поради неизпълнените обещания на Китай. В крайна сметка Земан 
4 Brînză, A., "Central and Eastern Europe Is not in Bed with China," The Diplomat, July 3, 2020.
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Фигура 4: Проекти, ръководени от Китай в ЦИЕ (завършени и в процес на планиране)  
по сектори и стойност (млн. щатски долари и % от общия размер)

                                              
                                                       Енергия

                  Инфраструктура

Източник: Център за изследване на демокрацията въз основа на обществени, правителствени и медийни източници.

* Китайските компании са изразили интерес да станат стратегически инвеститори в три от планираните проекти за атомни  
 електроцентрали в региона, но и в трите случая преговорите са все още на предварителен етап или са преустановени.
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преосмисли решението си и се присъедини към срещата на върха, но 
шест държави – България, Естония, Латвия, Литва, Румъния и Слове-
ния – изпратиха министри вместо своите държавни глави като израз на 
скептицизъм към обещанията на Китай5. През май 2021 г. Литва обяви, 
че напуска организацията. Външният министър Габриелиус Ландсбер-
гис подчерта важността на преговорите между целия ЕС и Китай, като 
заяви, че форматът „27+1 е по-добър от „17+1“. Има вероятност Естония 
да последва този пример, а председателят на Комисията за външни ра-
боти на Парламента Марко Михкелсон определи решението на Литва 
като „стъпка в правилната посока“.

Като цяло Китай е много по-активен по отношение на страните от За-
падните Балкани, като много от проектите там значително надхвърлят 
макроикономическия и административния капацитет на правителства-
та от региона.

Една от най-съществените последици от нарастващия китайски иконо-
мически отпечатък в ЦИЕ е въздействието върху околната среда и кли-
матичните политики. Китайските енергийни проекти подкопават бор-
бата с глобалното затопляне, влошават качеството на въздуха, увеличават 
емисиите на парникови газове (ПГ) и допринасят за разрушаването на 
естествения ландшафт и биологичното разнообразие. Един от мотиви-
те зад разширяването на инициативата „Един пояс, един път“ е свързан 
с целта на китайското правителство да намали местното промишлено 
замърсяване, достигнало непоносими равнища в Китай, а природните 
ресурси на територията на страната се изчерпват с бързи и неустойчиви 
темпове. Всъщност има доказателства, че Китай инвестира в енергоемки 
индустрии в съседни на ЕС региони (Западните Балкани, Беларус, Север-
на Африка, Централна Азия и др.), отчасти поради относително по-об-
лекчените екологични и технически норми, а в някои случаи и заради 
по-ниската гъстота на населението (следователно и потенциално по-слаб 
социален отпор). Концентрацията на китайските проекти в сектори с 
висока въглеродна интензивност произтича също и от приоритетите на 
местните управляващи елити в ЦИЕ. Те обслужват социално-политиче-
ските групи, чиито работни места зависят от замърсяващата тежка про-
мишленост и енергийния сектор, базиран на въглища, както и от строи-
телството, свързано с възлагането на обществени поръчки.

Разпределението на проектите, изложено по-горе, показва интереса на 
Китай от преместването в чужбина както на своята тежка промишле-
ност, така и на производството на електроенергия, базирано на въглища. 
Около една четвърт от текущите проекти са свързани с въгледобива или 
тежката промишленост. По-голямата част от останалите проекти са на-
сочени към мащабно развитие на транспортна инфраструктура. Макар 
китайското правителство да твърди, че е готово да „инвестира в произ-
водството на вятърна и слънчева електроенергия“, досега в целия регион 
съществуват само 14 проекта с ниска въглеродна интензивност, в които 
Китай е направил инвестиции на обща стойност от 319 млн. щатски до-
лара, което представлява само малка част от общия приток на китайски 

5 Standish, R., “Chinese Summit Gets Chilly Reception from Central, Eastern European 
Countries,” Radio Free Europe, September 9, 2021 . 
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капитали в региона. Най-известните проекти са соларният парк „Ми-
нос“ за концентрирана слънчева енергия (CSP) на гръцкия остров Крит, 
вятърният парк „Купрес 1“ в Босна и Херцеговина и вятърната електро-
централа „Мозура“ в Черна гора (общо около 100 MW). Всички останали 
проекти са малки водноелектрически централи без ясен анализ за тяхна-
та екологична и икономическа целесъобразност.

Следователно е важно да се анализира въздействието върху околната 
среда от присъствието на Китай в региона, като се разгледа качеството 
на конкретни проекти, които са подкопали екологичните и техническите 
стандарти, а също така да се направи количествен преглед на въздействи-
ето от китайските проекти върху равнищата на емисии на CO2, замър-
сяването на въздуха и влошаването на околната среда. Количествените 
променливи, използвани за изграждане на подиндекса на въздействието 
върху околната среда и климата, са нормализирани на глава от населе-
нието за емисиите на парникови газове (ПГ) и за БВП и включват:

• Общи емисии
• Емисии от минното дело
• Емисии от промишленото производство
• Емисии от производството на електроенергия
• Емисии от строителството
• Емисии от транспорта
• Дял в енергийния микс на производството на електроенергия, 

базирано на въглища 
• Дял в енергийния микс на производството на електроенергия, 

базирано на възобновяеми енергийни източници.  

Фигура 5: Подиндекс на въздействието върху околната среда и климата в ЦИЕ

Източник: Центърът за изследване на демокрацията въз основа на данни от Евростат и националните статистически агенции. 
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Подиндексът разкрива цялостното развитие на климатичните фактори в 
региона и също се основава, от една страна, на корелацията между рав-
нището на китайското икономическо присъствие и емисиите на парни-
кови газове, а от друга, на експертна оценка на въздействието върху окол-
ната среда на проекти, изпълнявани от китайски компании и финанси-
рани посредством китайски заеми (Фиг. 5). Резултатите от подиндекса 
показват, че се наблюдава 50% увеличение на отрицателното въздействие 
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върху околната среда в региона отчасти поради нарастващото икономи-
ческо присъствие на Китай, но и поради редица структурни фактори, 
включително икономическия растеж, ниската енергийна ефективност и 
занижените стандарти за опазване на околната среда. Въпреки цялост-
ното понижение на въглеродния интензитет на икономиките във всички 
държави – членки на ЕС, като цяло се наблюдава влошаване на екологич-
ните показатели. Тази тенденция е най-видима в Сърбия, където пони-
жението е най-осезаемо (пет пъти за 10 години), което съвпада с притока 
на огромни китайски средства в сектори с висока въглеродна интензив-
ност, включително промишленото производство на стомана, добива на 
въглища и природен газ, минното дело. В Чехия също се забелязва зна-
чително влошаване на екологичните показатели, тъй като страната про-
дължава да бъде прекомерно зависима от въглищата за електроенергий-
ното си производство. Въпреки поетите ангажименти към целите на ЕС 
за намаляване на емисиите, през последното десетилетие Чехия не спи-
ра да произвежда електроенергия (близо 50%) от изгаряне на въглища. 
За разлика от Западните Балкани, в Чехия обвързването с въгледобива 
не е следствие от увеличаването на икономическия отпечатък на Китай, 
тъй като китайските инвестиции са концентрирани до голяма степен в 
сектора на услугите.

Отрицателното въздействие на китайските проекти върху околната среда 
се компенсира от процеса на подобряване на енергийната ефективност, 
свиването на населението и интегрирането на възобновяеми енергийни 
източници в енергийната система, които стават основни движещи сили 
на декарбонизацията. Независимо от това, модернизацията на въглищ-
ни електроцентрали посредством китайски проекти ще увеличава нега-
тивното въздействие върху декарбонизацията тепърва, тъй като много от 
проектите още не са завършени.

Това може да се види и от положителната, макар и слаба, корелация 
между нарастващите китайски финансови потоци към региона и дела 
на генерираната от въглища електроенергия (Фиг. 6). Действителното 
увеличение на дела на производството на електроенергия, базирано на 

Фигура 6: Финансови потоци от Китай и дял на електроенергията,  
произведена от въглища, в електроенергийния микс

Източник: Център за изследване на демокрацията.
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въглища, в електроенергийния микс на страните от региона е незначи-
телно – от 44,4% през 2009 г. до 46,4% през 2018 г. Въпреки това, Китай 
играе важна роля за запазването, обновяването и модернизацията на ня-
кои от въглищните централи, особено в Западните Балкани. Резултатът 
е дългосрочно запазване на ролята на въглищата, въпреки заявената от 
региона цел за прилагане на правото на ЕС в областта на енергетиката и 
климата, която включва и цялостна декарбонизация на електроенергий-
ния сектор.

Третият стълб на Индекса на китайската икономическа мощ описва ди-
пломатическите инструменти и управленските дефицити, от които се 
възползва Китай за разширяване на влиянието си в ЦИЕ. Третият по-
диндекс обобщава експертната оценка от задълбочените проучвания, 
направени сред национални експерти, дипломати и политици във всяка 
страна, на процеса на превръщането на икономическата мощ на Китай в 
политически лост. Анализът посочва дали Китай е в състояние успешно 
да осъществява своите стратегически икономически цели, дали Пекин се 
възползва от местните институционални проблеми и дали китайското 
присъствие има негативно въздействие върху енергийната и климатична 
политика на съответната страна.

Въздействието на икономическото влияние на Китай върху качеството 
на управлението в ЦИЕ се усеща най-силно в Сърбия, Босна и Херцего-
вина и Черна гора6. Всъщност то е най-силно във всички държави от За-
падните Балкани, с изключение на Косово, където няма големи китайски 
компании или проекти, поради което резултатът му е над средното рав-
нище за ЦИЕ.

Съществува положителна корелация между китайските финансо-
ви потоци в региона и негативното въздействие върху управлението. 
Колкото по-задлъжняла е една страна към Китай спрямо своя БВП, 
толкова по-голяма е вероятността Китай да използва съществуващите 
управленски дефицити, за да разшири своето икономическо и поли-
тическо влияние. Западните Балкани са най-уязвими от нарастващото 
икономическо присъствие на Китай, като Босна и Херцеговина и Чер-
на гора се разглеждат като най-податливи на тези влияния. Това не е 
изненадващо, тъй като сключването и осъществяването на мащабни 
кредитни сделки с Китай в тези две страни бяха съпътствани от се-
риозни опасения относно прозрачността на споразуменията, тяхната 
съгласуваност със законите за конкуренцията и опазването на околната 
среда, както и връзката им с широко разпространените практики за 
завладяване на държавата.

6 Според скалата за оценяване от 1 до 4, като четири представлява най-негативното въз-
действие върху управлението, което има отношение към размера на китайския иконо-
мически отпечатък; трите страни от Западните Балкани имат оценка над 3.

От икономически 
отпечатък до 
икономическо  
влияние: негативно 
въздействие върху 
(доброто)  
управлението
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Фигура 7: Подиндекс на китайското влияние върху управлението и 
стратегическите политики7 

Източник: Център за изследване на демокрацията.

7 Терминът „корозивен капитал“, определящ този подиндикатор, е въведен от Центъра за 
международно частно предприемачество (CIPE), за да се анализират финансовите пото-
ци, независимо дали са държавни или частни, при които липсва прозрачност, отчетност 
и съответствие с пазарните механизми. Потоците от корозивен капитал обикновено 
произхождат от авторитарни режими, които използват и задълбочават пропуските в 
държавното управление, за да повлияят на икономическото, политическото и социал-
ното развитие на страните получатели.
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Широко разпространеното неспазване на националните и европейските 
закони за конкуренцията и заобикалянето на регулаторните изисквания 
за опазване на околната среда са сред най-важните причини за негатив-
ната оценка на китайското въздействие върху управлението. Споразу-
менията с Китай за изграждането на мащабни проекти обикновено не 
са съобразени с конкурентното право и със закона за обществените по-
ръчки. Страните от Западните Балкани са склонни да не правят пред-
варителни оценки на въздействието на тези проекти и не ги подлагат 
на обществено обсъждане. В допълнение, резултатите от подиндекса 
потвърждават предишни анализи, че най-често междуправителствените 
договори за заем от китайски държавни банки включват изискването за 
повече от 50% използване на китайски изпълнители, труд и оборудване 
по време на изпълнението на проекта.

