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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.

Az Eurázsia Szemle főszerkesztő-helyettese:

Dr. habil. Salát Gergely
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KÍNAI GEOPOLITIKA  
A 21. SZÁZADBAN –  
A GLOBÁLIS VILÁGREND  
MEGKÉRDŐJELEZÉSE?

Vörös Zoltán1

Absztrakt
A tanulmány a kínai geopolitikai gondolkodáson, a gazdasági növekedésen és az éppen zajló gazda-
sági struktúraváltáson, valamint a nemzetközi rendszer változásán és az ország megítélésén, szerepén 
keresztül igyekszik bemutatni a kínai geopolitikai törekvéseket a 21. században. Először a kínai geo-
politikai és külpolitikai gondolkodás napjainkban is aktuális, a kínai lépéseket befolyásoló jellemzőit 
tekintjük át, majd a változó világrend felvázolásán keresztül a kínai gazdaság helyzetét és az aktuá-
lisan zajló változásokat, valamint mindezek külpolitikai következményeit nézzük meg. A különböző 
kihívások kapcsán bemutatásra kerül az „Övezet és Út” kezdeményezés (BRI), elsősorban, mint válasz 
a fennálló politikai és gazdasági kihívásokra, másodsorban, mint eszköz, a globális célok elérésére, 
hogy aztán felismerjük Peking jelenleg is fennálló függését a nemzetközi közösségtől, megértve a 
geopolitikai stratégia kiemelt céljait. Végül Kína változó és nem minden térségben azonos megítélé-
sét, majd külpolitikai aktivitását vesszük át. 

Kulcsszavak: Kína, geopolitika, BRI, világrend, Egyesült Államok

1 Dr. Vörös Zoltán Ph.D., egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem.

Abstract
The study aims to portray China’s geopolitical objectives in the twenty-first century through an 
examination of Chinese geopolitical thought, economic growth, and ongoing structural change in 
the economy, as well as the changing international system and the country’s perspective and position. 
The current characteristics of Chinese geopolitical and foreign policy thinking that influence Chinese 
actions will be reviewed first, followed by an overview of the changing world order, the state of the 
Chinese economy and the changes currently underway, as well as the foreign policy implications of 
these changes. The Belt and Road Initiative (BRI) is discussed in light of the various challenges, first 
as a response to existing political and economic challenges, and then as a means of achieving global 
goals, in order to comprehend Beijing’s continued reliance on the international community and the 
geopolitical priorities that drive it. Finally, we will examine global perceptions about China, which 
vary by region, and finally the country’s foreign policy aspirations.

Keywords: China, geopolitics, BRI, world order, United States

1. Bevezetés
Kínát történelme, óriási népessége, területe, vagy akár földrajzi elhelyezkedése önerőből is jelentőssé 
teszi, az elmúlt időszak gazdasági fejlődése, az évtizedeken keresztül produkált két számjegyű nö-
vekedés, a globális kereskedelmi-gazdasági, majd politikai térnyerés ugyanakkor még inkább reflek-
torfénybe helyezték az országot – miközben a 2030-as években az előrejelzések szerint Kína meg is 
előzi az Egyesült Államokat, a világ legnagyobb gazdaságává válva. 

Miközben a „kínai csoda” évtizedeken át a globális gazdasági érdekeket szolgáló folyamat volt, a 
gazdasági struktúra-váltások már a közepes jövedelmű országok felső sávjába repítették az országot 
(Szunomár, 2019, p. 1317., 1319), melyet (és a további geopolitikai, gazdasági terveket) ugyanakkor 
a centrum már nem nézi jó szemmel. Wallerstein Világrendszer-elméletét is felhasználva, Salát 
kiemeli, hogy a „hagyományos centrum, a Japánnal kiegészült Nyugat [..] érdeke az, hogy Kína megma-
radjon a perifériális-félperifériális helyzetben” (Salát, 2022, pp. 22-23). Ennek tudható be az Egyesült 
Államok Kínával szembeni technológiai blokádja, a Huawei- és 5G-ügy is: (geo)politikai lépések 
Kína elszigetelésére (Erdősi, 2020, pp. 16-17). 

Kína természetesen ezzel ellentétes célokat fogalmaz meg, és elsődlegesen a magas jövedelmű orszá-
gok kategóriáját szeretné elérni, melyhez alapvető gazdasági struktúra-váltásra és komolyabb nem-
zetközi befolyásra, szerepre van szüksége. Természetesen akad kérdés Kína felemelkedése kapcsán is. 
Vajon minek volt köszönhető a csoda, mely a perifériáról a centrum közelébe segítette az országot? 
Jókor (Plaza-egyezmény2 , valamint a posztmateriális gondolkodás megjelenése a Nyugaton) volt 

2  A Plaza-egyezmény egy valutapiaci egyezmény volt az Egyesült Államok, Japán, a Német Szövetségi Köztársaság, Franciaország és az 
Egyesült Királyság között, mely leértékelte a dollárt a német márkával és a japán jennel szemben, egyik következményeként lelassítva a 
gazdasági növekedést és deflációt okozva Japánban. 
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jó helyen (a periférián, alacsony bérekkel, szabályozások és környezeti korlátozások nélkül) Kína?  
A nyitással bevezetett piaci mechanizmusok felelősek a növekedésért, vagy mindez nem történhe-
tett volna meg az erős központi hatalom irányítása nélkül? És míg a gazdasági szakemberek sokáig 
fognak még vitázni azon, mi volt a kulcstényező (Liu, 2019, p. 49), a kínai külpolitikai törekvésekben 
mindhárom elem, mind a gazdasági globalizáció, mind a nyitottság, mind az állami szerepvállalás 
megjelenik. Mindez sajátos alternatívát kínál a jelenlegi neoliberális világrend átalakításához – első-
sorban azért is, mert Kínát vonzóvá tette a felemelkedés, ennek receptje pedig aranytálcán kínálhat 
számára partnerségeket és együttműködéseket a világ bármely régiójában. 

2. A kínai geopolitikai gondolkodás
Az 1899-ben Rudolf Kjellén által először használt, majd a 20. században kikristályosodott geopoli-
tika az állam, a tér és a politikai hatalom viszonyát vizsgáló tudomány, mely lényegében az államok 
nemzetközi pozícióját, a globális folyamatokban betöltött szerepét kutatja, ahogy Ó Tuathail fogal-
mazott, a geopolitika „a kulturálisan és politikailag változó olyan utak leírása, amelyek megjelenítése és 
elemzése a földrajzról és a nemzetközi földrajzról szól” (Ó Tuathailt idézi: Szilágyi, 2018).

Ahogyan azt Horváth kiemelte, Kína geopolitikai gondolkodása csupán a 20. század elejével, nyu-
gati hatásra nyitott a világra, mindaddig egy zártabb, regionális gondolkodásról beszélhettünk, noha 
a filozófusok és stratégák művein keresztül a kínai „geopolitika” gyökerei egészen az ókori időkig 
vezetnek (Horváth, 2021, pp. 43-45; Horváth, 2020). Korai elméletek közül talán a vertikális és 
horizontális szövetséget érdemes kiemelni, Wang Xu teóriája „az ősi yin és yang elméletből vezette 
le a diplomáciai kapcsolatokat. Van, hogy a ’yang erőt’ használva nyíltan szövetségre kell lépni másokkal, 
hogy legyőzzék a legerősebbet, vagy a ’yin erőt’ használva feszültséget kell szítani a szövetségekben a saját 
ügyünk és legnagyobb hasznunk érdekében. Van, hogy erővel, van, hogy – modern kifejezéssel – soft po-
wer-rel3 kell fellépni, van, hogy be kell zárkózni, van, hogy ki kell nyitni, van, hogy a szövetséget erősíteni 
kell, van, hogy fel kell bontani azt. A nagy játszma teljes körű vizsgálata alapján kell eldönteni, hogy ’yin’ 
vagy ’yang’ erő alkalmazása a hasznos” (Horváth, 2021, p. 53). 

A modern geopolitikai gondolkodás megjelenése a Kínai Népköztársaság atyjához, Mao Ce-tung-
hoz köthető, és már ekkor megfigyelhető volt egy roppant pragmatikus, a körülményekre és kihívá-
sokra gyorsan reagáló politika: Mao többször is változtatott világról alkotott nézetein, az „egy oldal-
ra támaszkodás” politikáját a Szovjetunióval történő szakítást követően váltotta „a középső övezet” 
elmélete, majd ezt alakította tovább a „három világ” felosztásában (Ibid., pp. 64-65). Napjaink kínai 
külpolitikai gondolkodásában Mao mellett számos ókori elmélet és gondolat köszön vissza, és az 
„Övezet és Út” kezdeményezés (Belt and Road Initiative – BRI) is jelentősen támaszkodik korai el-
méletekre, visszaköszönnek benne az ókori kínai bölcsességek. Ahogy Tarrósy fogalmazott, „az ókori 
kínaiak úgy tekintettek a környező világra és Kína helyére és szerepére benne, mint a Föld középpontjában 

3  Joseph Nye amerikai professzor által az 1990-es években alkotott fogalom, mely szerint a puha erő valójában képesség, hogy erő alkal-
mazása nélkül érjük el kitűzött céljainkat.

lévő ’Középső Királyságra’, amelynek makro-régiójában a császár és a hűbérállamok alattvalói, valamint a 
periférián lévő barbár entitások vannak, és ez a nézet a BRI-vel újra megerősítést nyert. A kezdeményezés 
szárazföldi és tengeri összeköttetési hálózata egyértelműen földrajzi szempontból látható: Pekinget ismét 
súlypontként pozícionálja” (Tarrósy, 2020, p. 12). Horváthot idézve, a „kezdeményezésben felismerhető a 
’horizontális és vertikális szövetség’ fúziója, ugyanis a kínai kezdeményezés horizontálisan és vertikálisan 
kialakult multilaterális kapcsolatokat összegyűjtő globális együttműködés. Továbbá [..], a kínai stratégák 
és filozófusok a win-win együttműködést, a harmóniát, egymás támogatását és a békét, a kölcsönös tiszte-
letet hirdették, amelyek ugyancsak az ’Övezet és Út’ szólamai” (Ibid., p. 58). Ez utóbbiakat alátámasztja 
könyvében Liu is, aki maga is részt vett a kezdeményezés kidolgozásában. Mint kiemelte, sok egyéb 
más cél mellett a kezdeményezés a béke és stabilitás megteremtéséről is szól a környező régiókban 
(Liu, 2019, p. 42). 

