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BEVEZETÉS

Főszerkesztő-helyettesi előszó

A történelem nagy részében Kelet-Ázsia a világ egyik fő népességi, gazdasági, kulturális és politikai 
erőközpontjának számított. Kína ősidők óta kiterjedt birodalom és fejlett civilizáció volt, amely még 
1820-ban is a világ GDP-jének nagyjából harmadát adta. Japán és Korea is komoly kulturális hagyo-
mánnyal, évezredes államisággal és gazdasági erővel rendelkezett. A Nyugat felemelkedése az ipari 
forradalmat követően egy időre háttérbe szorította a régiót, s Kelet-Ázsia súlya a világgazdaságban 
csökkent. Japán azonban a nyugati nyomásra reagálva hamar átfogó modernizációs programot indí-
tott, s a 19. század végére már fejlett ipari hatalommá vált. Korea magára találását sokáig politikai té-
nyezők – japán gyarmatosítás, koreai háború, megosztottság – nehezítették, de a félsziget déli felének 
az 1960-as évektől sikerült gyors fejlődési pályára állnia. Legkésőbb a térség óriása, Kína tudott csat-
lakozni a hatalmas iramban fejlődő ázsiai országok soraihoz, de amikor felzárkózása az 1970-es évek 
végétől elindult, az globális hatásokkal járt. A kelet-ázsiai térség súlyának növekedése ma is folytató-
dik: Kína évtizedek óta a világ leggyorsabb növekedését produkálja a jelentősebb gazdaságok közül, 
Dél-Korea csúcstechnológiai nagyhatalommá vált, Japán pedig – amely a már elért magas szint miatt 
csak lassabb bővülésre képes – továbbra is őrzi pozícióját a világ harmadik legnagyobb gazdaságaként.

1,6 milliárd lakosával a kelet-ázsiai régió (hagyományosan a szárazföldi Kínát, Japánt, Észak- és 
Dél-Koreát, Mongóliát és a sajátos helyzetű Tajvant sorolják ide) a világ népességének 20,5%-át adja, 
ezzel többen laknak itt, mint bármelyik Ázsián kívüli kontinensen. A térség területeinek nagy része 
a második világháború után mind megélte a maga „csodáját”: a „japán gazdasági csoda” (1950–1990) 
a háborús pusztítások után a szigetországot visszaemelte a világ élvonalába; a „Han-folyó csodája” 
(1961–1996) a korábban periférikus Korea déli felét globális középhatalommá tette; a „tajvani cso-
da” (1960–1996) során a vitatott státuszú sziget előbb fontos könnyűipari, majd csúcstechnológiai 
központtá vált; a „reform és nyitás” (1978–) lenyűgöző fejlődése révén pedig Kína a világ második 
(vásárlóerő-paritáson számolva első) számú gazdasága lett. S nem szabad megfeledkezni az olyan 
„kistigrisekről” sem, mint Hongkong és Makaó. 

A különböző „csodáknak” köszönhetően 2021-ben a szárazföldi Kína a világ GDP-jének 17,9%-át 
adta (ezzel a 2. helyet foglalta el), Japán az 5,4%-át (3.), Dél-Korea az 1,9%-át (10.), Tajvan pedig a 
0,8%-át (22.). Kelet-Ázsia tehát a világ gazdasági össztermelésének több mint az egynegyedét adta. 
Az országok között az Egyesült Államok még őrzi első helyét 24,4%-kal, de relatív súlya csökken, 
Kelet-Ázsiáé pedig nő. A legtöbb közgazdász egyetért abban, hogy egy-két évtizeden belül Kína 
lesz a világ legnagyobb gazdasága, s ezzel természetesen az egész térséget magával húzza. Az biztos, 
hogy – kínai adatok szerint – 2021-ben a 8,1%-os éves növekedésnek köszönhetően a kínai GDP a 

történelemben először megelőzte az Európai Unióét. Ha a folyamatokat nézzük, azt látjuk, hogy évti-
zedek óta – Japán viszonylagos stagnálása ellenére – Kelet-Ázsia a világ legdinamikusabban növekvő 
térsége, s ez a régió járul hozzá a leginkább a világgazdaság bővüléséhez. A COVID-19 járvány ezt a 
trendet csak felgyorsította, hiszen a válságot a csúcstechnológia, az önfegyelem és az erős társadalmi 
kohézió által viszonylag sikeresen kezelő kelet-ázsiai országokban a pandémia kisebb visszaesést ho-
zott, mint a nyugati világban.