Фигура 8: Корелация между размера на дълга спрямо БВП % и подиндекса на 
китайското влияние върху управлението и стратегическите политики

Източник: Център за изследване на демокрацията.

Съществуващите мрежи за завладяване на държавата в Западните Бал-
кани също са се възползвали пряко от споразуменията с Китай. Местни 
компании, тясно свързани с правителствата в региона, лобират директно 
за изпълнението на тези проекти. Това означава, че дори когато местните 
предприятия не са силно зависими от Китай за внос, износ или финанси-
ране, те имат бизнес интерес да действат като посредник между Китай и 
националните правителства.

Китай, от своя страна, улеснява осъществяването на своите проекти, като 
подкрепя развиването на мрежа от добре позиционирани политици, 
които да гарантират сключването на сделките. Анализът разкрива, че ки-
тайската дипломация в региона е изключително ефективна. Китайски-
те дипломатически представители са особено активни в общественото 
пространство на Сърбия, Черна гора и Унгария. Китайските диплома-
ти и правителствени делегати редовно организират политически фору-
ми на високо равнище и двустранни срещи, строго фокусирани върху 
прилагането на китайската инвестиционна стратегия. Като се изключат 
страните – членки на ЕС в региона, анализът на експертното проучване 
показва, че много по-вероятно е в Западните Балкани тези междуправи-
телствени срещи да доведат до реални инвестиционни решения.
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Ефективността на китайските дипломатически усилия зависи отчасти и 
от обществената позиция на националните правителства. Страните от 
Западните Балкани са склонни открито да подкрепят китайски проекти 
и инвестиции, а в случаите на Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора 
правителствата възхваляват нарастващото китайско икономическо вли-
яние. Правителствата в Западните Балкани водят обществени дискусии, 
в които представят китайския модел на икономическо управление като 
алтернатива на евроатлантическия път.

Нарастващото икономическо и политическо влияние на Китай е мал-
ко вероятно (засега) да подкопае дългосрочните външнополитически и 
външноикономически цели на страните в региона, включително тяхното 
присъединяването към ЕС и НАТО. Въпреки задълбочаващите се връзки 
с местните политически и икономически елити, Китай все още разчита 
по-скоро на търговската привлекателност на проектите, които предла-
га, отколкото на местните олигархични мрежи, като по този начин се 
опитва да спечели одобрението на правителствата. Истинските подбуди 
за стратегическите им решения обаче не са напълно ясни, тъй като не 
съществува достатъчна прозрачност относно съдържанието на междуп-
равителствените споразумения, условията за тяхното прилагане, както и 
политическите и икономически мотиви зад тях.

В страните – членки на ЕС, Китай, изглежда, не може да се възползва в 
същата степен, както в Западните Балкани, от управленските пропуски 
по отношение на конкурентното право, обществените поръчки и опаз-
ването на околната среда. Китай не е в състояние да заобиколи европей-
ските и националните разпоредби в страните членки със същата лекота, 
както в Западните Балкани. Единственото изключение досега е Унгария, 
където през последното десетилетие има положителна корелация меж-
ду нарастващия китайски икономически отпечатък и влошаването на 
управленските стандарти. 



Китайските проекти носят редица рискове за управлението и опазването 
на околната среда. Китай се възползва от отстъплението на демокрация-
та и нарастването на авторитаризма в ЦИЕ и макар да заявява публично 
обратното, е възможно да подкопае стратегическите цели на региона за 
евроатлантическа интеграция. Китай също така успешно привлича ня-
кои по-малки икономики от ЦИЕ в мрежата от дългове и икономически 
взаимозависимости, за да улесни навлизането на китайски държавни 
компании и финансови институции в тъканта на европейската иконо-
мика8.

Фигура 9: Управленски дефицити при мащабните китайски проекти в ЦИЕ

Източник: Център за изследване на демокрацията. 

Външноикономическата стратегия на Пекин е свързана със структурата 
на китайската икономика, която се нуждае от непрекъснат растеж, за 
да се справи с вътрешния излишък на работна сила и капитал. Бързото 
сключване на междуправителствени споразумения за огромни заеми от 
китайски държавни банки с лихвени проценти под пазарните дават въз-
можност на Китай с малки усилия и на ниска цена да си осигури нови 
пазари, които да му гарантират бърза възвръщаемост. В същото време 
Китай субсидира разходите по нерентабилни от търговска гледна точка 
проекти, които в крайна сметка се покриват от държавите получатели 
на заемите. Поради тази причина подходът на сключване на двустран-
ни междуправителствени споразумения за отпускане на заеми от Китай 
носи значителни рискове за ЦИЕ, независимо дали подкрепените про-
екти ще успеят, или ще се провалят: успехът би довел до по-голяма ико-
номическа зависимост от Китай, а провалът би носил минимален риск 
за Пекин, който може лесно да предоговаря условията на заемите и да 

8 Holslag, J., “How China’s New Silk Road threatens European trade”, The International 
Spectator, Vol. 52 (1), 2017, pp. 46-60.
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използва контрола върху стратегическите активи като инструмент за 
икономическо и политическо влияние.

Проектите, изпълнявани в рамките на инициативата „Един пояс, един 
път“, обикновено се осъществяват посредством големи заеми от ки-
тайските банки за развитие и износ. Те се отпускат вследствие на сключ-
ването на неясни междуправителствени споразумения без предвари-
телно обществено обсъждане или оценки на целесъобразността на про-
ектите. В някои държави (Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина) 
междуправителствените споразумения са освободени от националното 
конкурентно право, закона за обществените поръчки и вносни мита, 
което осигурява преференциално третиране на китайските компании, 
избрани предварително в проектите. Понякога междуправителствените 
споразумения също могат да бъдат предшествани от ad hoc промени в 
националното законодателство, обосноваващи участието на определена 
страна в проект заедно с Китай. През 2014 г. правителството на Черна 
гора одобрява изграждането на магистралата Подгорица – Колашин, 
чиято стойност се изчислява на между 20% и 25% от БВП на страната, с 
обосновката, че строежът на транспортния коридор ще стимулира ико-
номическия растеж, съгласно специален закон, който го класифицира 
като „проект от национално значение“9.

Фигура 10: Рисковете за доброто управление при китайските двустранни 
междуправителствени споразумения 

Източник: Център за изследване на демокрацията. 

9 Levitin, O., Milatovic, J., and Sanfey, P., China and South-Eastern Europe: Infrastructure, trade 
and investment, EBRD, July 2016. 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwip4tG6u6ztAhVBzRoKHYrZBB4QFjADegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ebrd.com%2Fdocuments%2Fcomms-and-bis%2Fsee-china-investments.pdf&usg=AOvVaw0Mwft8HJ8n2hhikVAcjCd_
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Макар да изглежда, че китайските заеми предлагат изгодни условия за 
изплащане и ниски лихви (често по-ниски от международните финансо-
ви институции), споразуменията включват специфични условия, особе-
но по отношение на избора на изпълнители – например задължителното 
наемане на китайски компании изпълнители и китайски работници (на-
пример около 7000 китайски служители от Китайската пътна и мостова 
корпорация (CRBC) са се включили в завършването на китайско-сръб-
ския мост на дружбата в Белград) или доставката на китайски материали 
и оборудване – като по този начин финансирането (и печалбите) се връ-
щат обратно при китайските предприятия10. Договорите за заем също 
така предвиждат специфични придобивки за китайските компании из-
пълнители като освобождаване от местното трудово законодателство, 
освобождаване от плащане на ДДС, гаранции за печалба (за концесии), 
които взети заедно значително се разминават с първоначалните (пред 
обществото) обещания за икономически ползи за страната, осъществя-
ваща проекта. Както бе споменато по-горе, тези условия по споразуме-
нията не са непременно известни или лесно достъпни за обществеността, 
а понякога са и напълно скрити зад клаузите за търговска тайна11.

Прибягването до клаузата за поверителност не позволява на държавите 
кредитополучатели да оповестяват условията на междуправителствените 
споразумения. Така е възможно да се скрие не само размерът на заема, 
но и споразуменията за обезпечение, като например сметките за прихо-
ди, контролирани от кредитора. Китай си осигурява правото сам да пре-
говаря със страните кредитополучатели преструктурирането на дълга 
в случай на неплатежоспособност, без да се търси посредничеството на 
„Парижки клуб“. Освен това договорите могат допълнително да включват 
специфични условия за разрешаване на спорове, обезпечаващи съдебно 
решения в полза на Китай и неговите интереси (например правен спор, 
който трябва да бъде уреден в китайски съдилища или при китайски ар-
битраж). Освен икономическите рискове, такива споразумения могат да 
повлияят на вътрешната и външната политика на страните бенефициери, 
като същевременно се ограничават техните възможности за управление 
на дълговата им експозиция и рисковете, свързани с нея.

Националните правителства, от своя страна, също подкопават прозрач-
ността на междуправителствените споразумения с Китай, тъй като те са-
мите държат сделките в тайна, или за да ускорят сключването им, или 
за да избегнат обществения контрол върху условията на проектите. Това 
е възможно или чрез приемането на специално законодателство (lex 
specialis), или чрез предоставяне на специален статут на споразумения-
та – „национална сигурност“ или „национално значение“ (такъв статут 
например имат проектите за магистрали в Черна гора12), което позволява 
на правителствата да не публикуват информация за тях. Освен това меж-
дуправителствените споразумения имат специални разпоредби, които 
предвиждат възможността правителствата да заобиколят ратифициране-

10 Seghier, M., “The Coronavirus Pandemic Lets China Score a Win in Serbia”, Transatlantic 
Take, March 23, 2020.

11 Horn, S., Reinhart, C.M., and Trebeschet, Ch., “China‘s Overseas Lending”, National Bureau of 
Economic Research, Working Paper 26050, July 2019.

12 Bansal, A., “China’s growing troubles in Central and Eastern Europe”, Observer Research 
Foundation, April 19, 2021.

https://www.gmfus.org/sites/default/files/Seghier -  serbia china coronavirus.pdf
http://www.nber.org/papers/w26050
https://www.orfonline.org/expert-speak/china-growing-troubles-central-eastern-europe/
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то на споразуменията от парламента. Понякога правителствата използват 
и друг способ: свикват се извънредни сесии на законодателната власт, като 
така на депутатите не им се предоставя достатъчно време и възможност 
да преглеждат и обсъждат споразуменията.

Китайските преки заеми за инфраструктурни проекти обикновено по-
криват 85% от капиталовите разходи по проекта, а останалата част се фи-
нансира от приемащите страни13. Освен въздействието върху национал-
ния дълг, тези заеми могат да доведат до преразпределяне на ключови 
бюджетни разходи. В Босна и Херцеговина например, разходите за соци-
ално осигуряване бяха орязани, за да се спазят финансовите задължения, 
заложени в китайските двустранни споразумения, което пряко засегна 
негативно жизнения стандарт на босненците. За някои от по-малките 
икономики, като Черна гора и Босна и Херцеговина, проектите, ръко-
водени от Китай, съставляват съответно около една четвърт и една пета 
от БВП на тези страни. Това превръща икономическото присъствие на 
Китай в структурно незаменим фактор. Китайските заеми, свързани с 
проекти, възлизат средно на 5,6% от БВП в региона.