A modernkori Kína külpolitikai gondolkodását ezidáig Teng Hsziao-ping ún. 24-karakteres stra-
tégiája határozta meg. A Tienanmen téri események és a kelet-európai átalakulások folyamatában 
megfogalmazott elv az alábbiak szerint írható le Szunomár fordításában: Kínának higgadtan megfi-
gyelnie és elemeznie kell a folyamatokat, biztosítaniuk kell a saját helyzetüket, türelemmel és biza-
lommal kezelniük a változásokat, elrejteni a képességeiket és elkerülniük a reflektorfényt, úgymond 
fenntartani az „alacsony profilt”, soha nem vezetővé válni, továbbá az eredményekre törekedni, ki-
várva a saját idejüket (Szunomár, 2012, p. 37). Teng elveit sokszor Szun-ce tanaihoz is hasonlították, 
melyben a megtévesztésről és a csalásról (ezek háborúban való alkalmazásának szükségességéről) 
elmélkedett (Szun-ce, 2006, p. 11), de a doktrína inkább szólt saját maguk fejlesztésének és fejlő-
désének fontosságáról, elsősorban tehát Kína megerősödéséről, mint egyfajta rejtett külpolitikai- 
globális mestertervről.

Ez a fajta rejtőzés, tartózkodás (low profile) évtizedeken keresztül meghatározó volt Kína külpoliti-
kájára és elsődlegesen az ázsiai régióra nézve: Peking egy békés régió megvalósítását tűzte ki célul, 
konfliktus-mentes és békés kapcsolatokat igyekezett ápolni kelet-, észak-, közép-, dél- és délke-
let-ázsiai szomszédaival. Mindez elsődlegesen a gazdasági célokat és a növekedést szolgálta, de Kína 
ezeket az éveket felhasználta a diplomáciai kapcsolatainak építésére is. 

A kínai külpolitikai, geopolitikai gondolkodás kapcsán ki kell emelni még két doktrinális sajátos-
ságot, melyek hosszú évek óta határozzák meg a pekingi lépéseket és elsősorban a bipoláris világ 
hozadékai: az egyik az 1982-ben életre hívott, ún. non-alliance policy, azaz a szövetségkötéstől való 
elzárkózás politikája, amely a hidegháború során bármelyik oldalra történő elköteleződést igyeke-
zett gátolni. Ahogy Yan fogalmazott, ez az „álláspont csökkentette annak kockázatát, hogy Kína be-
lekeveredjen más államok közötti, különösen az USA és a Szovjetunió közötti konfliktusokba, miközben 
nagyobb függetlenséget biztosított a politikaalkotásban. Később a diplomáciai kötelezettségektől való men-
tesség olyan politika volt, amely lehetővé tette Kínának, hogy energiáit a gazdaság építésére összpontosítsa” 
(Yan, 2015). A doktrína a mai napig aktív, talán a pakisztáni (és esetleg napjainkban az orosz) szál 
az egyedüli, amely át tudta törni ezt a burkot, és Peking továbbra is a jóval kevesebb elköteleződést 
jelentő stratégiai partnerségi megállapodásokat favorizálja, melyek különböző, például gazdasági 
egyezményeken alapulnak, és bár diplomáciai zsargonként ugyan jól hangzanak az ilyen egyezségek, 



Eurázsia szEmlE ii. évfolyam 2022/1. szám, 8—28

Vörös Zoltán Kínai geopolitika a 21. században – A globális világrend megkérdőjelezése?

14 15

messze állnak a valódi szövetségi kooperációtól (Ibid.). A másik doktrína az ún. be nem avatkozás 
elve, mely azonos neve ellenére nem egyenlő az ENSZ Alapokmányában lefektetett elvvel. A kínai 
értelmezés Csou En-laj kínai és Dzsaváharlár Nehru indiai miniszterelnök nevéhez köthető, akik 
„az országaik között fennálló határviták rendezésére összehívott találkozók folyományaként 1953-ban 
közös nyilatkozatot adtak ki, melyben deklarálták a Békés Egymás Mellett Élés Öt Alapelvét. Itt az egy-
más szuverenitásának és területi integritásának tiszteletben tartása, a kölcsönös meg nem támadás, az 
egyenlőség és kölcsönös előnyök, valamint a békés egymás mellett élés fontosságának hangsúlyozása mellett 
már egyértelműen megjelent az egymás belügyeibe való kölcsönös be nem avatkozás motívuma is” (Kiss, 
2016, p. 6). Kína a doktrínát később Alkotmányába is beépítette, évtizedeken át meghatározva a kí-
nai külpolitikát (Tarrósy, 2006b). Ez utóbbi elv ugyanakkor nem volt időtálló: napjainkra az ENSZ 
missziók kapcsán mutatkozik meg, hogy Peking hajlandó feladni a doktrínát, ha érdeke úgy kívánja, 
bár alkalmazása a mai napig megjelenik nyilatkozataikban.4 

3. Változó világrend
A 21. század második évtizedére világossá vált, hogy a hegemón szereplő, az Egyesült Államok nem 
akar minden olyan struktúrát fenntartani, melyek egyrészt meghatározták az unipoláris világrendet, 
másrészt pedig ingyen biztosítottak szolgáltatásokat és garantáltak biztonságos kereskedelmet a fel-
törekvő államok számára. A Tálas által poszt-hegemoniálisnak nevezett világrend (Tálas, 2021) egyre 
inkább többpólusúvá válik, és ebben az átalakulásban a Kínai Népköztársaság növekvő gazdasági, 
politikai, kulturális és katonai ereje kiemelt figyelmet kap. Persze az átalakulás nem csupán Kína fel-
emelkedéséről szól, hanem több másik olyan regionális szereplőről, akik képesek lehetnek versenyre 
kelni Washington érdekeivel saját régiójukban. 

Márpedig az Egyesült Államok vezető szerepe komoly kihívásoknak van kitéve, hiszen az utóbbi 
években a globális növekedés motorja egyértelműen Ázsia volt, és bár az amerikai érdekek továbbra 
is jelen vannak a Föld minden szegletében, Kína legalább annyira behálózta a világot. Napjaink inter-
dependens nemzetközi és gazdasági kapcsolatainak eredménye ugyanakkor, hogy az évek alatt foko-
zódott a felek egymásrautaltsága is. Két dolgot érdemes kiemelni a behálózásról: egyrészt a GDP-t, 
másrészt a globális kereskedelmet. Miközben Kína részesedése a világ GDP-jéből a 2000-es évek 
második feléig 5% alatt volt, „a 2030-as évek közepén a világ GDP-jének 27%-a lesz” (Szunomár, 2019, 
p. 1313) – érzékeltetve a fejlődő állam centrum közelébe történő megérkezését. A kereskedelmi ada-
tok is hasonló átrendeződésről számolnak be: „2002-ben a világ országainak több mint 80%-a többet 
kereskedett az USA-val, mint Kínával, ma a világ 70%-a többet kereskedik Kínával, mint az USA-val” 
(Moldicz, 2022, p. 73).

A globális gazdaságon és kereskedelmen belüli kiemelkedő szerep pedig fontos lesz Kína geopolitikai 
kapcsolatai tekintetében is. De vajon valóban megérkezett-e a centrum közelébe a Kínai Népköztár-

4  2018-ban a kínai külügyminiszter, Wang Yi utalt arra, hogy Kína továbbra is kitart ezen elv mellett (Ministry of Foreign Affairs, 
PRC, 2018).

saság, mely a 20. század második felében „klasszikus periféria” volt? (Salát, 2022, p. 15). Egy lapon 
említhető-e már Peking a nyugati világgal? Ehhez mindenekelőtt az ország gazdasági teljesítményét 
kell megnéznünk, és bár Kína a világ második legnagyobb gazdasága, számos aspektusban (alacsony 
egy főre jutó GDP, alacsony termelékenység, a mezőgazdaságban dolgozók még mindig magas száma 
stb.) vannak még lemaradásban. A gazdasági fejlettség, fejlődés kapcsán érdemes ugyanakkor kiemel-
ni, hogy a történelem során először, 2020-ban Kína lett a világ legnagyobb működő-tőke befektetője 
(Moldicz, 2022, p. 73). Köszönhető mindez először is a munkabérek növekedésének, melynek követ-
keztében az ország elvesztette versenyképességét az alacsony hozzáadott értékű, nagy munkaigényes 
termékek viszonylatában, így a gyártási folyamatok olcsóbb országokba települtek át. Ez egy fontos 
mozzanat a kínai külpolitikai gondolkodásban, hisz a gyártás a szomszédos régiókba vagy Afrikába 
települt át, de, ahogy Liu kiemelte, a kínai tulajdonú, nagy munkaigényű iparágak is hasonló lépé-
seket tettek, „megnyitva egy új fejezetét, körét a globális változásoknak” (Liu, 2019, p. 52). Másodszor, 
nem szabad elmenni azon tény mellett, hogy Kína masszív túlzott kapacitást hozott létre a 2008-as 
globális pénzügy válság leküzdésére, a kapacitások részleges külföldi kihelyezése pedig megoldást 
találhat erre a kihívásra anélkül, hogy súlyosan visszaessenek az érintett iparágak (Eszterhai, 2016,  
p. 119), utalva már az „Övezet és Út” kezdeményezés mögött meghúzódó elképzelésekre. Harmad-
szor fontos kitérni az ország nyersanyag-éhségére és ezzel párhuzamosan nyersanyag-függőségére, 
mely aktívvá tette a kínai vállalatokat a nyersanyagpiacon, nem csupán kereskedelmi egyezményeken, 
hanem beruházásokon, egyesüléseken és felvásárlásokon, valamint joint venture-okon keresztül. S 
végül, a kínai vállalatok, melyek megerősödtek az elmúlt évtizedekben, egyre aktívabbá váltak a nem-
zetközi piacokon, melyet Kína Going Out stratégiája5 is ösztönzött. 

A nagy munkaigényes gyártási folyamatok elvándorlása mellett érdemes ugyanakkor a kínai gazdaság 
átalakulásának másik elemével is foglalkozni: ez pedig a tudás-intenzív ágazatok felfutása, a magas 
hozzáadott értékű munkahelyek drasztikus növekedése. „Az elmúlt években Kína jelentős erőfeszítéseket 
tett gazdasági szerkezetének korszerűsítésére, a növekedés új forrásainak megteremtésére, az emberi tőke fel-
halmozására és saját technológiafejlesztési képességeinek javítására” (Szunomár, 2019, p. 1314). Szunomár 
szerint a trendek egyértelműen azt mutatják, hogy az ország felzárkózása sikeres és a folyamat hoz-
zásegítheti „Kínát a felzárkózáshoz, a magas jövedelmű státushoz és a globális technológiai vezető pozíció 
eléréséhez” (Ibid.). Mindezek kapcsán sokatmondó, hogy a „World Intellectual Property Organisation 
jelentése szerint 2020-ban Kína világelső volt a szabadalmi kérelmek számában. A két és fél millió kínai 
szabadalmi kérelem több mint két és félszerese a második helyen lévő amerikai kérelmeknek. A védjegyek 
tekintetében is hasonló volt a helyzet, hiszen Kína esetében 9,3 millió védjegy kérelmet regisztráltak 2020-
ban, míg az USA esetében ez 900 ezer volt” (Moldicz, 2022, pp. 73-74). Mindezen lépések, a gazdaság 
átalakítása, modernizálása azt a célt szolgálja, hogy Kína elkerülhesse a közepes jövedelmi csapdát, és 
csatlakozhasson a fejlett tudásgazdaságokhoz, melyhez Szunomár szerint „hosszú évtizedek szisztema-
tikus ipar- és technológiapolitikai erőfeszítéseire van szükség” (Szunomár, 2019, p. 1341). 