Érdemes hangsúlyozni, hogy bár Kelet-Ázsia országai – a kiterjedt kínai kulturális hatás ellenére 
– meglehetősen sokszínűek, a gazdaságaik jelentős mértékben összefonódtak. Kína a legfontosabb 
kereskedelmi partnere az összes többi térségbeli országnak, de ezek egymással is sokat kereskednek, 
rengeteg a befektetés egymás területén, s az integrációt egy sor regionális szerveződés, szabadkeres-
kedelmi egyezmény és együttműködési mechanizmus is elősegíti. Bár olyan nemzetek fölötti szerve-
zetbe, mint az Európai Unió, a kelet-ázsiai országok nem tömörültek, s nagy valószínűséggel nem is 
fognak, gazdaságaik elválaszthatatlanok egymástól, ami tovább fokozza a régió jelentőségét.

Az eurázsiai szuperkontinens koncepciójának kialakulásában egyértelműen Kelet-Ázsia gyors fejlő-
dése játssza a legfontosabb szerepet. A kontinens egyik felén Európa eddig is a globális centrumhoz 
tartozott, s azzal, hogy Japán után Dél-Korea is szakított a félperiférikus helyzettel, majd Kína is erre 
az útra lépett, a Kelet is új centrummá válik. Ez megnöveli egyrészt a földrész nyugati és keleti vége 
közötti kapcsolatok intenzitását és súlyát, másrészt ezáltal hat a köztük lévő hatalmas területekre is. A 
két magterület – Nyugat-Európa és Kelet-Ázsia – „összenövése” hozhatja el a köztes régiók, s ezáltal 
Eurázsia felemelkedését. 

Kelet-Ázsia tehát Eurázsia motorja, s emiatt mindenképpen indokolt egy Eurázsiával foglalkozó 
folyóirat első tematikus számát ennek a térségnek szentelni. 

A jelen lapszám főszereplője természetesen Kína, amely nemcsak a régió, hanem az egész világ leg-
népesebb állama, emellett a világgazdaság fontos központja, a globális politika egyik főszereplője. 
Vörös Zoltán tanulmánya a 21. századi kínai geopolitikai törekvéseket elemzi, arra a kérdésre keresve 
a választ, hogy milyen céljai vannak a távol-keleti óriásnak az átalakuló világrendben. P. Szabó Sán-
dor és Horváthné Varga Polyák Csilla közös tanulmánya azt mutatja be, hogy miként alakult a kínai 
export a pandémia éveiben, s mi lehet az e területen zajló folyamatok oka. Horváth Levente annak 
a gyakran megjelenő állításnak az igazságtartalmát vizsgálja meg, mely szerint Kína egyfajta trójai 
falóként használja a kelet- és közép-európai államokat (illetve ezen belül a visegrádi négyeket) saját 
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érdekei érvényesítésére, az európai egység megbontására. A nagyhatalmi versengés egy új kulcsterüle-
tére, az Északi-sarkvidékre fókuszál Zoltai Alexandra, akinek cikkéből kiderül, hogy Kínának milyen 
lehetőségei és törekvései vannak a globális felmelegedés miatt egyre több kihasználható erőforrást 
biztosító Arktiszon.

Természetesen egy kelet-ázsiai tematikus számból nem maradhat ki a régió többi országa se. Hidasi 
Judit cikke olyan japán társadalmi problémákkal foglalkozik, amelyek az ország gazdaságát és geo-
politikai súlyát is befolyásolják. Mezei Tibor a „koreai csodát” vizsgálja meg, vagyis azt a folyamatot, 
amelynek során Dél-Korea elmaradott perifériából globális középhatalommá és csúcstechnológiai 
óriássá vált. Obrusánszky Borbála történelmi jellegű cikke Mongólia félmúltjába, az 1930-as évek 
vallásüldözésének idejére viszi vissza az olvasót. Továbbá Dövényi Zoltán és Nagy Miklós Mihály 
írásában a két világháború közötti német geopolitika eurázsiai kitekintéséről olvashatunk. Végeze-
tül, de nem utolsó sorban a könyvajánló rovatban ismertetett két kötet szintén kelet-ázsiai témával 
foglalkozik: az egyik a térség diplomáciatörténetét tárgyalja, a másik pedig a – világon főleg Kínában 
bányászott – ritkaföldfémek geopolitikai szerepét.
Reméljük, hogy a lapszámmal hozzájárulhatunk a Kelet-Ázsiával kapcsolatos hiteles ismeretek ter-
jesztéséhez, a térség jobb megértéséhez, megalapozott politikai és gazdasági döntések meghozatalá-
hoz. Egyre komplexebb világunkban érdemes vigyázó szemünket keletre (is) vetnünk.
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