Фигура 11: Дългова експозиция към Китай по държави (като дял от БВП)

Източник: Центърът за изследване на демокрацията въз основа на бази данни за глобалното развитие и 
националните централни банки

Каре 1: Черна гора – дипломация в капана на дълговете 

През последните 8 години Черна гора е взела два заема от Китай на стойност 
близо 1,84 млрд. евро за изграждането на различни участъци от магистрала-
та Бар – Белград. Адриатическата страна е направила това, без да извърши 
задълбочен анализ на разходите и ползите и без да е провела обществена дис-
кусия относно дългосрочните рискове, свързани с потенциално дългосроч-
но блокиране на дълга. И двата заема се обслужват от китайската ЕКСИМ 
банка, която финансира 85% от проекта при 2% годишна лихва, 5-годишен 
гратисен период и 20-годишен график за погасяване. Споразумението, което 
урежда изпълнението на проектите, предвижда участието на китайския дър-
жавен инфраструктурен гигант, Китайската пътна и мостова корпорация, а 
също и използването на китайски строителни работници, въпреки че Черна 
гора регистрира безработица от 15,7%. Проектите са освободени от данъци и 
митнически такси. И МВФ, и Световната банка напомнят, че подобни проек-
ти са фискално безотговорни: те са допринесли за експоненциалния ръст на 
публичния дълг до над 70% от БВП.14

13 Rogelja, I., Building the Balkans: How Chinese financing in energy and transport is altering Southeast 
Europe, 2018.

14 IMF Country Report No. 19/293, International Monetary Fund, September 2019.
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Бъдещите финансови задължения на Черна гора биха могли да поставят 
правителството в положение, в което то не е в състояние да спази услови-
ята по погасяването на дълга. Договорът за заем предвижда всеки спор да 
бъде решаван в китайските съдилища, което прави малко вероятно Черна 
гора да успее да получи справедлив съдебен процес. Резултатите могат да 
бъдат пагубни за Черна гора, потенциално да принудят страната да проме-
ни политическите си позиции, да отдаде под наем на Китай вече изградена-
та инфраструктура или да приеме тежки условия за изплащане на дълга в 
случай на неизпълнение. Макар в официалните политически документи на 
инициативата „Един пояс, един път“ да се твърди, че се гарантира правото 
на суверенитет на всички участващи държави, ако Китай предусети запла-
ха за своите инвестиции, това може да доведе до активиране на договорни 
клаузи, които ще подкопаят ефективния контрол на правителството върху 
стратегически активи.15 Черногорското правителство вече се мъчи да изпла-
ти първия заем от 1 млрд. щатски долара, получен от Китай през 2014 г., 
за магистрала, която тепърва ще бъде построена. Правителството наскоро 
помоли и ЕС за помощ16.

Изграждането на магистралата е в задънена улица заради удължаването на 
крайния срок за довършването ѝ и превишаването на разходите, натрупа-
ни за допълнителен труд, лихви и промяна на валутни курсове. Останалите 
участъци от магистралата може да не бъдат изградени, тъй като по-нататъш-
на работа няма да се извършва без държавни гаранции. Черна гора може да 
бъде изправена пред заплахата общият публичен дълг на страната да нарас-
не до 93% от БВП, от които Китай да държи около една четвърт.

Освен това, вече от години местни еко активисти критикуват китайските про-
екти заради въздействието им върху околната среда, причинено от строител-
ството на магистралата по река Тара и нейния каньон (включени в Списъка 
на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО). Черногорски-
ят съд наскоро започна предварително разследване на Китайската корпора-
ция за пътища и мостове. Черногорското правителство също обеща да проу-
чи противоречията около проекта.

Китайските проекти в региона разкриват множество нарушения на 
конкурентното право. Националните правителства предоставят на ки-
тайските изпълнители преференциално третиране, като им дават из-
ключителни права и статут чрез непрозрачни процедури за обществени 
поръчки и осигуряване на държавна помощ под формата на освобожда-
ване от данъци и заобикаляне на трудовото законодателство. В случая с 
инвестициите във въглищния сектор правителствата не са и прозрачни 
относно точните условия на проектите и използват законодателни про-
мени, за да узаконят инвестициите в разрез с изискванията на Европей-
ската енергийна общност за предварително одобрение и обявяване на 
въглищните субсидии.

Мащабните проекти, основани на междуправителствени споразумения 
с Китай, често не са в несъответствие с процедурите за провеждане на 
обществени поръчки и са резултат от задкулисни преговори. Изисква-
нията за търгове са изработени специално за характеристиките на кон-

15 Carrai, M.А., “China’s Malleable Sovereignty along the Belt and Road Initiative: The Case 
of the 99-Year Chinese Lease of Hambantota Port,” N.Y.U. Journal of International Law & 
Politics, vol. 51, July 29, 2019.

16 Euractiv, “Montenegro learns true cost of China-backed $1 billion road to nowhere”, June 2, 
2021.
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https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://nyujilp.org/wp-content/uploads/2019/09/NYI401.pdf
https://nyujilp.org/wp-content/uploads/2019/09/NYI401.pdf
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кретни лица или компании. Освен това липсва и достатъчен контрол 
върху изпълнението на проектите от страна на съответните национални 
регулаторни органи. Например не е проведена процедура за възлагане 
на обществена поръчка за няколко сръбски проекта, сред които електро-
централата Костолац В3 и моста Пупин, тъй като Сърбия и Китай под-
писват анекс към междуправителственото споразумение, управляващо 
проектите, което ги освобождава от провеждането на търгове, предос-
тавяйки възможност на китайските компании да заобиколят законовите 
разпоредби на ЕС и националното законодателство. По подобен начин, 
договорите за концесионни заеми, подписани с китайски банки за разви-
тие, много често включват клаузи, според които всеки арбитражен спор 
се решава в китайски съд17. Освен това, международните договори за заем 
за разработването на мащабни проекти често нарушават процедурите за 
обществени поръчки чрез гореспоменатите lex specialis, позволяващи за-
обикаляне на друго национално законодателство или процедури18.

Каре 2: Завладяване на държавата и китайските енергийни проекти

Топлоелектрическата централа „Станари“, работеща на лигнитни въглища, 
чиято инвестиция се оценява на 674 млн. щатски долара, е типичен пример 
за завладяване на държавата от олигархични мрежи на местни и китайски 
компании, които са осигурили на централата преференциално третиране 
от правителството на Република Сръбска в Босна и Херцеговина. Проектът 
е разработен от частната компания Energy Financing Team (EFT), контроли-
рана от сръбския бизнесмен Вук Хамович, който има тесни връзки с упра-
вляващото правителство на Република Сръбска. 2/3 от финансирането обаче 
идва от Китайската банка за развитие, като то е гарантирано със залог върху 
концесионните права на EFT за проучване на близкия рудник на лигнитни 
въглища. Република Сръбска промени законите си, за да направи възможно 
евентуалното прехвърляне на правата върху мината на частни лица. За да 
„подслади“ допълнително сделката, правителството ограничи разходите за 
оператора на централата, като намали концесионните такси за производство 
на електроенергия от въглища от 3,6% на 0,2% от общите приходи, като съ-
щевременно го освободи напълно от таксите за добив на въглища.

В случая със Сърбия, Споразумението от 2009 г. за икономическо и техниче-
ско сътрудничество в областта на инфраструктурата премахва необходи-
мостта от открит търг за избор на главен изпълнител на проекти, финан-
сирани от Китай, и предвижда процедурите по избора на изпълнител 
и подизпълнител да бъдат определени в търговски договори, които по 
принцип не са обществено достъпни. Междуправителствените спора-
зумения често имат конкретни клаузи, които освобождават проектите 
от изискванията за прозрачност, достъп до данните за изпълнението на 
проектите, търгове за обществени поръчки и проверка от страна на регу-
латорните органи. Подобни бланкетни споразумения са се превърнали 
в най-ефективните инструменти за икономическото влияние на Китай в 
целия регион, в явно нарушение на европейското и националното зако-
нодателство в областта на обществените поръчки. През 2018 г. допълни-
телното Междуправителственото споразумение между Сърбия и Китай 
дори временно преустанови действието на трудовото законодателство на 
Сърбия за китайски граждани, работещи в Сърбия по време на престоя 

17 Gallop, P., Ciuta, I., and Wawa Wang, W., “Chinese-financed coal projects in Europe,” CEE 
Bankwatch Network, December 10, 2019. 

18 Stojanovic, M., “Clientelist Networks Lie Behind Western Balkans State Capture – 
Transparency,” BalkanInsight, December 16, 2020. 

https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2019/12/China-Balkans-briefing_Dec-2019.pdf
https://balkaninsight.com/2020/12/16/clientelist-networks-lie-behind-western-balkans-state-capture-transparency/
https://balkaninsight.com/2020/12/16/clientelist-networks-lie-behind-western-balkans-state-capture-transparency/


им там19. Това отне възможността на сръбската инспекция по труда да 
проверява договорите на работниците и ведомостите за заплати, както и 
осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд . През 2019 
г. китайските граждани представляват почти 30% от общия брой чуждес-
транни работници в Сърбия20.

За разлика от собствените си проекти по инициативата „Един пояс, един 
път“, при които не допуска конкуренция от некитайски фирми, Китай 
успя да проникне и на пазара на обществени поръчки, осъществяващи 
инфраструктурни проекти с подкрепата на регионалните фондове на 
ЕС. През 2020 г. китайските компании удвоиха обема на обществени по-
ръчки, финансирани по програми на ЕС, като подсигуриха за тях близо 
2 млрд. евро (общо  около 3,9 млрд. евро за последното десетилетие).21 
Пример за такава обществена поръчка е изграждането на моста Пеле-
шац в Хърватия – 85% от разходите (357 млн. евро) са финансирани от 
Кохезионните фондове на ЕС. Този проект представлява първият голям 
търг в ЕС, спечелен от китайска компания. Но както и при други ки-
тайски проекти, отново се появиха критики за наличието на практики, 
ограничаващи конкуренцията в процеса на управление на обществената 
поръчка22.

Много от големите китайски инфраструктурни проекти, от една страна, 
се възползват, а от друга, допълнително засилват корупционните риско-
ве и завладяването на ключови институции23. Управленските дефицити 
са улеснили създаването на действащи политически и бизнес мрежи, 
които ефективно контролират достъпа до функционирането на прави-
телството и създаването на политики.24 Така комбинацията от отслабе-
но върховенство на закона, клептократични тенденции и неефективни 
регулаторни институции позволява навлизането на китайския капитал, 
което от своя страна допълнително подкопава демократичните институ-
ции25.

Китай инвестира в сектори, които традиционно се смятат за уязвими и 
улесняващи завладяването на държавата – енергетика, транспортна ин-
фраструктура и минно дело. Китайските държавни банки и държавни 
предприятия са готови да толерират корупцията и ограничената про-
зрачност, стига споразуменията по даден проект да се изпълняват. Кон-
19 Otvoreni Parlament, Zakon o Potvrđivanju Sporazuma o Socijalnoj Sigurnosti Između Vlade 

Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine [Закон за потвърждаване на Споразуме-
нието за социално осигуряване между правителството на Република Сърбия и прави-
телството на Китайската народна република]. 

20 Dragojlo, S., “‘Like Prisoners’: Chinese Workers in Serbia Complain of Exploitation,” 
BalkanInsight, BIRN, January 26, 2021. 

21 Michaels, D., and Hinshaw, D., “Chinese Companies Win Billions in European Taxpayer-
Funded Contracts,” The Wall Street Journal, December 17, 2020.

22 Prtoric, J., and Vale, G., “China’s ‘bridge to Europe’ drives a wedge between Croatia and 
Bosnia,” Equal Times, March 20, 2019.

23 Rogers, S., “China, Hungary, and the Belgrade-Budapest Railway Upgrade: New Politically-
Induced Dimensions of FDI and the Trajectory of Hungarian Economic Development,” 
Journal of East-West Business 25, no. 1, February 2019. 

24 Стоянов, А., Герганов, А., и Ялъмов, Т., Диагностична оценка на завладяването на държава-
та, София: Център за изследване на демокрацията, 2019.