5  Az 1999-ben meghirdetett stratégia a kínai gazdasági szereplőket bíztatta külföldi befektetésekre, melynek köszönhetően gyorsan 
növekedni kezdett a kiáramló működő tőke összege. 
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Kína tehát nem csupán megerősödött gazdaságilag, de tovább tervezi útját a fejlett államok, a cent-
rum irányába, melyhez már globális részvétellel és technológiai újításokkal is csatlakozni tud. Már 
nem csak másol, hanem újít. Mindez pedig kivetül a globális szerepekre, lehetőségekre is. Ahogy 
Eszterhai fogalmazott, az ország gazdasági helyzete megengedi, hogy „Kína szabálykövető nemzetközi 
szereplőből szabályalkotó hatalomként jelenjen meg a nemzetközi porondon” (Eszterhai, 2016, p. 116), más 
szóval, Kína nagyobb kontrollt és befolyást keres a nemzetközi térben.

Mielőtt tovább boncolnánk ezt a nemzetközi szerepkört, ezt a váltást, röviden összegezve, az átala-
kuló folyamatok kapcsán elmondható, hogy Kína az eddig fennálló világrend nyerteseként, fennálló 
intézményeinek és folyamatainak megértésével lépett be a 21. század harmadik évtizedébe, a gazdaság 
működése és a nemzetközi viszonyok dinamikája kedvezett az ország gazdasági felemelkedésének és 
megerősödésének. Az előbb röviden bemutatott gazdasági struktúraváltás, Kína nemzetközi jelen-
léte és pozíciója ugyanakkor megköveteli, hogy nagyobb beleszólással, kontrollal rendelkezzenek a 
nemzetközi folyamatok és intézmények felett. 2013-ban még azt írtam, hogy az ország geopolitikai 
törekvései nem a fennálló intézmények megszüntetését célozzák, csupán jelentősebb befolyást köve-
telnek a fejlődő országok számára a „világ ügyeinek” intézésében, ha mondhatjuk így, demokratiku-
sabb nemzetközi rendszer kialakítását sürgetik (Vörös, 2013, pp. 224-225). Az azóta eltelt időszak-
ban világossá vált, hogy amennyiben ez a nagyobb kontroll nem elérhető, hajlandóak párhuzamos 
struktúrák létrehozására és a globalizációt is modernizálni szeretnék. Az új irány, melyet többen a 
sinoglobalizáció kifejezéssel írnak le (Erdősi, 2020; Thornton & Thornton, 2018), az úgynevezett 
inkluzív globalizáció, mely elméleti koncepcióként megjelent az „Övezet és Út” kezdeményezésben 
és Xi Jinping számos beszédében is. Liu, úgy definiálta ezt a továbbfejlesztett globalizációt, mint ami 
megfogalmazása szerint nem visszalépés vagy visszafordulás a neoliberális globalizációhoz képest, 
hanem továbbfejlesztése és reformja annak. „Hasonlítanak abban, hogy mindkettőt a technológia hajtja 
és a tőkefelhalmozás térbeli megoldásának keresése vezérli, alapvető különbség a kettő között ugyanakkor 
abban rejlik, hogy az inkluzív globalizáció nem csak a tőke térbeli terjeszkedését és felhalmozását szolgálja, 
hanem azt is, hogy az állampolgárok szükségleteit is kielégítse” (Liu, 2019, p. 61). Az elmélet kapcsolódik 
a fentebb már említett, demokratikusabb nemzetközi berendezkedéshez, kiemeli az állam szerepét, 
illetve a részvétel (kultúrák és diverzitás) inkluzivitását, senkit sem kizárva a folyamatból. Mindez, 
kiegészítve a gyártási folyamatok olcsóbb országokba történő áttelepülésével, egy olyan kínai víziót 
jelent a világról, ahol a globalizáció javuló fizikai kapcsolatokat is létrehoz, beemelve a konnektivi-
tás fogalmát is a gazdasági kapcsolatok fejlesztésének elemei közé. Csizmadia megfogalmazásában  
„a versenyképes konnektivitás a 21. század legfontosabb geopolitikai tényezője. [..] A világ ugyanis egyre 
összetettebbé és komplexebbé válik, és tisztában kell lennünk az összekapcsoltság, a regionalizmus és más 
olyan erők értékével, amelyek a világot sokkal inkább formálják, mint a hagyományos geopolitikai elmélete-
ink, amelyek csak a területen, a nagyságon és a katonai erőn alapultak” (Csizmadia, 2021).

A konnektivitás márpedig Kína egyik fő hívó szava lett a jövőre nézve – és nem csupán a most átte-
lepített, illetve áttelepítendő iparágak miatt. Peking egy olyan rendszerben erősödött meg, melyben 
rá volt szorulva mások jóindulatára, kereskedelmi útvonalai pedig biztonsági kockázatokkal voltak 
tele. Miközben az „Övezet és Út” kezdeményezés egyik alapelemeként Kína a konnektivitást célozza  

(Tarrósy, 2020) és javítaná kereskedelmi partnertérségeivel a kapcsolatot, egy globális igényre is rea-
gálna: az infrastruktúra hiányra, illetve a befektetések hiányára az infrastrukturális eszközök és pro-
jektek terén. Az Ázsiai Fejlesztési Bank 2017-es jelentése szerint az ázsiai országoknak „2016 és 2030 
között 26 billió dollárt, azaz évi 1,7 billió dollárt kell befektetniük, ha a régió fenn akarja tartani növekedési 
lendületét, fel akarja számolni a szegénységet, és reagálni akar az éghajlatváltozásra” (ADB, 2017, p. vii). 
A beruházási hiány globális jelenség, ahogyan azt egy OECD-jelentés is összefoglalja: különbö-
ző források szerint „az éves beruházási szükségletek 2,9 és 6,3 billió dollár között mozognak” (OECD, 
2018, p. 5). Az említett jelentésen belül az OECD a BRI célkitűzéseire tekintettel kiemeli, hogy a 
közlekedés és az infrastruktúra terén globális alulfinanszírozottság figyelhető meg (Ibid., p. 6), ami 
kiindulópontot és lehetőséget nyújt az ilyen projektek finanszírozására hajlandó szervezetek számára 
(Vörös, 2022) – arra azonban figyelmeztetnek Baranyiék, hogy önmagában a kezdeményezés nem 
lesz képes minden infrastrukturális hiányosságot megoldani (Baranyi et al., 2020, p. 5). A Kínát érő 
kihívásokra tehát tökéletesen reflektál az „Övezet és Út” kezdeményezés, a konnektivitáson keresztül 
az infrastrukturális kapcsolatok fejlődnek, az inkluzivitás pedig igyekszik mindenkit érintetté, nyer-
tessé tenni a globális játszmában. 

Nem mehetünk el ugyanakkor a másik interpretáció mellett sem: ez már egy Kína által (is) kontrollált 
világ, Peking víziója nem csupán egy olyan világról szól, ahol a kapcsolatok, összeköttetések elsőd-
legesek, hanem ahol a kelet-ázsiai állam szabályalkotó hatalomként az események középpontjában 
található. Akár a sinoglobalizáció, akár az inkluzív globalizáció kifejezést fogadjuk el, a valódi kü-
lönbséget a partnereknek szóló, vonzó alternatívát kínáló panelek helyett a központban elhelyezkedő, 
a globális folyamatokat befolyásoló államok kiléte jelenti – a kínai jövőképben, az új globalizációban 
Kína (is) központban helyezkedik el. 

A BRI ebben a tekintetben sorsfordító víziónak, elképzelésnek tekinthető – mely valójában egy na-
gyon hosszú stratégiai építkezés egy újabb állomása, a kínai gazdasági fejlődés dinamikáját figye-
lembe véve pedig egy elkerülhetetlen folyamat. Láthattuk, hogy a Kínát a világ második legnagyobb 
gazdaságává emelő export-orientált gazdaságpolitika csupán ideig-óráig képes fenntartani a növe-
kedést, a nemzetközi politikai döntések tekintetében pedig egy másoktól függő hatalom nem ké-
pes saját érdekeinek megfelelően cselekedni, vagy megvédeni azokat. A szabályalkotó Kína aktívabb, 
befolyásolja és kontrollálja a politikai, gazdasági és kereskedelmi folyamatokat, tevékenyen szerepet 
vállal partnerállamok gazdasági és infrastrukturális beruházásaiban, keresi a lehetőségeket a nemzet-
közi döntésekben való részvételre. Ahogy Xi Jinping fogalmazott 2016-ban: „Csak egy erős ország tud 
magabiztosan kinyitni, és a nyitottság cserébe elősegíti egy ilyen ország jólétét [..] Ahogy Kína gazdasági 
fejlődése egy új normalitás korszakába lépett, a gazdaság fenntartható és egészséges fejlődésének megtartása 
érdekében össze kell hangolnunk az átfogó hazai és nemzetközi helyzetet egy globális perspektívából, a saját 
kezdeményezésünkkel és meg kell terveznünk egy minden szempontból teljes nyitás nagy stratégiáját, egy 
proaktívabb megközelítést alkalmazva a világgal szemben” (Lie, 2019, p. 51).

Hogy mi is ez a stratégia, mely leírható az „Övezet és Út” kezdeményezés, valamint az Új Selyemút 
kifejezésekkel is, nehezen definiálható, de bizonyosan meghatározza majd az eurázsiai kontinens kö-
vetkező évtizedeit. Ahogy Liu fogalmazott, az elképzelés „alapvetően a gazdasági globalizáció fejlődé-
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sének, a világgazdasági trendek változásainak és Kína saját fejlődési modelljének, annak átalakulásának 
együttes hatásaiból ered” (Liu, 2019, p. 42), de nem felejthetjük el a már említett célt, a békés és stabil 
régiók kialakításának vágyát és értelemszerűen a nyersanyagimport diverzifikálását, mind az exportá-
ló partnerállamokra, mind a tranzitútvonalakra gondolva. A kezdeményezés tehát nem tradicionális 
értelemben vett geopolitikai stratégia, sokkal inkább gazdasági, sőt, ahogy Baranyiék, valamint Flint 
és Zhu kiemelik, belpolitikai dimenzió mentén létrejött (Baranyi et al., 2020, p. 7; Flint & Zhu, 
2019, p. 99) elképzelés, de térbeli kivetülése és a globális folyamatokat befolyásolni igyekvő hatá-
sa miatt természetesen geopolitikai megfontolások is állnak mögötte, azok is kapcsolódnak hozzá. 
Eszterhai úgy foglalta össze a BRI-t, mint ami egy „grandiózus, több mint hatvan országot érintő [..] 
koncepció [melynek] célja, hogy Kína újra Ázsia vezető hatalmává váljon, létrehozva saját befolyási öve-
zetét” (Eszterhai, 2016, p. 117). A terv kapcsolódik tehát külső és belső faktorokhoz, melyeket Esz-
terhai 13 pontban foglalt össze, ideértve többek között az ipar túlzott kapacitásainak csökkentését, a 
nyersanyagok importútvonalának biztosítását, export piacok és velük való kapcsolatok fejlesztését, a 
valutatartalék hatékony felhasználását és az amerikai globális jelenlét ellensúlyozását (lásd: Eszterhai, 
2016, pp. 118-119).