25 Morrell, J., Channeling the Tide: Protecting Democracies Amid a Flood of Corrosive Capital, 
Washington, D.C.: Center for International Private Enterprise, September 2019. .
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кретен пример за това е строителството на магистралата Кичево – Охрид 
в Северна Македония. Лошото планиране и липсата на цялостна оценка 
на въздействието върху околната среда бележат изпълнението на проек-
та. Той поражда и опасения за корупция и незаконно финансиране на 
партии и в крайна сметка доведе до скандал за пране на пари, в който 
беше замесен бившият премиер Никола Груевски26.

Каре 3: Китай укрепва корумпирани политически елити

Магистралата Кичево – Охрид първоначално беше оценена като финансово 
нежизнеспособна от западните финансови институции, което направи ки-
тайската инвестиция привлекателна алтернатива за правителството на Се-
верна Македония. Заемът от китайската банка ExIm беше обвързан с избор 
на китайски изпълнител от списък на китайските държавни предприятия, 
без да се спазват правилата за конкуренция при обявяването на обществени 
поръчки. Логично това доведе до избора на корпорацията Sinohydro, въпре-
ки че Световната банка предупреди, че компанията е замесена в измами и 
незаконни действия. По време на скандала с подслушването на телефонни 
разговори на влиятелни политици и бизнесмени беше разкрито, че тогаваш-
ният премиер Груевски умишлено е пренебрегнал алтернативните участни-
ци и е избрал Sinohydro, въпреки далеч по-високите цени, които китайската 
компания предлага, а именно с 300% над пазарната стойност, като фактурите 
от Sinohydro към държавното предприятие за пътища на Република Северна 
Македония се оказват няколко пъти по-високи от фактурите, издадени от се-
верномакедонските подизпълнители към Sinohydro за реално извършената 
работа от тях. Специалната прокуратура започна разследване, като обвини 
тогавашния премиер и неговия министър на транспорта за злоупотреба с 
власт, довела до лична изгода от над 155 млн. евро от държавния бюджет. 
Последните подробности от разследването разкриват лошо управление във 
фазата на планиране на проекта, което е завишило разходите с 120 млн. 
евро. Предполага се също, че поръчката за проекта благоприятства полити-
чески свързани местни подизпълнители. Въпреки обвиненията в корупция, 
Sinohydro отново беше избран от Северна Македония за изпълнението на 
други обществени поръчки.

Практиките за завладяване на държавата са основен елемент в икономи-
ческото влияние на Китай в страните – членки на ЕС в ЦИЕ. Правител-
ството на премиера Орбан в Унгария приветства големи инвестиции от 
авторитарни държави като Русия и Китай, които си сътрудничат тясно с 
местните олигархични мрежи, като така се ангажира с изпълнението на 
проекти, които не са в съответствие с евроатлантическите приоритети. 
Проектите са възложени без открити процедури по провеждане на об-
ществени поръчки, без предприемане на антикорупционни мерки и без 
оценки, базирани на доказателства, за разходите и ползите от тях. Макар 
и в по-малка степен, отколкото в Западните Балкани, правителствата на 
страните от ЕС в ЦИЕ също са склонни да подкрепят проекти, дори кога-
то липсва финансова обосновка, стига те да послужат като инструмент за 
разширяване на тяхната политическа власт и дял от вътрешния пазар в 
стратегически сектори. Създава се порочен цикъл на завладяване на дър-

26 Tsimonis, K. et al., “A Synergy of Failures: Environmental Protection and Chinese Capital 
in Southeast Europe,” Journal of Current Chinese Affairs 48(2), May 2020; Krstinovska, A., 
“Exporting Corruption? The Case of a Chinese Highway Project in North Macedonia,” China 
Observers, November 6, 2019. 
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жавата, в който тези инвестиции се възползват и допълнително засилват 
корупционните рискове и превземането на ключови институции27.

Каре 4: Китай се възползва от рисковете за завладяване  
на държавата в Унгария 

Финансираната от Китай модернизация на железопътната линия Будапе-
ща – Белград също разкрива използването на практики за завладяване на 
държавата28. Основният унгарски проект, част от „Един пояс, един път“, 
илюстрира как Китай използва тесните си връзки с унгарски политици и 
добре позиционирани бизнесмени за изпълнението на мащабни инициа-
тиви, заобикаляйки дори правната и регулаторна среда на ЕС. През 2016 г. 
Европейската комисия започна предварителна процедура за нарушение сре-
щу Унгария заради неясната процедура за възлагане на обществени поръчки 
и търгове за железопътния проект29. Когато в крайна сметка унгарското пра-
вителство се съгласи да обяви търг, проправителственият бизнесмен Лоринц 
Месарош лесно спечели договора в партньорство с две китайски компании. 
Като приятел от детинство на премиера Орбан, Лоринц Месарош изгражда 
една от най-големите бизнес империи в страната, след като г-н Орбан идва 
на власт през 2010 г. Месарош притежава и контролира компании, които 
присъстват в почти всички сектори на унгарската икономика – банково дело, 
медии, енергетика, селско стопанство и строителство – и които печелят по 
съмнителен начин множество обществени проекти, финансирани от ЕС.

Анализът показва, че Чехия също е станала икономически по-зависима 
от Китай. Двустранният търговски дефицит на страната с Китай се е уве-
личил от 2,5% през 2009 г. до близо 6% от БВП в края на 2019 г. Нараства-
нето на китайския износ за Чехия е свързано с разширяването на инвес-
тициите и бизнес дейностите на чешкия бизнес в Китай. Въпреки че дъл-
го време външната и икономическата политика на Чехия спрямо Китай 
се ръководеше главно от отстояването на демократичните норми и пра-
вата на човека, при президента, Милош Земан, чешкото правителство 
осъществява стратегически обрат, насърчавайки по-близки отношения 
с Китай30. Честите правителствени посещения на високо равнище и ин-
вестиционни форуми започнаха да служат като арена за задълбочаване 
на сътрудничеството в областта на високите технологии, образованието, 
здравеопазването и енергетиката. Стимулирани от обещания за значи-
телни китайски инвестиции, които да създадат висока добавена стойност 
за икономиката, чешките власти приветстваха идването на китайски ком-
пании на местния пазар. Местните олигархични мрежи също подтикна-
ха чешкия политически елит да приеме прокитайска външна политика. 
Чрез допускането на повече китайски стратегически инвестиции в Чехия 
властите имаха за цел да помогнат на местните компании с политически 

27 Rogers, S., “China, Hungary, and the Belgrade-Budapest Railway Upgrade: New Politically-
Induced Dimensions of FDI and the Trajectory of Hungarian Economic Development,” 
Journal of East-West Business Vol. 25 (1), February 2019; Шентов, О., Стефанов, Р., и Владими-
ров, М. (ред.), Кремълският наръчник в Европа, София: Център за изследване на демокра-
цията, 2020.

28 Необходимостта от модернизация на железопътната линия е в резултат от проекта за 
изграждане на ядрена електроцентрала, Paks II, ръководен от Русия, на стойност около 
12,5 млрд. евро.

29 Spike, J., “EC Launches Infringement Procedure Concerning Budapest-Belgrade Railway 
Project,” The Budapest Beacon, September 16, 2016.

30 Hála, M., “United Front Work by Other Means: China’s ‘Economic Diplomacy’ in Central 
and Eastern Europe,” Jamestown, May 9, 2019.
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връзки, за да получат преференциален достъп до китайския пазар. На-
пример президентът Земан подкрепи усилията на най-големия чешки 
конгломерат PPF и неговото дъщерно дружество Home Credit да навлезе 
на китайския пазар, като си осигури от китайските власти лиценз за дей-
ността на фирмата31.

Каре 5: Случаят с компанията CEFC и развитието на мрежите  
за завладяване на държавата в Чехия

Най-значимият китайски инвеститор в Чехия, частната компания China 
Energy Company Limited (CEFC), създаде своя европейска база в Прага през 
2015 г. и се занимава с различни дейности, включващи търговия с нефт и 
газ, недвижими имоти, логистика и инфраструктура. Въпреки очакванията 
на правителството, че отварянето на чешкия пазар за китайския капитал ще 
добави стойност към националната икономика, повечето от големите ки-
тайски инвеститори в страната, включително CEFC, използват капитала си 
за придобиване на съществуващи компании, вместо да създават нови пред-
приятия. От 2015 г. CEFC е закупила активи на обща стойност 1,5 млрд. евро. 
Китайският конгломерат придоби акции в най-голямата чешка частна ави-
окомпания Travel Service, най-голямата онлайн туристическа агенция Invia.
cz, в офис сгради и луксозни хотели в Прага, в пивоварната Lobkowicz Group, 
в телевизионния канал Barrandov и във футболния клуб „Славия Прага“32. 
След 2018 г. CEFC се прочу с финансовите си проблеми, които доведоха до 
ареста на нейния основател Йе Цзянмин. Беше разкрито, че много от дъщер-
ните предприятия на CEFC са неплатежоспособни, както и че са натрупали 
дълг от 450 млн. евро към словашко-чешка финансова група, който в крайна 
сметка бе платен от китайската държавна финансова компания CITIC. Въ-
преки противоречията около бизнеса на CEFC, Йе Цзянмин продължава да 
бъде почетен съветник на президента Милош Земан по икономически и ки-
тайски въпроси.

В действителност CEFC се интересува не толкова от развитието на своя биз-
нес, колкото от създаването на стратегически политически отношения. Честа 
практика на компанията е да наема вече оттеглили се влиятелни политици 
и държавни служители и да използва тази мрежа от членове на чешкия елит 
за политическо влияние33. Сред най-известните случаи е назначаването на 
бившия министър на отбраната Ярослав Твърдик за шеф на предприятие-
то „CEFC Европа“ и назначаването на бившия еврокомисар Щефан Фюле за 
член на надзорния съвет на компанията. Друг метод от стратегията на CEFC 
за стъпване на пазара е етикетът „частна компания“, който сама си поста-
вяше, въпреки връзките с китайската държава и преди да бъде официално 
национализирана. Фактът, че изпълнителният директор Йе Цзянмин, както 
се предполага, е имал тесни връзки с китайското военно разузнаване, илю-
стрира как Китай използва частни предприятия за преследване на нацио-
налните си интереси в Чехия34. Използвайки заеми от китайски държавни 
банки, частни предприятия разширяват дейността си в чужбина в страте-
гически държави с отворен пазар, където потенциални преки инвестиции 
от държавни предприятия не биха се приели радушно. Въпреки че чешкото 

31 Krzysztof, D.,and Jakóbowski, J., “Chinese Investments in the Czech Republic: Changing the 
Expansion Model,” OSW Centre for Eastern Studies, November 13, 2018.

32 Turcsanyi, R. Q. “Is the Czech Republic China’s New ‘Bridge to Europe’?,” The Diplomat, 
September 12, 2015. 

33 Hala, M., “China in Xi’s “New Era”: Forging a New “Eastern Bloc”,” Journal of Democracy, Vol. 
29 (2), April 2018, pp. 83-89.

34 Hornby, L., and Zhang, A., “CEFC Chairman Ye Jianming Said to Be Detained,” Financial 
Times, March 1, 2018.
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разузнаване открито предупреждава за огромното китайско влияние върху 
местни политици, на техните притеснения не е обръщано сериозно внима-
ние. Дори местните власти обаче да започнат да се замислят по-сериозно за 
рисковете, свързани с китайския корозивен капитал, и да възложат на неки-
тайски компании големи обществени поръчки или активи в стратегически 
сектори, едва ли има изпълнител/инвеститор, който да може да реализира 
подобен проект или сделка без участието на местни подизпълнители с връз-
ки с китайската държава35.

През април 2020 г., след като придоби първоначалния дял от CEFC, компа-
нията CITIC увеличи дела си в един от най-големите медийни холдинги в 
Чехия – Empressa Media Group и компанията майка Medea Group, от 30% 
на 57%36. Компанията, собственост на Китай, сега оказва значително вли-
яние върху чешкото медийно пространство, тъй като Medea Group е един 
от най-големите рекламодатели за голям брой информационни агенции и 
новинарски канали. Смята се, че сделката за увеличаване на капитала е до-
говорена от някои видни прокитайски фигури в чешкото правителство, а 
именно от бившия министър на отбраната и ръководител на „CEFC Евро-
па“ – Ярослав Твърдик, настоящия съветник на президента Милош Земан, 
Мартин Неджедли, и настоящия вътрешен министър – Ян Хамачек. За да 
стане мажоритарен акционер в медийните групи, CITIC получи разреше-
ние от антимонополния офис през 2019 г. и участващите страни използваха 
пандемията COVID-19 като възможност да финализират сделката на тъмно37. 
Собственикът на Medea Group – магнатът милиардер Яромир Сукуп, някога 
е имал тесни връзки с президента Земан и е бил водещ на популярната теле-
визионна програма „Седмицата с президента“38. Съобщава се, че бизнесът на 
Сукуп претърпява големи финансови загуби по време на сделката със CITIC 
и дължи милиони на кредиторите. Местни източници посочват, че CITIC е 
предложил да се погрижи за дълга на Сукуп и да финансира телевизията му, 
ако се съгласи да позволи на китайската компания да поеме контрола над 
неговата основна маркетинг компания Medea.

Въпреки че страните от ЦИЕ работят по преодоляването на предизви-
кателствата, свързани с опазването на околната среда, прилагането на 
климатичните политики остава проблем, който допълнително се задъл-
бочава заради китайските заеми за разработване на изкопаеми горива 
и на други замърсяващи индустрии. Подобни инвестиции са възможни 
благодарение на сключването на двустранни споразумения, подплатени 
с китайски капитал. Иначе такива проекти не биха били допустими за 
финансиране поради липсата на устойчивост, икономическа целесъо-
бразност или съответствие с върховенството на закона на ЕС в областта 
на енергетиката и климата.

По-дългосрочният ефект от китайските проекти в страните от ЦИЕ 
може да се опише като „синергия на неуспехите“, отнасяща се до заба-
вен преход към по-чисто производство на електроенергия (по-специ-

35 Sybera, A., “Network of Bankruptcies and Dependencies – Czechia,” Visegrad Insight, June 
12, 2020.

36 RWR Advisory Group, “CITIC Gains Majority Stake in Medea Media Agency, Gaining 
Control Over Czech Media Landscape,” April 20, 2020. 

37 Johnston, R., “Chinese State Firm Gets a Majority Stake in Czech Media Advertising 
Agency – Prague, Czech Republic,” Expats.cz, April 22, 2020.

38 Voda, M., “The Fall of Czech Tycoon and Presidential Hopeful Jaromir Soukup,” Kafkadesk, 
February 11, 2020.
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ално в страните от Западните Балкани), несъответствие с европейските 
стандарти за екология и повишена зависимост от производството на 
електроенергия, базирано на въглища. Инициативите, ръководени от 
Китай в региона, споделят една ключова прилика – пренебрегването 
или поне заобикалянето на дългосрочните политики на тези държави 
в областта на околната среда и екологичната устойчивост. Така те до-
принасят за заключването на правителствените политики в дългосроч-
на зависимост от отрасли с висока въглеродна интензивност и вредни 
за климата практики. По подобен начин, изграждането на магистрали 
обслужва до голяма степен икономическите цели на Китай, като съ-
щевременно изчерпва жизненоважни обществени ресурси, които биха 
могли да бъдат насочени към осъществяване на прехода към нисковъ-
глеродна икономика.

Фигура 12: Въздействие на китайския икономически отпечатък върху 
климатичната и енергийната политика на ЦИЕ

Източник: Център за изследване на демокрацията.

Каре 6: Пречки пред Китай за заключване на страните от ЦИЕ в ядрена и 
въглищна примка 

В пряка конфронтация с енергийните и климатичните приоритети на ЕС 
правителствата на Китай и ЦИЕ насърчават изграждането на нови и обно-
вяването на съществуващи електроцентрали, базирани на въглища. Само в 
Босна и Херцеговина Китай е финансирал модернизацията на две въглищ-
ни съоръжения – ТЕЦ Тузла, за която е направена най-голямата следвоен-
на инвестиция в страната (722 млн. евро заеми от китайската банка ExIm и 
реализирана от китайски компании), и електроцентралата Станари (фи-
нансирана от Китайската банка за развитие и построена от Dongfang Electric 
Corporation). Тези две централи работят с коефициент на ефективност, далеч 
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по-нисък от този на най-добрите съществуващи централи, отговарящи на 
техническата стандартизация на ЕС, и понастоящем са в процедура за нару-
шение на регламентите на Европейската енергийна общност. В страната се 
очакват още три проекта, свързани с използването на въглища, които са на 
стойност над 1,4 млрд. евро.

Общо 16 проекта за въгледобив и производство на електроенергия от изга-
ряне на въглища са в процес на разработване или във фаза на планиране 
в 12-те анализирани страни от ЦИЕ. Въпреки тържественото оповестяване 
на проектите, много от тях са изправени пред регулаторни, политически и 
финансови проблеми, поради които са временно преустановени или се на-
мират в първоначален етап на подготовка. Нарастващите цени на квотите 
по Схемата за търговия с емисии на парникови газове (СТЕ) подкопават 
икономическата обосновка на базираните в ЕС топлоцентрали и проектите, 
финансирани от Китай, най-големият от които е разширението на електро-
централата Ровинари в Румъния, базирана на въглища, с мощност 600 MW. 
Междувременно превишаването на разходите и забавянето на изпълнение-
то, както и възраженията от страна на Европейската енергийна общност и 
ограниченият административен капацитет в Западните Балкани дерайлират 
много от китайските въглищни проекти. Въпреки това в редица случаи пра-
вителствата вече са поели финансови ангажименти, подписвайки междуп-
равителствени споразумения за заем, което означава, че дори и да не се из-
пълнят, проектите биха имали дългосрочно въздействие върху публичните 
финанси на и без това относително слабо развити икономики.

Китайски компании проявяват интерес да станат стратегически инвестито-
ри в три от планираните проекти за атомни електроцентрали (АЕЦ) в ЦИЕ. 
Засега преговорите са или на предварителен етап, или са временно преуста-
новени. През февруари 2021 г. чешкото правителство изключи китайските 
компании от търга за изграждането на АЕЦ „Дуковани“ за 7 млрд. щатски 
долара, а през май 2020 г. румънското правителство отмени преговорите с 
китайския партньор Китайската генерална ядрена корпорация (CGN) за 
изграждането на два нови реактора в АЕЦ „Черна вода“39. В България през 
януари 2021 г. правителството реши да спре строителството на АЕЦ „Белене“ 
с планирана мощност от 2000 MW, за която Китайската национална ядрена 
компания (CNNC) декларира своя интерес да участва като инвеститор. Но 
дори и търгът за АЕЦ „Белене“ да се възобнови, вероятно предпочитаният 
кандидат ще бъде руската държавна компания „Росатом“, тъй като България 
вече е закупила два ядрени реактора, произведени в Русия. И в трите проекта 
за атомни електроцентрали Китай беше отстранен на геополитически осно-
вания, под натиска на САЩ да се ограничи разширяването на икономиче-
ското влияние на Китай и Русия в региона на ЦИЕ.

Разширяването на китайския отпечатък в енергийния сектор би могло 
да подкопае целите на страните – членки на ЕС, за намаляване на въ-
глеродните емисии до 2030 и 2050 г. и прилагането на върховенството 
на закона на ЕС в областта на енергетиката и климатичните полити-
ки от шестте държави в Западните Балкани, кандидати за членство в 

39 Necsutu, M., “Romania Cancels Deal With China to Build Nuclear Reactors,” BalkanInsight, 
May 27, 2020; Nuclear Engineering International, “Czech Republic excludes China from 
Dukovany tender,” February 1, 2021.
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ЕС40. Това забавяне има по-широки политически и икономически после-
дици за цяла Европа, тъй като през 2016 г. 16-те електроцентрали, бази-
рани на въглища, в Западните Балкани са замърсили въздуха с толкова 
серен диоксид, колкото са емитирали всичките 250 електроцентрали в 
ЕС41. 

Проектите за строителството на китайски въглищни електроцентрали в 
ЦИЕ ще забавят неизбежното прекратяване на използването на въгли-
ща през следващото десетилетие, което ще има сериозни икономически 
последици по отношение на невъзвръщаемите активи във изкопаеми го-
рива и болезнения преход за работниците, зависими от въгледобива. В 
тази връзка, наемането на чуждестранни работници за изпълнението и 
управлението на тези проекти противоречи на общата стратегия на ЕС 
за справедлив преход и преквалификация на работещите в секторите с 
висока въглеродна интензивност. Дори когато китайските инвестиции са 
съобразени с целите на енергийния преход, инвестициите във ВЕИ често 
не са в съответствие с енергийната политика на ЕС, даваща приоритет на 
местните, градските и регионалните инициативи, концентрирани върху 
децентрализацията и демократизацията на енергийните доставки.

Политиките на правителствата на Западните Балкани, които подкре-
пят използването на въглища, са в пряк разрез с техните задължения по 
Договора за европейската енергийна общност, който налага постепенното 
спиране на замърсяващите електроцентрали, като същевременно от-
меня субсидиите за въгледобивния сектор и пренасочва средствата към 
дългосрочни инвестиции във ВЕИ. Още повече, че Югоизточна Европа 
притежава най-големите запаси от лигнитни въглища в Европа, което 
представлява примамлив дългосрочен избор на енергийна политика, 
осигуряваща доставки на електроенергия, произведена с евтин и изоби-
лен ресурс, въпреки катастрофалното въздействие върху качеството на 
въздуха и околната среда в засегнатите райони. Правителствата на стра-
ните от Западните Балкани твърдят, че инвестират в по-чисти въглища, 
като модернизират ТЕЦ-ове и мини. Оправданието е, че им липсват на-
личните средства за трансформиране на зависимите от въглища региони 
и преквалифициране на работниците, заети в сектора. Средствата на ЕС 
също са недостатъчни за улесняване на прехода, тъй като цялата субси-
дия по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) за 2021 – 
2027 г. е около 12,6 млрд. евро за всичките шест държави и сектори. Дори 
за по-малките икономики от ЕС като България е предвидена по-голяма 
подкрепа за същия период.

40 Договорът за европейската енергийна общност цели разширяването прилагането на 
правилата и принципите на вътрешния енергиен пазар на ЕС (върховенството на пра-
вото на ЕС в областта на енергетиката и климата) до страните извън ЕС в Югоизточна 
Европа и Черноморския регион с помощта на правно обвързваща рамка. Постепенното 
включване в Договора на законодателство относно възобновяемите енергийни източни-
ци, енергийната ефективност, изменението на климата и контрола на замърсяването на 
въздуха създаде политически механизъм за насърчаване и стартиране на енергийния 
преход на целия европейски континент. Директивата на ЕС за големи горивни инстала-
ции (LCPD) и Директивата за промишлените емисии (IED) определят допустими гра-
ници на емисиите за съществуващи електроцентрали, които водят до високи експлоа-
тационни разходи за съществуващи централи и неоправдани разходи за строителство 
на нови електроцентрали, които не отговарят на технологичните изисквания.