A BRI mellett fordulatként nevezhető meg Xi Jinping kínai elnök 2018-as újévi beszéde, melyben 
kijelölte és deklarálta országának céljait és nemzetközi szerepvállalásának fő irányait. Az ország első 
embere kiemelte, Kína határozottan fenn fogja tartani az Egyesült Nemzetek Szervezetének tekin-
télyét és státuszát, aktívan teljesíteni fogja nemzetközi kötelezettségeit és feladatait, továbbra is ha-
tározottan elkötelezi magát korábbi ígéretei mellett az éghajlatváltozás kezelésében, aktívan ösztönzi 
az Egy Övezet Egy Út kezdeményezést, és mindig a világbéke építője, a globális fejlődés támogatója 
és a nemzetközi rend fenntartója lesz. Xi beszédében kiemelte, a kínai nép kész arra, hogy más or-
szágok embereivel közösen meghatározza az emberiség békés és prosperáló jövőjét (Commentary: Xi 
demonstrates, 2018). Maga a beszéd tehát szintén jelzi a fordulatot a Kínai Népköztársaság külpoli-
tikai doktrínájában, új fejezetet nyit, már nyíltan utalt a globális aspirációkra és mindezeken belül az 
ENSZ általuk elképzelt jövőjére és Kína szervezeten belüli aktív szerepére – miközben reflektált az 
Egyesült Államok változó nemzetközi felfogására is, melyre az előző szakaszban utaltunk. 

4. Fennálló függés és hadseregfejlesztés
A Kínai Népköztársaság gazdasági előretörése, politikai jelentőségének növekedése egy olyan vi-
lágban, egy olyan struktúrában történt tehát, melyet nem Peking döntései határoztak meg. Számos 
esetben látványos a fejlődési, fejlettségi folyamatok elcsúszása, megkésettsége: miközben a gazdaság 
működtetése és növelése az energiahordozók függvénye, az ország 1993 óta importra szorul nyers-
anyag tekintetében, a kereskedelmi útvonalait nem képes az ország megvédeni és importpartnerei 
esetében sem mindig volt képes a diverzifikálásra. Ez azt is jelentette, sőt, mint látni fogjuk, jelenti 
a mai napig, hogy az ország globális folyamatoktól való függése jelentős: valójában a nemzetközi 
közösség, és kiemelten az Egyesült Államok politikai jóindulatától függenek kereskedelmi útvonalai 
– ahogy ezt korábban már kiemeltük. Háda is megjegyzi, hogy Kína esetében kritikus szempont az 

energiabiztonság, 2020-ban ugyanis az ország „kőolaj-felhasználásának 73%-át, míg földgázfelhaszná-
lásának 41%-át importból fedezte. Túlnyomó részük a tengeren érkezett az országba, [..] ez elég jelentős tétel 
ahhoz, hogy legalább részleges elakadása komoly problémákat idézzen fel a kínai gazdaság működésében” 
(Háda, 2020, p. 55). 

De nem csak az energiaimport kapcsán figyelhető meg ez a dependencia, hanem beruházási szem-
pontból fontos régiók kínai érdekeltségei miatt is. A 2021-es nyári afganisztáni kivonulás és a gyors 
tálib hatalomátvétel volt erre a kitűnő példa: Kína fenntartotta jelenlétét a dél-ázsiai országban, de 
nem mondható, hogy nyertese lett volna az amerikaiak távozásának. A valósághoz közelebb áll, ha 
körültekintő, óvatos és flexibilis jelenlétként írjuk le a kínai diplomáciát az országban. Inkább beszél-
hetünk egy olyan stratégiai szerepről, amelyet az amerikai kivonulást követően kényszerűen ugyan, 
de magára vállalt Kína: a párbeszéd és a kontroll lehetősége még mindig többet kínál, mint a kapcso-
latok teljes megszakítása, főleg egy olyan, Kínával szomszédos térségben, mint Közép- és Dél-Ázsia. 
Peking jelenleg még nem képes komplex, terrorszervezetekkel szembeni katonai akciókra és a helyzet 
eszkalálódása évtizedes kínai terveket, elképzeléseket tenne kockára, politikailag és főleg gazdaságilag 
is súlyosan befolyásolva azokat. Miért fontos mindez? Mert Kína számára az amerikai megszállás 
részben megnyugtató volt. A tálibokkal nem sikerült egyezségre jutni, így az amerikai jelenlét a szom-
szédban a kisebbik rossz volt a regionális destabilizáció és a belső biztonság veszélyeztetésével szem-
ben. Peking tehát részben élvezte a hegemón Egyesült Államok által biztosított „közjót”, a stabilitást.

Az energiaimportáló államokkal való együttműködés, az exportpiacok elérését és a nyersanyagim-
portot garantáló tengeri kereskedelmi útvonalak biztosítása is összetett kérdéskör, melyet kiegészít 
a jelenlegi gazdasági trend, a nagy munkaigényes gyártási folyamatok elvándorlása. Mindezekre a 
kínai politikai vezetés átfogó, egymással párhuzamos válaszokat adott, melyek közül a BRI valóban 
egy komplex, stratégiai, mindezen problémák kezelésére létrehozott kezdeményezés, de nem szabad 
elmenni a geopolitikai folyamatok, változások mellett sem: az Egyesült Államok által meghirdetett 
„Pivot to Asia” Kínával szembeni külpolitikai fellépés, ahogy Eszterhai fogalmaz, az „amerikai flotta 
2/3-ának Kelet-Ázsiába helyezésével és a regionális szövetségesek támogatásával az USA olyan gyűrűbe 
fogta Kínát, amelyből Pekingnek mindenképpen ki kell törnie. Ezt azonban új barátok, esetleg szövetségesek 
megnyerésével, és semmi esetre sem komoly gazdasági és biztonsági kockázatot jelentő katonai akcióval kell 
megoldania” (Eszterhai, 2016, p. 122). 

Kína szövetségesekről alkotott felfogásáról még szó lesz, a hadsereg modernizálásáról szóló hírekről 
ugyanakkor már mindenki hallhatott: a növekvő ráfordítások, a repülőgéphordozó-program, a tajvani 
légtér megsértése vissza-visszatérő elemei a nemzetközi sajtó híreinek. A Népi Felszabadító Had-
sereg (People’s Liberation Army, PLA) átalakítása évekkel ezelőtt kezdődött és még hosszú évekig, 
évtizedekig tartó folyamat, melynek végén Peking egy olyan haderőt lát, mely képes, akár az ország 
határaitól távol lévő kínai érdekeltségek megvédésére is. A feszültségek pedig megfigyelhetőek az 
Egyesült Államok és Kína hadereje között: a 2019-es kínai védelmi Fehér Könyv már egyenesen az 
Egyesült Államok destabilizáló szerepéről ír (China’s National Defense in the New Era, 2019). 

A jelenlegi kínai haderőfejlesztés egyértelműen a mélytengeri képességek kiépítésének irányába mu-
tat és egy meglehetősen gyors, de átgondolt folyamatról kell beszélni. A cél eléréséhez vezető út során 
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ugyanakkor a közeljövőben is a partmenti vizek védelme fog prioritást élvezni a haditengerészeten 
belül, itt kerülhet sor egy esetleges konfliktusra is az érdekeit, kereskedelemi útvonalait és szigeteinek 
szuverenitását féltő Kínai Népköztársaság és az Egyesült Államok között, mely nagyhatalmi pozícióit 
és térségbeli partnereinek, szövetségeseinek érdekeit védi, az elmúlt időszak kiadott dokumentumai 
mindkét fél részéről a kapcsolatok elhidegülését bizonyítják (Vörös, 2021).

Akár a „Pivot to Asia”-t, vagy a később még felmerülő, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság 
és Ausztrália által életre hívott AUKUS-t említjük meg, a térség jelentősége ebben a tekintetben is, a 
konfliktusok lehetősége kapcsán is megnőtt. 

Természetesen nem a haditengerészet az egyedüli fejlesztési irány, a jövőben tovább növekedhet a 
kínai kötődésű kikötők, bázisok száma, akár kétoldalú megállapodásokon keresztül kereskedelmi ki-
kötőkhöz is kapcsolódóan, a mianmari és a tervezett pakisztáni vezetékek az alternatív útvonalakban 
nyújtanak segítséget és az sem váratlan, hogy a kínai-orosz energia-együttműködés jelentősebbé vált, 
a stabilabb és védhető szárazföldi vezetékek miatt. De a Jeges-tenger átjárhatósága és az Északi ten-
geri útvonal kiaknázása is az alternatívák sorát gyarapítja (Zoltai, 2021). Az egyéb lehetőségek mel-
lett ugyanakkor, egy ilyen képességekkel ellátott haderő nem csak elrettentésre és védelemre, hanem 
együttműködésekre és a kínai felelős nagyhatalmiság bizonyítására is alkalmas (Vörös, 2021).

5. Kína megítélése a világban
Kína gazdasági és politikai helyzetéből, fejlettségéből is fakadóan már az 1960-as években az el nem 
kötelezett országok mozgalmán keresztül, külső politikai támogatást, igazolást is keresve nyitott a fej-
lődő országok irányába, kiemelten vett részt infrastrukturális projektekben (például a TaZaRa-projekt 
Afrikában6) és barátként, hasonlóan fejlődő országként definiálva magát tudott együttműködéseket 
kiépíteni. Noha a kulturális forradalom, illetve a Tienanmen téri események megtépázták az ország 
nemzetközi hírnevét, a fejlődő országok körében továbbra is vonzó volt a kínai modell, elsősorban 
azért, mert fejlődési pályájával bizonyította, a fejlődő államok részére is van út felfelé. Ahogy Tarrósy 
összefoglalta, a sikeres kormányzás, a jó pénzügyi helyzet és a stabil geopolitikai környezet (Tarrósy, 
2006a, p. 182) vonzóvá tették ezt a mintát. Fontos volt továbbá a már említett külpolitikai doktrína, 
a be nem avatkozás elve, mely kívánatossá tette a pekingi tőkét és segélyt a fejlődő, demokrácia-defi-
cittel küzdő államok szemében. Mindez pedig kiegészült az ún. feltételek nélküli partnerséggel, azaz 
nem kért a nyugati donorokhoz hasonlóan demokratikus intézményi feltételeket – itt sem mutatnánk 
be ugyanakkor a teljes képet, ha nem emelnénk ki, hogy egyes feltételekkel természetesen Peking is 
jelentkezett, csak ezek adott esetben nem intézményi garanciákat, hanem többnyire az „egy Kína-elv-
hez” történő igazodást kértek. 

Peking ezen, „északi hatalmaktól eltérő megértő, támogató, ’befogadó’ (Ibid.) politikája segítette az ország 
térnyerését, ráadásul kezdetektől fogva felszólalt az ország annak érdekében, hogy a fejlődő államok globális 

6  1970 és 1975 között, kínai tőkével létrehozott vasútvonal, összekötve Tanzániát Zambiával, az ottani rézbányákkal.

pozíciója javuljon” (Tarrósy, 2008, p. 84; Tarrósy, 2019, pp. 673-674), láthatjuk, ez kulcsmozzanata a 
BRI-nek is. Ezt erősíti meg Salát is, aki leírja, hogy „egy új centrum kialakulása a régi mellett pozitív 
fejlemény lehet ezen államok számára, hiszen a hagyományos monopóliumok megtörését, vagyis versenyhely-
zetet jelent, amelyet jó döntésekkel a köztes országok ki tudnak használni. A (fél)periféria tehát az eddigi 
egyirányú függés és kényszerpálya helyett választási lehetőségekhez, mozgástérhez jut, s profitálhat a cent-
rumok versengéséből. Ez magyarázza, hogy a BRI-országok miért fogadták örömmel a kezdeményezést, s 
hogy a (fél)periférián miért nincsenek olyan ellenérzések Kínával szemben, mint a centrumokban” (Salát, 
2022, p. 23).

Ezeket az ellenérzéseket nem csupán a BRI, hanem a technológiai fejlettség is generálja, és mint lát-
tuk, el is kezdtek fellépni a centrum-országok Kínával szemben – gondolva itt a már említett, Huawei 
ellen meghozott intézkedésekre. 

Ehhez is kapcsolódva, Kína nemzetközi szerepvállalásai kapcsán egyre többször jelenik meg kritika-
ként és félelemként a kínai pénzügyi szerepvállalásokhoz kapcsolódó adósságcsapda, illetve adósság-
csapda-diplomácia kifejezés, utalva arra, hogy Peking szándékosan finanszíroz eleve halálra ítélt pro-
jekteket, élve gazdasági erőfölényével, és így jut stratégiailag fontos ágazatokhoz és infrastrukturális 
létesítményekhez. A BRI kapcsán sokszor felmerülő vádat, ahogy Eszterhai fogalmaz, Chellaney ve-
zette be a köztudatba egy 2017-es cikkével (Eszterhai, 2021a, p. 4; Chellaney, 2017), és hamar széles 
körben befogadásra lelt. A legnépszerűbb példa a Srí Lanka-i Hambantota kikötő, mely felett Kína 
99 évre szerzett kontrollt. Eszterhai, Chellaney elméletét is felhasználva megvizsgálta az esetet és arra 
jutott, hogy a feltételezés inkább egy mítosz, semmint valóság, s nem beszélhetünk adósságcsapdáról, 
nem Peking volt az ötletgazda és az eladósodást is félresikerült gazdaságpolitikai döntések, semmint 
a kínai hitelek eredményezték. Eszterhai szerint „Hambantota kikötőjének esete az egyre intenzívebbé 
váló kínai–amerikai vetélkedés miatt kapott jelentős figyelmet. Az adósságcsapda-diplomácia koncepció bele-
illik abba a versengő nagyhatalmi narratívába, amely a másik oldalt negatív színben igyekszik feltüntetni” 
(Eszterhai, 2021a, p. 12).

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne kapcsolódnának pénzügyi veszélyek a kínai hitelekhez és 
projektekhez, egy másik esetben Montenegró került a figyelem középpontjába egy autópálya projekt 
kapcsán. Az útszakasz az ország szerb határát köti majd össze az adriai Bar kikötőjével, de csak egy 
41 kilométer hosszú, bár a legnehezebb szakasz épül Smokovac és Mateševo között, összesen 42 
alagúttal és 92 híddal. Az egyelőre a semmiből a semmibe vezető szakaszt hitelekből (85%) és állami 
forrásokból (15%) finanszírozzák: a kormány 944 milliárd dollárt vett fel a kínai Exim Banktól, de a 
projekt még mindig nem készült el, és az adósság – szintén ennek a hitelnek köszönhetően – a GDP 
103%-ára emelkedett. A kormány 2021 nyarán sikeresen visszafizette az első részletet, de továbbra 
is aggodalomra ad okot, hogy az autópályát még be kell fejezni ahhoz, hogy a várt bevételek befoly-
janak, és ez a szakasz is csak 2022-ben nyílik meg. Az adósság magas százalékos mértéke és az újra-
tárgyalás esetén a Bar kikötője iránti kínai érdeklődésről szóló hírek miatt széles körben alkalmazzák 
az adósságcsapda-diplomácia kifejezést erre az esetre is. A valóság azonban itt is kicsit árnyaltabb: a 
projektet a kormány kezdeményezte, és az ország politikusai voltak azok, akik jelentéseket titkoltak 
el az épülő szakasz várható költségeiről. A szerződés mindenesetre nem ad lehetőséget Kínának arra, 
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hogy fizetésképtelenség esetén területeket vagy infrastruktúrát vegyen át (Vörös, 2022). De hasonló 
példák Laoszban (Vörös & Somsack, 2020), vagy akár Etiópiában (Vörös & Tarrósy, 2019) is felme-
rültek, megemlíthetőek és Afrika kapcsán Tarrósy meg is jegyzi, hogy bár óvatosságra van szükség 
az adósságcsapda kifejezés használata kapcsán, „el kell ismerni, hogy az afrikai adósság aggodalomra ad 
okot, és valójában általánosságban jogos okok vannak a kínai elkötelezettséggel kapcsolatos fokozott aggoda-
lomra” (Tarrósy, 2020, p. 10).

A pénzügyi beruházásokat, hiteleket övező kritikák mellett van egy másik, Pekinget érzékenyen érin-
tő, az Egyesült Államok és több európai állam által gyakran emlegetett terület – az emberi jogok 
megsértése Hongkong speciális közigazgatási terület, valamint Tibet és Hszincsiang-Ujgur autonóm 
tartományok vonatkozásában. A terrorizmus veszélye (Kasznár, 2017) mellett Kína általában a gaz-
dasági fejlődés fontosságával reagál a kritikákra. Ahogy Krajczár kiemelte, „az 1978 óta tartó, jelenlegi 
kínai kurzusra elmondható, hogy pragmatizmus jellemzi a nemzetközi joghoz való viszonyát, vagyis alá-
veti ezt a viszonyt az alapvető stratégiájának, Kína gazdasági és technológiai felemelkedésének” (Krajczár, 
2020, p. 524), az ország nemzetközi megítélését ugyanakkor negatívan befolyásolhatják ezek az ese-
mények.

A nyugati világ sem egységes ugyanakkor, köszönhetően annak, hogy Kína pozitív és negatív ösz-
tönzőkkel is rendelkezik a globális térben: nem csupán vonzó és szinte kihagyhatatlan a jövő, amit 
Peking felvázol, de éppolyan elrettentő is az a szcenárió, amelyben megszakadnak Kínával fennálló 
kereskedelmi kapcsolatok. A gazdasági interdependencia, a Kínából importált termékek és az óriási 
piac által kínált lehetőségek önmagukban vonzóak, a BRI pedig még izgalmasabbá, még komolyabb 
lehetőséggé változtatja a fennálló és a jövőbeni viszonyokat. 

6.  Kína nemzetközi kapcsolatainak  
fő irányai, trendjei

Kína, természetesen fenntartva az elmúlt években, évtizedekben építeni kezdett imidzsét, sok térség-
ben igyekszik egyre inkább az Egyesült Államokkal szemben meghatározni külpolitikáját, egyúttal 
felelős szereplőként, de továbbra is a fejlődő államok képviselőjeként definiálva önmagát.

Az Egyesült Államok kulcsszerepe nem meglepő, ha a Huawei-ügyre, adott esetben a Donald Trump 
elnöksége alatt bevezetett vámokra, vagy a 2021 őszén létrehozott, háromszereplős AUKUS-ra gon-
dolunk, mely az indopacifikus régió stabilizálásán keresztül „minden kétséget kizáróan Kína regionális 
felemelkedésére kíván katonai választ adni” (Eszterhai, 2021b, p. 3). 

A reakció egyelőre várat magára, de Yan szerint felül kell vizsgálnia Kínának a szövetségkötéstől való 
elzárkózás politikáját. Ebben a stratégiai versenyben több, akár katonai szövetségesre is szüksége 
lenne az országnak a térségi katonai-politikai egyensúly fenntartása érdekében, akár korábbi amerikai 
szövetségeseket is meggyőzve: „Minél több amerikai szövetséges állam válik Kína szövetségesévé, annál 
kisebb az esélye annak, hogy Washington stratégiája eléri a célját” (Yan, 2015). Hosszútávon a BRI képes 

lehet ellensúlyozni az ország elleni szövetséget, ahogy Eszterhai fogalmazott, a „terv lehetőséget ad 
arra, hogy Kína olyan területeken (Dél-Ázsia, Közép-Ázsia, Közel-Kelet) jelenjen meg, ahol az USA jelen-
léte az Obama-kormány időszakában meggyengült – részben éppen az USA külpolitikájának új csendes-óce-
áni fókusza miatt. Kína ezáltal képes lehet viszonylag konfliktusmentesen javítani geopolitikai lehetőségeit 
és biztosítani további békés felemelkedését” (Eszterhai, 2016, p. 122). 

Ilyen, hagyományosan amerikai érdekszféraként tekinthetünk a Közel-Keletre, de kiemelhető akár 
Dél-Ázsia a szoros és mély pakisztáni kapcsolatokon keresztül, illetve Közép-Ázsia is, mely a BRI 
miatt kiemelten fontos Peking számára – ahogy Vasa fogalmazott, ott a kezdeményezés „kifejezet-
ten vonzó projektnek tűnik, amely valamennyi közép-ázsiai országot bevon egy gazdasági haszonnal járó 
energia- és gazdasági hálózatba, mivel a kínaiak hatalmas beruházásai a térségi infrastruktúrák javítása és 
a nemzetgazdaság fejlesztése szempontjából egyaránt hasznosak” (Vasa, 2020, p. 335). A Közel-Kelettől 
Kína idáig igyekezett távol tartani magát, Rostoványi is kiemelte ugyanakkor, hogy az ország „gazda-
sági jelenléte [..] egyre inkább érzékelhető, s nagyon határozott geopolitikai célkitűzései vannak [a térséggel] 
kapcsolatban. A be nem avatkozás, illetve a semlegesség fenntartása esetenként megnehezíti a kínai érdekek 
érvényesítését, s vannak arra utaló jelek, hogy Kína óvatosan bár, de részesévé válik a Közel-Kelet politi-
kai és biztonsági folyamatainak (fegyverszállítás néhány országnak, a Kína közel-keleti katonai jelenlétét 
biztosító katonai bázis létesítése Dzsibutiban, részvétel a Hormuzi szorosban, illetve az Ománi-öbölben 
biztonsági célú hadgyakorlatokban stb.)” (Rostoványi, 2022, p. 96). 