41 Beyond Coal Project, Chronic coal pollution – EU action on the Western Balkans will improve health 
and economies across Europe, Health and Environment Alliance (HEAL), 2019.
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Каре 7: Пренебрегване на екологичните стандарти на ЕС

Китайските инвестиции в Западните Балкани вече разкриват вредното си 
въздействие върху равнището на въглеродните емисии и биоразнообразие-
то. Както първоначалните оценки на икономическите разходи, така и оцен-
ките на екологичното въздействие, свързани с китайските проекти в региона, 
са масово пренебрегвани от правителствата. Въздействието върху околната 
среда, свързано с китайските инвестиции, включва замърсяването на възду-
ха, загубата и естетическата деградация на ландшафта, както и потенциално 
мащабното нарушение на хидрогеоложките и геоложки локални системи. 
Въздействията върху здравето са свързани с неизвестни и комплексни риско-
ве от излагане на радиация, психични и психологически проблеми, както и 
професионални заболявания и злополуки.

Ако се стигне до разширяване на рудника „Дръмно“ в Сърбия (за нуждите на 
електроцентралата „Костолац“ В3), трябва да се има предвид, че проектът не 
е преминал процедурата по Директивата на ЕС за ОВОС, а решението да не 
се изисква оценка на въздействието върху околната среда, не е добре обосно-
вано (не са взети под внимание критериите в Приложение III към Директи-
вата за ОВОС). Освен това, екологичните разрешения за електроцентралите 
в Тузла и Бановичи са подновени преди няколко години въз основа на Ди-
рективата за ОВОС отпреди 2010 г., поради което информацията е остаряла, 
некачествена и не съдържа реален анализ. Освен това, въпреки факта, че цен-
тралите са на отстояние само 30 км една от друга, проучванията по ОВОС из-
общо не изследват кумулативното въздействие върху водата, въздуха и дори 
върху въгледобива. Всъщност, подновените екологични разрешителни на 
тези две централи не съдържат граничните стойности на емисиите във въз-
духа, изисквани съгласно Договора за европейска енергийна общност. След жал-
ба от местна неправителствена организация това беше поправено. Въпреки 
това, дори и сега не се предвижда нито една от планираните в региона нови 
централи да бъде в съответствие със стандартите на ЕС от 2017 г. за контрол 
върху замърсяването на въздуха от големи горивни инсталации (LCP BREF), 
въпреки твърденията на правителствата, че те ще бъдат в съответствие със 
„стандартите на ЕС“. Да, стандартите на ЕС, но от 2006 г. 

В Сърбия 26-има членове на местния парламент писаха до европейския ко-
мисар по политиката на добросъседство и разширяване, за да изразят загри-
жеността си относно „неизбежните щети върху околната среда“ вследствие 
на китайските индустриални проекти в страната и призовават за тяхната за-
дълбочена екологична оценка. Основните китайски инвестиции в промиш-
леността на региона, като стоманодобивният завод в Смедерево, медната 
мина в Бор, фабриките за гуми в Костолац и Зренянин, наистина пораждат 
опасения относно тежкото замърсяване на въздуха и рисковете за питейната 
вода. Нито един от тези проекти не е в съответствие с LCP BREF на ЕС, което 
подкопава предприсъединителните преговори на Сърбия с ЕС.

През 2020 г. праховите емисии в Босна и Херцеговина, Косово, Северна Ма-
кедония и Сърбия са с 56,8% по-високи от разрешените (17 557 тона)42. През 
септември 2020 г. във въздуха са регистрирани нива от 1 645 мг серен диоксид 
(SO2), повече от десет пъти по-високи от разрешените от закона 125 мг. Сръб-
ските съдилища са глобявали три пъти китайската медодобивна компания 
Zijin Bor Copper за замърсяване, като сръбското законодателство предвижда 
максимална глоба от едва 26 000 евро, като се има предвид, че целевата пе-

42 CEEBankWatch, Comply or Close 2020: How Western Balkan Coal Plants Breach Air Pollution 
Laws and What Governments Must Do About It, June 2020. 
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чалба през 2020 г. на сръбския комплекс за добив на мед на китайската Zijin 
Mining Group е била в размер на 8,5 млн. щатски долара (7,7 млн. евро)43. 

Правителствата в ЦИЕ не само че не разполагат с големи финансови ресур-
си, но също така не осигуряват регулаторна и управленска рамка, която да 
стимулира зелените инвестиции и иновации. Китай тепърва ще изпълнява 
обещанието си за екологизиране на инициативата си „Един пояс, един път“. 
Страната обяви въвеждането на инвестиционна стратегия – „Зелен пояс и 
път“44 – за своите проекти, която включва устойчивост в корпоративното 
управление, вземане под внимание на екологичните, социалните и упра-
вленските рискове в страните, приемащи инвестициите, оповестяване на ин-
формацията за околната среда за всички проекти, разширяване на участие-
то и информираността на заинтересованите страни, използването на зелени 
финансови инструменти, въвеждането на екологосъобразно управление на 
веригата за доставки и изграждане на капацитет чрез колективни дейст-
вия. Подобни ангажиращи обещания нямат тежест, защото не отговарят на 
действителността, и могат единствено да се тълкуват като кампания за „зеле-
но изпиране“, която има за цел да разсее опасенията на Запада относно дъл-
госрочното въздействие на китайското икономическо присъствие в региона.

43 Ralev, R., “China’s Zijin targets $8.5 mln profit in Serbia in 2020,” SeeNews, February 28, 2020. 
44 Goh, B., and Cadell, C., “China’s Xi says Belt and Road must be green, sustainable”, Reuters, 

April 25, 2019.
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https://www.reuters.com/article/us-china-silkroad-idUSKCN1S104I


Нарастването на икономическото и политическото влияние на Китай 
обвързва редица страни от Централна и Източна Европа в дългосрочни, 
мащабни и скъпоструващи инфраструктурни проекти, които създават 
прекомерна зависимост от китайските капитали.  Тези инвестиции, ръ-
ководени от Китай, често не са в съответствие с климатичните политики 
на ЕС, енергетиката и декарбонизацията, техническата стандартизация, 
конкуренцията, обществените поръчки и др. Освен това, пандемията 
COVID-19 също помогна на Китай да увеличи своята мека сила в реги-
она45.

ЕС е поел по-активна роля за справяне с китайското икономическо вли-
яние в държавите членки и присъединяващите се страни. Промяната в 
политиката е последица от все по-смелите инвестиции на Китай през 
последното десетилетие в стратегически технологии, финансови и енер-
гийни компании в цяла Европа46. Тепърва обаче ще се създава обща ев-
ропейска стратегия, насочена към ограничаване на китайското икономи-
ческо присъствие в стратегически индустрии, както и към ускоряването 
на ключови елементи в сътрудничеството между ЕС и Китай, като на-
пример съвместната климатична политика.

Европейската комисия публикува своята „Стратегическа перспектива“, в 
която Китай е определен като системен съперник, „насърчаващ алтерна-
тивни модели на управление“, и стратегически конкурент, който „не ус-
пява да осигури реципрочен взаимен достъп до пазара и да предостави 
равнопоставеност на пазарните играчи“. Документът предлага мерки за 
противодействие на нарастващото китайско присъствие в Европа и за га-
рантиране, че страните в съседство на ЕС се придържат към ценностите, 
нормите и стандартите на Съюза, включително относно върховенството 
на закона, пазарната конкуренция и климатичните цели.47 Тези мерки 
включват призив към Китай да изпълни поетите съвместни ангажимен-
ти с ЕС, включително реформата на Световната търговска организация 
(WТО), по-специално механизмите за субсидиране и принудителния 
трансфер на технологии, както и сключването на двустранни инвести-
ционни споразумения до края на 2020 г. Въпреки това, подписването на 
дълго отлаганата търговска сделка между ЕС и Китай в последните дни 
на германското председателство, в края на 2020 г., се възприема от бол-

45 Когато Airbus 330 с медицинска помощ кацна в Сърбия през март 2020 г., президентът 
Александър Вучич похвали Си Цзинпин и критикува ЕС за „липсата на солидарност“, 
разклащайки общественото мнение в полза на задълбочаването на отношенията с Ки-
тай.

46 Le Corre, Ph., “Chinese Investments in European Countries: Experiences and Lessons for 
the “Belt and Road” Initiative,” in: Rethinking the Silk Road: China’s Belt and Road Initiative and 
Emerging Eurasian Relations, M. Mayer (ed.), Palgrave Macmillan, 2018.

47 European Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and 
Security Policy, Joint Communication to the European Parliament, the European Council and the 
Council: EU-China – A strategic outlook, Strasbourg, March 12, 2019.
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шинството като успех за китайската дипломация и сигнал за повече въз-
можни отстъпки на ЕС към новата световна суперсила.

За повечето страни от Централна и Източна Европа, като например за 
Западните Балкани, интеграцията в ЕС е единствената жизнеспособна 
геополитическа посока в дългосрочен план. И все пак китайските фи-
нанси се разглеждат като алтернативна (и по-евтина) движеща сила на 
икономическото развитие, основана на инвестиции в разширяването 
и модернизирането на транспортната и енергийната инфраструктура, 
както и възраждането на обременените с дългове индустриални гиганти. 
В страни с широко разпространени практики за завладяване на държа-
вата обаче, ползите от тези проекти вероятно ще са за местните поли-
тико-олигархични мрежи. Следователно в дългосрочен план те ще бъдат 
по-скоро вредни за икономическия им растеж.

Въз основа на оценката на китайското икономическо влияние в Централ-
на и Източна Европа може да се разгледа следният неизчерпателен спи-
сък от политики за намаляване на отрицателното въздействие на това 
влияние върху качеството на управлението и енергийните и климатич-
ните политики:

• Изисквания от страна на националните правителства за 
съответствие на китайските инвестиции с дългосрочните 
цели на енергийната и климатичната политика, както и с 
конкурентното право. Това трябва да бъде стандарт не само при 
използването на европейски средства за изпълнението на проектите, 
но и при изразходването на националните и китайските ресурси.

• Прилагане на общоевропейски стандарти за управление на ки-
тайските инвестиции. ЕС трябва да разработи ясни насоки за из-
пълнението на проекти, подкрепяни от Китай, които да се използ-
ват от националните правителства като форма на предварително 
одобрение. Чуждестранните инвестиции трябва да са в съответствие 
със стратегическата и енергийна политика на ЕС, както и да спазват 
правилата за конкуренцията, обществените поръчки, заетостта и тех-
ническата стандартизация. Предварителният анализ на китайските 
проекти и придобивания на местни компании, трябва да стане нераз-
делна част от стратегиите за национална сигурност и да бъде включен 
публично в годишния доклад/оценка на заплахите. Следователно ЕС 
ще трябва да разработи стабилен механизъм за мониторинг и при-
лагане на разпоредбите, за да може да прекрати енергийни проекти, 
които биха подкопали прехода към нисковъглеродна икономика как-
то в държавите членки, така и в присъединяващите се страни.

• Предлагане на по-добре насочени инструменти за финансира-
не на мащабни проекти, свързани с икономическото развитие. 
ЕС трябва да укрепи позицията си на основен двигател на икономи-
ческото развитие в ЦИЕ, като запълни недостига на финансиране за 
изпълнението на стратегически проекти, като например завършва-
нето на транспортни коридори, модернизацията на електропренос-
ните мрежи, на жилищните и промишлени сгради и стартирането 
на инвестициите за преход към ВЕИ енергетика. Това може да стане 
чрез намесата на международни финансови институции и фондове 
(IPA, EBRD, WBIF, KfW, GIZ) за проекти, които увеличават енергийна-
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та, транспортната и цифровата свързаност на региона и помагат ди-
ректно за смекчаване на негативните социо-икономически ефекти от 
постепенното премахване на въглищата. Средствата на ЕС за възста-
новяване и устойчивост трябва да се използват за инвестиции в нови 
зелени технологии и за привличане на капитали от частния сектор 
за интегриране на региона на ЦИЕ в американските и европейските 
вериги на добавената стойност. Одобрението на Икономическия и ин-
вестиционен план на ЕС в размер на 9 млрд. евро за шестте държави 
от Западните Балкани е важна стъпка напред, но няма да бъде доста-
тъчна, за да подпомогне изпълнението на всички необходими проек-
ти или да улесни икономическите реформи за ускоряване на растежа 
в региона. Без да запълнят финансовата празнина за изпълнението 
на по-устойчиви проекти, правителствата в региона ще бъдат стиму-
лирани да търсят другаде подкрепа, без стриктни критерии за добро 
управление и прозрачност на процедурите.