Már-már kínai érdekszférának tekinthető Délkelet-Ázsia a történelmi és természetesen a mély gaz-
dasági kapcsolatokon keresztül, a több mint egy évtizede létrehozott szabadkereskedelmi övezetnek is 
köszönhetően. A régió talán az első térség, ahol Kína dominanciája képes szembeszállni az amerikai 
érdekekkel, de az első olyan is, ahol Kína külpolitikai arca nem annyira mosolygós. A dél-kínai-ten-
geri vitán (és a térséghez kapcsolhatóan a tajvani függetlenségről szőtt politikai álmokra katonai 
erőfitogtatással válaszoló hozzáálláson) keresztül látszik, hogy az ország – korábbi külpolitikai meg-
nyilvánulásait hátrahagyva – agresszívabb fellépésre is hajlandó, konfrontatívabb viselkedést is fel-
vállal. Az itt zajló vitákat ugyanakkor beárnyékolhatja a már említett AUKUS és az ausztrál lépések. 
A korábbi szoros gazdasági partnerek viszonya „2020 áprilisától kifejezetten ellenségessé vált, miután a 
Morrison-kormányzat egy Kínában lefolytatandó független vizsgálatot szorgalmazott a koronavírus-jár-
vány eredetének felderítésére. Ezt követően, májustól kezdve Kína kiugróan magas vámokat, illetve im-
portkorlátozásokat és -tilalmat vezetett be számos ausztrál exporttermékkel [..] szemben, azaz lényegében 
kereskedelmi háborút indított Ausztrália megleckéztetésére. [..] Úgy tűnik, hogy a lépés kontraproduktív 
volt, mert valószínűleg Canberra úgy látta, hogy a gazdasági kapcsolatok romlásával már nem nagyon ma-
radt vesztenivalója Kínával szemben” – emelte ki Eszterhai (2021b, p. 8), aki szerint elsősorban a kínai 
külpolitikai hangneme kapcsán lenne szükség változtatásra a régióban, ellenkező esetben további 
államokat veszíthet el az amerikai érdekek mentén.

Oroszország is fontos partner lett Kína számára, elsősorban a jól kiszámított gazdasági érdekek men-
tén, mely kölcsönösen jó megoldást jelent mindkét állam számára. Noha a felek nem természetes 
szövetségesek, és a korábbi alá-fölérendeltségi viszony is megmaradt, immáron Kína irányába lendítve 
az erőviszonyokat (a katonai technológiák terén megfigyelhető lemaradást leszámítva), a gazdasági 
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függés, a nemzetközi viszonyok és az Egyesült Államok bipoláris retorikája még szorosabbra fűzték 
a kapcsolatot a két ázsiai hatalom között – noha potenciális feszültséggócok, vitatott kérdések meg-
találhatóak a felek viszonyában (például az orosz érdekszférának is tekintett Közép-Ázsiában megfi-
gyelhető kínai kereskedelmi-gazdasági dominancia kapcsán). 

A globális szerepvállalásokat, jelenlétet tekintve a fejlődő államok (Afrika, Latin-Amerika és Ázsia) 
irányába megfigyelhető kínai politika több szempontból is sikeres tud lenni, de nem szabad elfelejteni, 
hogy mindez a jelenlét újabb dependenciákat okozhat, azokat újratermelheti vagy megszilárdíthatja 
(Taylor & Zajontz, 2020; Tarrósy, 2019). Ahogy korábban kitértünk már rá, Peking megítélése az el-
múlt évtizedek gazdasági növekedése miatt kiemelten pozitív, a globalizáció negatív következményei 
miatt ezen államok több kritikát is megfogalmaztak az Egyesült Államok irányába, és az alternatív 
kínai partnerség (Lehoczki, 2022, p. 13) számos lehetőséget kínál számukra. Kína, mint kereskedel-
mi partner, mint hitelező, és mint befektető jelenik meg, és a kiemelt figyelem mellett a nemzetközi 
együttműködésekben tanúsított baráti, partneri hangnem és a közös haszon kihangsúlyozása vonzó 
a fejlődő államok számára – ez egészül most ki az „Övezet és Út” kezdeményezésen keresztül a kon-
nektivitás hívószavával. 

A nemzetközi kapcsolatok ugyanakkor nem csupán partnerekről, hanem riválisokról is szólnak, az 
említett AUKUS mellett térségbeli folyamatként a kínai-japán és a kínai-indiai viszony emelendő ki, 
előbbi a történelmi sérelmekre, utóbbi a jövőben várható konfliktusokra épülve és mindkét esetben 
megjelennek külső szereplők is az egyenletben. Japán kapcsán hagyományosan az amerikai szerep, 
India esetében pedig Washington mellett a moszkvai katonai, együttműködési szál lehet aggasztó Pe-
king számára, visszautalva a kínai-orosz kapcsolatokon belül felfedezhető potenciális konfliktusokra. 

Peking számára aggasztó, ahogy India nekiállt hadserege, és kiemelten haditengerészete fejleszté-
sének: az Indiai-óceánra mint beltengerükre tekinthetnek és egy olyan térségről beszélünk, melyen 
áthalad Kína legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala, nem csupán az export fontossága, hanem az 
energiaimport jelentősége miatt is. Ha itt az orosz katonai technológia megjelenik, az aggasztó lehet 
Kína számára és a stratégiák évek óta számontartják a kereskedelmi útvonal esetleges lezárásának 
lehetőségét, nem véletlen, hogy Kína alternatív forrásokat és útvonalakat keres energia-importjához, 
nagy ütemben folytatja tengeri haderejének fejlesztését egyre távolabb merészkedve a beltengerekről, 
és az sem véletlen, hogy a különböző kínai építésű vagy érdekeltségű kikötőket sokan gyanúsan szem-
lélik. De pont ez mutatja, hogy az igazi aggodalom nem az orosz együttműködést, hanem az indiai 
szándékokat övezi. Orosz fegyverekkel és technológiával Kína is rendelkezik, az orosz export számta-
lan helyen megjelenik, India viszont határozottan deklarálta haditengerészeti céljait, előre jelezve egy 
esetleges jövőbeli konfliktust a felek között. 

Ráadásul, a növekvő feszültség az amerikai-kínai viszonyban, kiegészítve a létező indiai-kínai relá-
ciókkal segítheti az indiai-amerikai közeledést. 2020-ban jelentős mértékben megnőtt az amerikai 
fegyverexport India irányába, ami utal az ország hagyományosan kevésbé elkötelezett szerepére, kér-
désessé teszi hosszabb távon az orosz együttműködést, továbbá alátámasztja, hogy Peking számára 
az igazán aggasztó maga az indiai fejlesztés, nem maga a partnerek. Az tehát egyértelműen kijelent-
hető, hogy a két fél érdekei szembe mennek egymással, ez pedig a katonai-biztonsági relációban, 

India földrajzi elhelyezkedéséből kifolyólag lesz fontos szempont, hogy miképpen lesznek képesek 
egy újabb fronton elkerülni az összecsapást. 

Természetesen a kínai stratégiák nem egy Indiával folytatott háborút vizionálnak. Elsősorban a már 
említett tengeri kereskedelmi útvonal biztonsága, és egy esetleges biztonsági konfliktus esetén annak 
lezárhatósága aggasztja Kínát, ráadásul az utóbbi évek geopolitikai folyamatainak köszönhetően in-
kább az Egyesült Államok került a középpontba, egyrészt mint hegemón, a jelenlegi világrend fenn-
tartásában betöltött helyzete (szorosok ellenőrzése) mentén, másrészt mint potenciálisan Indiával 
együttműködő katonai szereplő.

7. Konklúzió
Hogy feladja-e Kína a szövetségkötéstől való elzárkózás politikáját, egyelőre még a jövő kérdése, de 
fontos kiemelni, hogy az ország továbbra sem rendelkezik azzal a hard powerrel, azokkal a kemény 
eszközökkel, melyek törekvései fenntartásához szükségeltetnek és továbbra is a nemzetközi közösség 
(és sok esetben az Egyesült Államok) politikai jóindulatára támaszkodik.

Az Egyesült Államok geopolitikai, gazdasági, katonai fellépései az országgal szemben ugyanakkor 
válaszlépéseket követelnek majd meg Kínától, akár szövetségesek keresésén, akár az eddigi ázsiai 
külpolitika finomításán keresztül. Ez utóbbi a dependens gazdasági kapcsolatokon keresztül, azok 
fennállása miatt akár rövid távon is alkalmazható gyakorlat lehet. Az elmúlt években tapasztalható 
ellenségesebb hangnem ugyanakkor már nem fog eltűnni, Kína immáron kihívója és riválisa az Egye-
sült Államoknak, ráadásul miután Peking nem fog engedni az „egy Kína-elvből”, továbbá rövid és 
középtávon mindent meg fog tenni Tajvan jelenlegi státuszának fenntartásért, hosszú távon pedig a 
sziget szárazföldhöz történő visszacsatolásáért, valamint a hongkongi, tibeti és hszincsiangi emberi 
jogi visszaélések tekintetében sem hajlandó elfogadni a nemzetközi kritikákat, azok a napirendet 
továbbra is formálni fogják, veszélyeztetve Kína nemzetközi arculatát, imidzsét. Mindenesetre, visz-
szautalva a kínai geopolitikai gondolkodás korai elméleteire, és a vertikális és horizontális szövetség 
gondolatára, vélhetően itt az ideje a szövetségkötéseknek. 

Az is látható ugyanakkor, hogy a kínai lépések reformot, továbblépést és nagyobb kontrollt, irányí-
tást céloznak a nemzetközi rendszerben, a fennálló nemzetközi rend iránti elkötelezettsége regio-
nális kapcsolataiban, s a regionális szervezetekhez való csatlakozásaiban is tetten érhető, de figyelik 
és tanulmányozzák a nyugati világot az alkalmazkodás érdekében (Horváth, 2020, p. 218). Akár 
a Sanghaji Együttműködés, az ASEAN-nal szorosra fűzött reláció, vagy az afrikai FOCAC7 az 
interdependens, globalizált világ logikájának megértéséből fakad, s ez által Kína olyan politikai (és 
gazdasági) környezet létrejöttét szorgalmazza, amelyben hasonló gondolkodású partnerállamokkal 
kooperálhat, mialatt egy multipoláris, regionális hatalmak által dominált, de nem alapjaiban újra-
strukturált világrend formálódását segítheti.

7  A FOCAC, Forum on China-Africa Cooperation, azaz a Kína–Afrika Együttműködési Fórum egy 2000-ben Kína és az afrikai kon-
tinens országai között létrehozott, multilaterális fórum és együttműködési keret. 
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Absztrakt
A kínai gazdaság növekedését a nyolcvanas évektől kezdve évtizedeken át jelentős részben az export 
és az exportágazathoz kötődő beruházások fűtötték. Ennek folyományaként a Kínai Népköztársaság 
a 2000-es évek során a világ legnagyobb exportőrévé vált. Azonban a 2008-as pénzügyi és gazdasági 
világválság kirobbanását követően olyan trendek és jelenségek jelentek meg, illetve erősödtek fel a 
globális gazdasági térben, amelyek a kínai export, és ebből következően a kínai gazdasági fejlődés 
számára rendkívül kedvezőtlenek voltak. Ezzel összefüggésben Kína exportjának a GDP-ből való 
részesedése 2008 után tartósan és határozottan csökkent, áruexport értékének növekedése 2008 után 
lassuló tendenciát mutatott. Az export felhajtóerejének csökkenésével párhuzamosan a kínai gaz-
dasági növekedés jelentősen lassult. A 2020 elején világjárvánnyá terebélyesedő koronavírus járvány 
komoly kihívásokkal állította szembe a világ országainak gazdaságát, globális gazdasági válságot idé-
zett elő, és jelentős akadályokat gördített a nemzetközi kereskedelem útjába. Tanulmányunkban azt 
vizsgáljuk, hogy ilyen körülmények között 2020-ban és 2021-ben hogyan alakult a kínai export, 
mennyire volt képes alkalmazkodni ebben az időszakban a járvány hatására alapvetően megváltozott 
nemzetközi gazdasági környezethez.

Kulcsszavak: Kína, export, külkereskedelem, GDP, koronavírus-járvány
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Abstract
Since the 1980s the growth of the Chinese economy was driven by exports and export-related 
investments for decades. This allowed the People’s Republic of China to become the world’s largest 
exporter in the 2000s. However, following the outbreak of the 2008 global financial and economic 
crisis, trends and phenomena have emerged or intensified in the global economic sphere that were 
extremely unfavourable to Chinese exports and, consequently, to China’s economic development. In 
this context, the contribution of the export to China’s GDP decreased progressively, with decelerating 
growth in the merchandise exports’ values after 2008. China’s economic growth has slowed 
significantly, in parallel with the decline in the buoyancy of exports. The epidemic of the coronavirus, 
which became a pandemic in early 2020, has posed serious challenges to the economies of countries 
around the world, triggered a global economic crisis and created significant barriers to international 
trade. In our study, we examine how Chinese export developed under these circumstances in 2020 
and 2021, and how well it was able to adapt to the fundamentally changed international economic 
environment during this period.

Keywords: China, export, foreign trade, GDP, coronavirus / COVID-19 pandemic

1. Bevezetés
Közismert, hogy a Kínai Népköztársaság gazdaságának növekedését a nyolcvanas évektől kezdve 
évtizedeken át jelentős részben az export és az exportágazathoz kötődő beruházások fűtötték (Guo 
& N’Diaye, 2009, pp. 1-21; Yao, 2013, pp. 45-67). Kína 2001 decemberében történt csatlakozása a 
Világkereskedelmi Szervezethez (WTO – World Trade Organization) a korábbinál összehasonlítha-
tatlanul kedvezőbb körülményeket teremtett az ország exportja számára, és a következő néhány évben 
úgy tűnt, semmi sem szabhat határt a kínai export szárnyalásának (Horváthné, 2020, p. 223; Yu, 2020, 
p. 10). A világgazdaságot megrengető 2008-as évet követően azonban Kína exportjának a GDP-ből 
való részesedése többé már nem érte el a 2006-os, 2007-es szintet, és határozottan csökkenő tenden-
ciát kezdett mutatni (World Bank adatsor 1.). Ez ugyanakkor nem akadályozta meg Kínát abban, 
hogy a világ legnagyobb exportőrévé lépjen elő 2009-ben (Yu, 2020, p. 3; Xing, 2021, p. 22), éppen 
abban az évben, amikor a kínai áruexport 18,3%-os, drasztikus visszaesést szenvedett el (P. Szabó, 
2020, p. 24.). A kínai gazdaság továbbra is növekedési pályán maradt, a növekedés dinamikájának 
megőrzését azonban jelentősen megnehezítette, hogy az export növekedése megtorpant (P. Szabó, 
2020, pp. 8-32).

Az exportnövekedés fenntarthatóságát számos külső és belső tényező veszélyeztette, de a kínai export 
számára az egyik legnagyobb problémát az jelentette és jelenti ma is, hogy a 2008-as pénzügyi és 
gazdasági világválság hatására jelentősen megváltozott a globális gazdasági környezet. Bár 2008-2011 
között Kína számos szempontból nézve sikeresen kezelte a válság hatásait, jelentős részben annak kö-
szönhetően, hogy a világtörténelem egyik legnagyobb összegű gazdaságélénkítő programjával támo-
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gatta gazdaságának fejlődését, ma már egyértelműen látható, hogy a 2008-as globális válság a kínai 
gazdaság történetében korszakhatárt jelentett (P. Szabó, 2020, pp. 10-12; 24-25; 29).

A 2008-as pénzügyi és gazdasági világválság kirobbanását követően olyan trendek és jelenségek jelen-
tek meg, illetve erősödtek fel a globális gazdasági térben, amelyek a kínai export, és ebből következően 
a kínai gazdasági fejlődés számára rendkívül kedvezőtlenek voltak: a protekcionizmus erősödése, a 
kereskedelem elé gördített tarifális és nem tarifális akadályok sokasodása, deglobalizációs jelenségek, 
az ellátási láncok rövidülésének és átszervezésének fokozódó igénye, a szabadkereskedelem intéz-
ményeinek és normáinak háttérbeszorulása stb. Ez a megváltozott nemzetközi környezet komoly 
kihívásokkal állította szembe a kínai exportot.

2018 januárjában kitört az amerikai-kínai kereskedelmi háború. A kínai export legnagyobb felvevő-
piaca, az Amerikai Egyesült Államok büntetővámokat szabott ki a Kínából érkező termékek jelentős 
részére, és további szankciók bevezetését helyezte kilátásba. Amikor 2017 áprilisában az egyesült 
államokbeli Mar-a-Lagoban sor került Donald Trump, amerikai és Xi Jinping, kínai elnök legelső 
személyes találkozójára, az amerikai elnökválasztási kampányban elhangzott erős kijelentések ellené-
re a csúcstalálkozó rendkívül szívélyes hangulatban zajlott le. Amikor ez történt, az amerikai elnök 
egyik fontos politikai célkitűzése az volt, hogy „munkahelyeket hozzon vissza Kínából” (Luhby, 2016), 
különös tekintettel a gyáripari munkahelyekre. Csakhogy ezzel egy időben a kínai kormány egyik 
fontos gazdaságpolitikai célkitűzése szintén éppen az volt, hogy a 2010 óta hol lassuló, hol stagnáló 
dinamikával növekvő ipari termelést „felpörgesse”, és minél több gyáripari munkahely jöjjön létre. 
Aki ezzel tisztában volt, sejthette, hogy a két elnök szívélyes légkörű találkozója valójában nem más, 
mint „barátságos kézfogás egy véres bokszmeccs előtt”. Néhány hónap múlva kirobbant az amerikai-kí-
nai kereskedelmi háború, amely függetlenül az időközben megszületett „Első Részmegállapodástól” 
(Phase One Deal), jelenleg is zajlik. 

A nemzetközi környezet egyes változásai tehát jelentős mértékben akadályozzák a kínai gazdaság ex-
portpotenciáljának kibontakozását. Nem véletlen, hogy Kína mind a retorika, mind a gyakorlat szint-
jén igyekszik tenni ez ellen. Az előbbire jó példa Xi Jinping elnöknek a Davosi Világgazdasági Fórum 
Davos Agenda 2022 rendezvényének keretében alig néhány napja elhangzott beszéde, amelyben a 
kínai elnök kiemelte a „gazdasági globalizáció”, a „nyitottság” és a „falak lebontásának” fontosságát, és a 
Világkereskedelmi Szervezeten alapuló multilaterális nemzetközi kereskedelmi rendszer védelmezésé-
re szólított fel (Xi, 2022). A gyakorlati tettekre pedig jó példa egyebek mellett az ASEAN–China Free 
Trade Area (ACFTA) létrehozása, az Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) megalapítása, az 
„Övezet és Út” kezdeményezés (Yi dai yi lu changyi, 一带一路倡议) meghirdetése, a Regional Comp-
rehensive Economic Partnership (RCEP) megindítása, vagy akár az EU–Kína gazdasági együttműkö-
dés előmozdítására irányuló (de egyelőre európai oldalon nem ratifikált) Comprehensive Agreement on  
Investment (CAI) aláírása. 

A 2020 elején kitört COVID-19 világjárvány ugyanakkor rövid távon új lehetőségekhez juttatta a kínai 
exportot és a kínai ipari termelést, köszönhetően a kínai járványkezelés sikereinek és a kínai gazdaság 
rendkívüli alkalmazkodóképességének. 2020-ban a kínai áruexport 4%-os növekedése alig maradt el 
a világjárvány kitörése előtti 2019-es év 5%-os bővülése mögött, és 14,2%-os világpiaci részesedésével 

a kínai áruexport új rekordot állított be (GAC, 2021a). A 2021-es év még nagyobb sikereket hozott a 
kínai áruexport számára, amely 2021-ben 21,2%-os növekedést produkált (GAC, 2022a), ezzel felül-
múlva még a 2007-es bővülést is. Mindez jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a kínai gazdaság 
(a világjárvány nyomán kialakuló globális gazdasági válság ellenére) mind 2020-ban, mind 2021-ben 
növekedési pályán tudott maradni, sőt 2021-ben 8,1%-os bővülést tudott realizálni (Zhao, 2022). 

2. Az export felhajtóereje a kínai gazdaságban
A kínai export 2008 utáni gyengélkedésének természetesen nem csak külső okai voltak. A számos 
belső ok közül kiemelendő, hogy időközben Kínában is jelentősen növekedtek a bérek és a különböző 
termelési költségek. (Az elmúlt négy évtized folyamán a kínai lakosság átlagjövedelmének reálnöve-
kedése meghaladta az évi 7%-ot [P. Szabó, 2020, p. 9].) Ebből fakadóan számos gazdasági szereplő 
távozott Kínából, és keresett máshol olcsóbb gyártási lehetőséget. 