• Инициативата „Три морета“ трябва да се превърне в ефективен 
механизъм за привличане на повече капитали от Западна Евро-
па и САЩ, което да има положително въздействие върху цялостната 
пазарна и управленска среда в ЦИЕ. Сред проектите за свързаност, 
които могат да се възползват от политическа и финансова подкрепа, 
са: стратегическа енергийна инфраструктура за подобряване на па-
зарната интеграция, възприемане на най-напредналите възобновя-
еми енергийни технологии (като офшорна вятърна енергия, енергия 
на вълните и геотермална енергия), осигуряване на киберсигурност на 
инфраструктурата, диверсификация на енергийните доставки и от-
каз от изкопаемите енергийни източници (въглища и природен газ). 
Страните от ЦИЕ трябва да се стремят да превърнат инициативата в 
регионален съюз за енергийна и климатична сигурност с механизми 
за подкрепа, подобни на тези на страните от Вишеград.

• САЩ и ЕС трябва да се противопоставят на настъпателния мер-
кантилизъм на Китай чрез политика на стратегически инвести-
ции. В икономиките с широкоразпространен дефицит на управление, 
системна корупция и вследствие на това повишен риск от завладяване 
на държавата от корозивен капитал, американските и европейските 
инвестиционни потоци трябва да се стремят да въведат справедливи 
пазарни практики. ЕС и по-специално местните делегации на ЕС в 
Западните Балкани, трябва да се стремят активно да популяризират 
ползите от инвестициите на ЕС и интеграцията в ЕС и да се изправят 
срещу китайската и руската дезинформационна дипломация.

• Включване на Западните Балкани в Европейския механизъм за 
върховенството на закона. ЕС трябва да използва тяхното членство, 
за да наложи управленски условия относно изплащането на субси-
дии за Западните Балкани. Новата рамка за финансиране може да се 
използва за замяна на китайските заеми за енергийни и транспортни 
проекти. ЕС трябва да продължи да приобщава страните от Запад-
ните Балкани към едно евентуално европейско бъдеще, но също така 
трябва да изисква от правителствата да се ангажират с преодолява-
нето на управленските пропуски. Последните са били използвани от 
местни групировки и мрежи, подкрепяни от чужбина, с цел завладя-
ване на държавата чрез налагане на контрол над стратегически иконо-
мически сектори и доходоносни бизнеси. Държавите от ЦИЕ, които 
отговарят на критериите на Европейския механизъм за върховенство 
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на закона и добро управление, биха могли да имат достъп до същия 
размер на финансиране като страните – членки на ЕС.

• ЕС би могъл да работи в сътрудничество с Китай за изпълнение 
на стратегически инфраструктурни проекти, основани на ясни 
критерии за устойчивост и добро управление. В много случаи компа-
ниите от ЕС са възпрепятствани да участват в търгове, тъй като спора-
зуменията по даден проект са пригодени за китайски изпълнители. 
ЕС би могъл да използва механизма за обвързаност по отношение на 
зелените политики при инвестиции в енергетиката от трети страни, 
като в замяна обещае подкрепа и съфинансиране на проекти с доказа-
на екологична устойчивост. Регионът на ЦИЕ притежава огромен не-
използван потенциал за зелена енергия, който непременно ще става 
все по-привлекателен за инвеститорите. Установяването на ясни стан-
дарти и ефективен мониторинг на екологичната устойчивост на тези 
проекти може да създаде бариера за капитала от Китай и в същото 
време да стимулира сътрудничеството между ЕС и Китай по рента-
билни инициативи.

• Подобряване на регулаторната роля на Европейската енергийна 
общност, която трябва да бъде овластена чрез разширяване на ней-
ните правомощия, за да се гарантира прилагането на върховенството 
на закона на ЕС в областта на енергетиката и климата в страните член-
ки от Западните Балкани чрез въвеждане на по-строги санкции за 
държавни решения, които не отговарят на европейските изисквания. 
Европейската енергийна общност следва да си сътрудничи по-задъл-
бочено с националните регулаторни органи, за да се гарантира още 
преди да се вземе окончателно инвестиционно решение, че новите 
проекти за енергийна инфраструктура са в съответствие с върховен-
ството на закона на ЕС. 

• Затваряне на вратичките в националното управление. Нацио-
налните правителства в региона трябва да се справят с важни упра-
вленски пропуски, използвани от Китай за прокарване на своите ико-
номически интереси. Управляващите трябва да извършват подробни 
оценки на целесъобразността на мащабните проекти и проверка за 
съответствие, за да се гарантира, че междуправителствените спора-
зумения са съобразени с националното и европейското законодател-
ство, особено по отношение на недискриминационния достъп до об-
ществени поръчки на всяка местна или европейска компания48.

• Укрепване на капацитета на независимите национални регула-
тори. Страните от ЦИЕ трябва значително да засилят капацитета и 
независимостта на важни институции, в това число енергийните, ан-
титръстовите и екологичните регулатори. Последните трябва да имат 
правомощия и капацитет да спират мащабни проекти, ръководени 
от Китай, или придобиване на стратегически активи, които нару-
шават пазарната конкуренция, подкопават дългосрочната рамка на 
енергийната политика и пренебрегват екологичните и техническите 
стандарти на ЕС.

48 Галев, T., и Александър Герганов, А., Деконструкция на завладяването на държавата: 
Оценка на риска в уязвими икономически сектори в Европа, София: Център за изследване 
на демокрацията, 2021.

https://csd.bg/bg/publications/publication/state-capture-deconstructed/
https://csd.bg/bg/publications/publication/state-capture-deconstructed/


Индексът на китайската икономическа мощ се състои от три подиндекса, 
като всеки отразява различен аспект на китайското икономическо вли-
яние: структурни икономически връзки, въздействие върху климата и 
влияние върху управлението. Трите подиндекса са съответно:

• Индекс на китайския икономически отпечатък
• Индекс на въздействие върху околната среда и климата в ЦИЕ 
• Индекс на китайското влияние върху управлението и стратегическата 

политика.

Индексът на китайския икономически отпечатък представя структур-
ните икономически връзки на страните от ЦИЕ с Китай: развитието на 
двустранния търговски оборот, инвестиционните отношения и корпора-
тивното присъствие. Подиндексът се изчислява като средната стойност 
на тези различни аспекти на икономическия отпечатък (Таблица 1).

Подиндексът „Корпоративен отпечатък“ се изчислява като средната 
стойност на (1) дела на оборота на китайските компании от общия обо-
рот на всички компании, (2) дела на активите на китайските компании 
в общите активи на всички компании и (3) дела на служителите на ки-
тайските компании в общия брой на заетите във всички компании (Таб-
лица 1).

Подиндексът „Финансови потоци“ се изчислява като средната стойност 
на (1) общите, китайски, преки чуждестранни инвестиции като дял от 
БВП, (2) натрупаният оборот на китайските договорени проекти като 
дял от БВП и (3) китайските финансови потоци (заеми/концесии/придо-
бивания) като дял от БВП (Таблица 1).

Подиндексът „Търговия“ се изчислява като средната стойност на (1) двус-
транния търговски дефицит с Китай в стоки като дял от БВП и (2) общия 
търговски оборот с Китай като дял от БВП (Таблица 1). 

Структурата на подиндекса, представена в Таблица 1, е проверена чрез 
факторен анализ, който демонстрира емпирично, че осемте променливи 
наистина могат да бъдат групирани в тези три подиндекса49.

49 Принципен анализ на компонентите с ротационен метод: извършен по метода Вари-
макс (Varimax) с нормализация на Кайзер (Kaiser).

МЕТОДОЛОГИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ: ИНДЕКСЪТ НА 
КИТАЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА МОЩ
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Таблица 1: Структура на подиндексите на китайския икономически отпечатък,  
първична променлива/променливи и източник

Подиндекс Променлива
Първична(и) променлива(и), (единици 

и формула за изчисление, ако е 
приложимо)

Източник

Подиндекс 1. 
Корпоративен 
отпечатък

Корпоративен отпечатък 
1. Дял от оборота на 
китайските компании

Дял на оборота на китайските компании 
(Оборот на китайски компании, хиляди 
долари/общ оборот, хиляди долари)

Orbis

Корпоративен отпечатък 
3. Дял от активите на 
китайските компании

Дял на активите на китайските компании 
(активи на китайските компании, хиляди 
долари/общо активи, хиляди долари)

Orbis

Корпоративен отпечатък 
2. Дял на заетостта в 
китайските компании

Дял на заетостта в китайските компании 
(заетост в китайските компании, хора/
обща заетост, хора)

Orbis

Подиндекс 2. 
Финансови 
потоци

Финансови потоци 
1. китайски преки 
чуждестранни инвестиции 
като дял от БВП (%)

Общо преки чуждестранни инвестиции (в 
милиони долари) като дял от БВП UNCTAD

Финансови потоци 2. 
Натрупаният оборот на 
китайските договорени 
проекти като дял от БВП (%)

Натрупаният оборот на китайските 
договорени проекти общо за Европа 
(милиони долари) като дял от БВП

Китайско национално 
статистическо бюро

Финансови потоци 3. 
Китайски финансови 
потоци като дял от БВП (%)

Китайски финансови потоци – заеми/
концесии/придобивания (2000 – 2020, 
милиони долари) като дял от БВП

Различни източници*

Подиндекс 3. 
Търговия

Търговия 1. Търговски 
дефицит на стоки като дял 
от БВП (%)

Търговски баланс като дял от БВП (износ 
на стоки за Китай – внос на стоки от Китай, 
милиони евро)/БВП

COMEXT- Eвростат

Търговия 2. Търговският 
оборот като дял от БВП (%)

Търговски оборот (износ на стоки за Китай 
+ внос на стоки от Китай, милиони евро) 
като дял от БВП

COMEXT- Eвростат

Други 
променливи 

БВП (милиони долари) 
Световна 
икономическа 
перспектива, – МВФ

БВП (милиони евро) Eвростат

Общ оборот (хиляди долари) Orbis

Oбщата сума на активите (хиляди долари) Orbis

Обща заетост (хора) Orbis

* Източници за китайските финансови потоци – заеми/концесии/придобивания: AID Data + отчети за индивидуални заеми и други финансови споразумения 
след 2014 г.; ЕБВР; SEENews; Balkanenergynews; Xinhuanet; CHOICE; база данни на Бостънския университет за китайските инвестиции; Институт на 
Европейския съюз за изследвания на сигурността

Индексът на въздействие върху околната среда и климата в ЦИЕ отразява ефекта на китайските проекти 
върху равнището на емисиите на парникови газове, замърсяването на въздуха и влошаването на околната 
среда. Той следва същите изчислителни принципи като индекса на китайския икономическия отпечатък, 
но вместо да се създават подиндекси, среднопретеглената стойност се изчислява директно от осемте про-
менливи, описани в Таблица 2.
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Теглото на различните променливи се извлича чрез анализ на относи-
телното тегло50 на въздействието на всеки от осемте фактора върху общи-
те емисии на страната51 на глава от населението. Анализът разкрива, че 
търговският оборот като дял от БВП е имал най-силна връзка с общите 
емисии на всичките осем променливи (28% от обяснената вариация52), 
последван от дела на трудовата заетост в китайските компании (19% от 
обяснената дисперсия) и т.н. (вижте Таблица 2 по-долу за теглото на 
всички компоненти)53.

Индексът на китайското влияние върху управлението и стратегиче-
ската политика се основава на експертна оценка. Експерти (национални 
експерти, дипломати и политици от всяка една страна) бяха анкетирани 
по различни теми, свързани с това как икономическата мощ на Китай се 
превръща в политически лост за влияние в ЦИЕ. Техните констатации 
дават оценка за това дали Китай е в състояние успешно да популяризира 
своите стратегически икономически цели, дали се възползва от местните 
управленски дефицити, за да разшири своето икономическо влияние, и 
дали присъствието му има негативно въздействие върху политиката на 
страната в областта на енергетиката и климата.

Индексът на китайското влияние върху управлението и стратегическа-
та политика се изчислява като средната стойност на четири подиндекса: 
дипломатически отпечатък, отклонения от законодателството и добрите 
практики на ЕС, корозивен капитал и отрицателно въздействие върху окол-
ната среда. Всеки от подиндексите се изчислява като средната оценка от 
няколко въпроса (скалата на всеки въпрос е стандартизирана преди из-
вършване на изчисленията). Елементите на изследването за всеки от по-
диндексите са представени в Таблица 3 по-долу.

50 Tonidandel, S., LeBreton, J. M., and Johnson, J. W., “Determining the statistical significance 
of relative weights,” Psychological methods, 14(4), 2009, pp. 387-399. .

51 Източник: Световната банка.
52 R2 за модела беше 0,60.
53 Според Тонидандел и ЛеБретон (2011), анализът на относителната тежест осигурява 

„разпределение на обяснената дисперсия между множество предиктори, за да се разбе-
ре по-добре ролята на всеки предиктор в регресионното уравнение“: Tonidandel, S., and 
LeBreton, J. M., “Relative importance analysis: A useful supplement to regression analysis,” 
Journal of Business and Psychology, 26(1), 2011, pp. 1-9.

Таблица 2: Изграждане на Индекс на въздействието върху околната среда и климата в ЦИЕ  
според теглото на променливите

Променлива Тежест

Търговия 2. Търговски оборот като дял от БВП (%) 28%

Корпоративен отпечатък 2. Дял на заетостта в китайските компании 19%

Корпоративен отпечатък 1. Дял от оборота на китайските компании 12%

Търговия 1. Търговски дефицит на стоки като дял от БВП (%) 10%

Финансови потоци 1. Общо китайски преки чуждестранни инвестиции като дял от БВП (%) 10%

Корпоративен отпечатък 3. Дял от активите на китайските компании 7%

Финансови потоци 3. Китайски финансови потоци като дял от БВП (%) 7%

Финансови потоци 2. Завършен оборот от китайски договорени проекти като дял от БВП (%) 7%



52 КитайсКото иКономичесКо влияние в европа

Таблица 3: Въпроси от експертното проучване за изграждане на Индекса на китайското влияние  
върху управлението и стратегическата политика

Подиндекс Въпроси

Подиндекс 1. 
Дипломатически 
отпечатък

t1q1 Колко активни са китайските дипломатически представители в общественото пространство 
на Вашата страна, включително в медиите и обществените събития? 

t1q2_A [В националните медии] Каква е риториката на правителството по отношение на 
ръководените от Китай проекти и китайското присъствие във Вашата страна? 

t1q2_B Каква е риториката на правителството по отношение на ръководените от Китай проекти 
и китайското присъствие във Вашата страна? 

t1q2_C [По време на срещите на високо равнище на ЕС (за членове на ЕС) или по време на 
разговори с представители на ЕС (за присъединяващите се страни)] Каква е риториката на 
правителството по отношение на ръководените от Китай проекти и китайското присъствие във 
Вашата страна? 

t1q2_D [Неофициално] Каква е риториката на правителството по отношение на ръководените от 
Китай проекти и китайското присъствие във Вашата страна? 

t1q3 Колко вероятно е междуправителствените срещи на високо равнище с Китай да доведат до 
инвестиции или общи проекти във Вашата страна? 

t1q4 Доколко прозрачно е правителството на Вашата страна относно дневния ред на 
междуправителствените срещи на високо равнище с Китай? 

t1q5 Доколко прозрачно е правителството на Вашата страна относно резултатите от 
междуправителствените срещи на високо равнище с Китай? 

t1q6 Колко убедителни са китайските дипломати и служители, когато оказват натиск върху 
правителството при подписване на дългосрочни икономически споразумения? 

t1q7_A [Китайското икономическо и политическо влияние е подкопало евроатлантическата 
политика и дългосрочните цели, включително по отношение на присъединяването на страната 
към ЕС и НАТО (ако е приложимо)] Съгласни ли сте със следните твърдения относно ролята на 
Китай по отношение присъединяването на Вашата страна към ЕС? 

t1q7_C [Китай популяризира икономическото си присъствие като начин за по-добро интегриране 
на своите вериги на доставки с европейския пазар] Съгласни ли сте със следните твърдения 
относно ролята на Китай за евроатлантическата интеграция на Вашата страна? 

t1q7_D [Китай няма политическа цел да разубеди страната Ви да следва евроатлантическия 
път] Съгласни ли сте със следните твърдения относно ролята на Китай за евроатлантическата 
интеграция на Вашата страна? 

t1q8 Доколко големите предприятия във Вашата страна са зависими от Китай (например от 
вноса, като износен пазар или финансиране)? 

t1q9 Колко често китайските компании развиват местни политически връзки, за да улеснят 
своите инвестиции или проекти? 

t2q1_A [Освободено от националните и европейските закони (ако е приложимо) по отношение 
на обществените поръчки] Колко често мащабни инфраструктурни проекти, ръководени от 
Китай във Вашата страна, са освободени от изискванията на националните и европейските 
закони?



Подиндекс Въпроси

Подиндекс 2. 
Отклонения от 
законодателството 
и добрите 
практики на ЕС 

t2q1_B [Освободени от националните и европейските закони (ако е приложимо) по отношение 
на пазарната конкуренция] Колко често мащабни инфраструктурни проекти, ръководени от 
Китай, са освободени от изискванията на законите в страната и в ЕС?

t2q1_C [Освободени от националните и европейски закони (ако е приложимо) по отношение на 
стандартите за околната среда.] Колко често мащабни инфраструктурни проекти, ръководени 
от Китай, са освободени от изискванията на националните и европейски закони? 

t2q1_D [Освободени от националните и европейски закони (ако е приложимо) по отношение на 
техническата стандартизация.] Колко често мащабни инфраструктурни проекти, ръководени от 
Китай, са освободени от изискванията на националните и европейските закони? 

t2q2_A [Подлежат ли мащабните китайски проекти и инвестиции на обществено обсъждане 
преди сключването на междуправителствено споразумение?] Колко често: 

t2q2_B [Възползва ли се Китай от управленските пропуски във вашата страна, което му позволява 
да избягва националното законодателство в областта на конкуренцията?] Колко често: 

t2q2_C [Възползва ли се Китай от управленските пропуски във вашата страна, което му позволява 
да избягва националното законодателство в областта на конкуренцията?] Колко често:

t2q3_A [Оценка на въздействието върху околната среда от Министерството на околната среда и/
или съответните регулаторни органи в областта на околната среда.] Проектите, ръководени от 
Китай във Вашата страна, са по-често изключвани от предварителните оценки на въздействието 
в сравнение с други проекти? 

t2q3_B [Въздействието върху равнището на конкуренция в сектора, към който се е насочил 
Китай, според националния антитръстов регулаторен орган.] Проектите, ръководени от Китай 
във Вашата страна, са по-често изключвани от предварителните оценки на въздействието, 
извършени от националния антитръстов регулатор в сравнение с други проекти? 

t2q3_C [Оценка на разходите и ползите за икономическата целесъобразност на проекта.] 
Проектите, ръководени от Китай във Вашата страна, са по-често изключвани от предварителните 
оценки на въздействието в сравнение с други проекти, ръководени от чужбина? 

t2q3_D [Анализ на съвместимостта на проекта със законодателството на ЕС (ако е приложимо)] 
Проектите, ръководени от Китай във Вашата страна, са по-често изключвани от предварителните 
оценки на въздействието в сравнение с други проекти, ръководени от чужбина? 

t2q4_1 [Открити] Открити ли са процедурите за възлагане на обществени поръчки за изпълнение 
на мащабни проекти, ръководени от Китай? 

t2q4_2 [Прозрачни] Прозрачни ли са процедурите за възлагане на обществени поръчки за 
изпълнение на мащабни проекти, ръководени от Китай? 

t2q4_3 [Конкурентни] Съобразени ли за процедурите за възлагане на обществени поръчки за 
изпълнение на мащабни проекти, ръководени от Китай, със законите за конкуренцията? 

t3q1_A [Изискване за изключително използване на китайски изпълнители, работна ръка и 
оборудване.] Колко често междуправителствените договори за заем между Вашата страна 
и китайските банки за развитие (китайското правителство) съдържат изброените по-долу 
изисквания?
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Подиндекс Въпроси

Подиндекс 3.
Корозивен 
капитал

t3q1_B [Изискване за използване на китайски изпълнители, работна ръка и оборудване за повече 
от 50% от разходите по проекта.] Колко често междуправителствените договори за заем между 
Вашата страна и китайските банки за развитие (китайското правителство) съдържат такива 
изисквания? 

t3q1_C [Няма конкретно изискване за китайско съдържание в проекта.] Колко често 
междуправителствените споразумения за заем между Вашата страна и китайските банки за 
развитие (китайското правителство) съдържат изискванията по-долу? 

t3q2 Колко е вероятно проектът, ръководен от Китай, и управляван от междуправителствено 
споразумение, да включва местни компании с предполагаеми близки връзки с правителството 
на Вашата страна?

t3q3_A [Китайските компании са изградили мрежа от лица с достъп до вътрешна политическа 
информация, за да гарантират сключването на голяма икономическа сделка или проект.] 
Съгласни ли сте със следните твърдения относно участието на държавни служители на високо 
равнище? 

t3q3_B [Китайските компании са подкрепили управляващия политически елит във вашата 
страна, за да улеснят ръководен от Китай проект/инвестиция.] Съгласни ли сте със следните 
твърдения относно участието на държавни служители на високо равнище? 

t3q3_C [Китайските компании/служители разчитат най-вече на привлекателността на 
предложените проекти/инвестиции, за да изкушат правителствата да ги одобрят.] Съгласни ли 
сте със следните твърдения относно участието на държавни служители на високо равнище? 

t3q3_D [Китай разчита изключително на правителствена подкрепа за предложения за 
икономически ефективни проекти и инвестиции.] Съгласни ли сте със следните твърдения 
относно участието на държавни служители на високо равнище по отношение на изпълнението 
на такива проекти? 

t4q1 Какво влияние оказват китайските инвестиции върху прилагането на законите/политиките 
на ЕС в областта на енергетиката и климата във Вашата страна?

Подиндекс 4. 
Отрицателно 
въздействие върху 
околната среда

t4q2_A [За замърсяването на въздуха.] Какво е въздействието на ръководените от Китай проекти 
и инвестиции върху устойчивостта на околната среда във Вашата страна?

t4q2_B [За естествените местообитания.] Какво е въздействието на ръководените от Китай 
проекти и инвестиции върху устойчивостта на околната среда във Вашата страна? 

t4q2_C [За емисиите на парникови газове (ПГ).] Какво е въздействието на ръководените от Китай 
проекти и инвестиции върху устойчивостта на околната среда във Вашата страна?  

t4q3_A [Китайските инвестиции са ограничили вашата страна до производство на електроенергия 
от въглища в обозримо бъдеще.] Съгласни ли сте със следните твърдения относно въздействието 
на китайските проекти и инвестиции върху дългосрочната зависимост от изкопаемите горива? 

t4q3_B [Китайските инвестиции се насочват все повече към инвестиции във възобновяема 
енергия.] Съгласни ли сте със следните твърдения относно въздействието на китайските проекти 
и инвестиции върху дългосрочната зависимост от изкопаемите горива? 
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