Kína exportjának a GDP-ből való részesedése 2006-2007-ben érte el a csúcspontját. A több évtizede 
határozottan emelkedő trendet 2008 után tartós és meredek visszaesés követte. 2019-re az ország 
exportjának a GDP-ből való részesedése hozzávetőleg az 1994-es szintre esett vissza. Mindez jól 
nyomon követhető az alábbi grafikonon:

1. ábra: Kína termékeinek és szolgáltatásainak exportértéke  
a GDP vonatkozásában 1960-2020 között
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Forrás: saját szerkesztés a World Bank adatsor 1. alapján
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A kínai áruexport bővülése 2008-tól lassuló tendenciát mutat, még ha elő is fordul némi hullámzás a 
folyamatban. (Ez utóbbi többnyire jelentős részben a bázishatásnak köszönhető.) Az export növekedése 
2008-ban jelentősen lelassult: a megelőző öt év 20-30% fölötti növekedése drasztikusan visszaesett, és 
alig haladta meg a 7%-ot. A következő évben, 2009-ben, az export értéke nem növekedett, sőt majdnem 
ötödével csökkent. 2012-től 2014-ig a növekedés kirívóan alacsony szintű volt, majd ezt követően a 
helyzet tovább súlyosbodott: 2015-ben és 2016-ban az export gyorsuló ütemben kezdett zsugorodni, 
annak ellenére, hogy ebben a két évben már a jüan gyengülése is támogatta a kínai exportot. A csökkenő 
trend közepette rendkívül kiugró eredménynek számít, hogy 2021-ben a kínai export 21,2%-kal növe-
kedett. Ezzel a növekedés dinamikája meghaladta még a 2007-es szintet is. Kis túlzással azt is mond-
hatjuk, hogy 2021 elhozta a kínai export „másodvirágzását” (miközben korántsem gondoljuk, hogy ez 
hosszú távon fenntartható állapot volna). Az utolsó húsz (lezárt statisztikai) évben a kínai áruexport 
értékét, illetve annak év/év alapon számított növekedését vagy csökkenését az 1. táblázat mutatja.

1. táblázat: A kínai áruexport értéke és év/év alapon számított változása  
2002-2021 között

Év 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Érték 
(milliárd jüan) 2 694,8 3 628,8 4 910,3 6 264,8 7 759,7 9 356,4 10 039,5

Növekedés/ 
csökkenés +22,35% +34,65% +35,31% +27,58% +23,86% +20,56% +7,3%

Év 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Érték 
(milliárd jüan)

8 203 10 702,3 12 324 12 936 13 713,1 14 388,4 14 116,7

Növekedés/ 
csökkenés

-18,3% +30,46% +15,15% +4,96% +6% +4,92% -1,89%

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Érték 
(milliárd jüan) 13 842 15 332 16 418 17 234 17 933 21 735

Növekedés/ 
csökkenés -1,95% +10,76% +7,1% +5,0% +4,0% +21,2%

Forrás: GTJ.

Az export gyengélkedése természetesen nem tett jót a kínai ipari termelésnek sem. A 2008-as évtől a 
kínai ipar elsősorban az alábbi problémákkal küszködik: csökkenő kereslet, finanszírozási nehézségek, 
kihasználatlan termelői kapacitások és növekvő termelési költségek (P. Szabó, 2020, pp. 16-17). Bár 
az ipari termelés hosszú ideje folyamatosan növekszik, a pénzügyi és gazdasági világválság hatásainak 
tompítása céljából bevezetett gazdaságélénkítő intézkedések felhajtóerejének csökkenésével párhu-
zamosan, 2011-től kezdődően az ipari termelés bővülésének dinamikája lassuló tendenciát mutat. 
2021-ben az export felfutásával párhuzamosan az ipari termelés is kiugró mértékben növekedett. 
Mindez jól látható a 2. táblázat adataiból is.

2. táblázat: A kínai ipari termelés alakulása 2002-2021 között

Év 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Növekedés/ 
csökkenés +10% +12,8% +11,6% +11,6% +12,9% +14,9% +10%

Év 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Növekedés/ 
csökkenés +9,1% +12,6% +10,9% +8,1% +7,7% +7% +6%

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Növekedés/ 
csökkenés +6% +6,4% +6,2% +5,7% +2,8% +9,6%

Forrás: GTJ.

Az elmúlt években a „gazdasági növekedési modell megváltoztatására” (zhuanbian jingji fazhan moshi, 
转变经济发展模式) és a „gazdaság szerkezetének átalakítására” (tiaozheng jingji jiegou, 调整经济结

构) irányuló kormányzati gazdaságpolitikai stratégia alapvető célkitűzései közé tartozott, hogy az ex-
port és az ipar növekedésének lassulását elsősorban a szolgáltatószektor és a hazai fogyasztás fejlődése 
kompenzálja (P. Szabó, 2020, pp. 10-11).

A szolgáltatószektor gazdasági teljesítménye, GDP-ből való részesedése először 2012-ben haladta 
meg az ipari szektorét, azóta azonban ez a helyzet folyamatosan fennáll, és a szektor teljes GDP-n 
belüli részaránya folyamatosan növekszik. A szolgáltatószektor fejlődését célzó kormányzati törekvé-
sek sikerét jelzi, hogy a tercier szektor növekedési dinamikájában az elmúlt tíz évben (természetesen a 
2020-as évtől eltekintve) nem rajzolódott ki lassuló trend, a szektor bővülésének dinamikája 8% körül 
mozgott. Az elmondottak az alábbi adatokban is tükröződnek.

2. ábra: Az alapvető gazdasági szektorok hozzájárulásának mértéke  
a GDP-n belül Kínában 2011-2020 között
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Forrás: saját szerkesztés a World Bank adatsor 2.; World Bank adatsor 3.; World Bank adatsor 4. alapján 
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3. táblázat: A szolgáltató szektor növekedése a GDP-n belül Kínában 2011-2020 között

Szektor / Időszak 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mezőgazdaság  
aránya a GDP-n 
belül (%)

9,2 9,1 8,9 8,6 8,4 8,1 7,5 7,0 7,1 7,7

Ipar aránya  
a GDP-n belül (%) 46,5 45,4 44,2 43,1 40,8 39,6 39,9 39,7 38,6 37,8

Szolgáltatások 
aránya a GDP-n 
belül (%) 

44,3 45,5 46,9 48,3 50,8 52,4 52,7 53,3 54,3 54,5

Szolgáltató szektor 
éves növekedési 
üteme (%)

9,5 8,0 8,3 8,3 8,8 8,1 8,3 8,0 7,2 2,1

Forrás: saját szerkesztés a World Bank adatsor 2.; World Bank adatsor 3.; World Bank adatsor 4.; World Bank 
adatsor 5. alapján

A hazai fogyasztás részesedése a GDP-ből a 2010-2019 között eltelt tíz év során növekvő tenden-
ciát mutatott, ez tehát stabil támaszt jelentett a gazdasági növekedés számára ebben az időszakban.  
Ez nyomon követhető a 3. ábrán is.

3. ábra: A hazai fogyasztás részesedése a GDP-ből Kínában 2010-2019 között
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Forrás: saját szerkesztés a World Bank adatsor 6. alapján 

Az export felhajtóerejének csökkenésével párhuzamosan a gazdasági növekedés üteme jelentősen 
lelassult, eltekintve a 2008-as világválság hatásainak enyhítését célzó gazdaságélénkítő csomag által 
támogatott évektől. A 2008-as évet megelőző három évtizedben a kínai gazdaság évente átlagosan 
hozzávetőleg 10% körüli bruttó hazai össztermék növekedést produkált, a 2008 előtti öt évben pedig 
folyamatosan erősödő dinamikájú, kétszámjegyű GDP bővülést realizált, melynek mértéke 2007-ben 
elérte a 14,2%-ot. A 2008-as évben ugyanakkor a bővülés üteme jelentősen visszaesett a korábbi évek 
kétszámjegyű növekedéséhez képest. A kormányzati gazdaságélénkítő csomag segítségével 2009 és 
2011 között Kínának sikerült a gazdasági növekedést 9,4 és 10,6% között tartani, ezt követően azon-
ban trendszerűen lassult a gazdasági növekedés. 2021-ben, az export felfutásának évében ugyanakkor 
kiugróan magas, 8,1%-os GDP növekedést produkált a kínai gazdaság. Ez az elmúlt tíz év legmaga-
sabb értéke volt (természetesen ebben a bázishatás is szerepet játszott). Mindez jól látszik a 4. táblázat 
adataiból is.

4. táblázat: A kínai GDP összértéke és növekedési üteme 2002-2021 között

Év 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Összérték 
(milliárd USD) 1 471 1 660 1 955 2 286 2 752 3 550 4 594

Növekedési ütem +9,1% +10,0% +10,1% +11,4% +12,7% +14,2% +9,7%

Év 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Összérték 
(milliárd USD) 5 102 6 087 7 552 8 532 9 570 10 476 11 062

Növekedési ütem +9,4% +10,6% +9,6% +7,9% +7,8% +7,4% +7,0%

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Összérték 
(milliárd USD) 11 233 12 310 13 895 14 280 14 723 ~18 000

Növekedési ütem +6,8% +6,9% +6,7% +5,9% +2,3% +8,1%

Forrás: World Bank adatsor 7.; World Bank adatsor 8.; GTJ, 2021; NBSC, 2022a. 

A fentiekből kitűnik, hogy a szolgáltatószektor gazdasági teljesítményének bővülése és a hazai fo-
gyasztás növekedése az elmúlt években stabil gazdasági növekedést biztosított a Kínai Népköztársaság 
számára, azonban az export felhajtóerejének csökkenésével párhuzamosan a gazdasági növekedés je-
lentősen lassult. Márpedig Kína számára korántsem érdektelen a fejlődés üteme. Elég, ha csak arra 
gondolunk, hogy az ország egy főre eső GDP-je még most is hozzávetőleg mindössze egyhatoda az 
Amerikai Egyesült Államokénak. Éppen ezért rendkívül nagy jelentőségű fejlemény, hogy a világjár-
vány, amely alapvető változásokat idézett elő a globális gazdasági térben, ha csak ideiglenesen is, de új 
lehetőségekhez juttatta a kínai exportot és a kínai ipari termelést. 
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3.  A sikeres járványkezelésből fakadó új  
lehetőségek

2020-ra globálisan a közgazdasági elemzői várakozások lassú, de stabil növekedést jeleztek előre 
(World Bank, 2020a). Ebben a gazdasági helyzetben jelentek meg a koronavírus járvánnyal kapcsola-
tos első hírek 2019 végén, 2020 elején Kínában, majd világszerte. A járványhelyzet miatt a kínai ható-
ságok először lezárták a 11 millió lakosú Wuhan városát, majd hasonló járványügyi zárlatot vezettek 
be Hubei tartomány számos további városában. Szigorú járványügyi szabályokat és korlátozásokat 
vezettek be Kínában. Ugyanakkor egyre több igazolt esetet detektáltak világszerte. 2020 márciusában 
az Egészségügyi Világszervezet (WHO – World Health Organization) világjárvánnyá nyilvánította a 
COVID-19 koronavírus-járványt. Kínában fokozatosan sikerült kontroll alá vonni a járványt. Május-
tól az új esetek napi száma Kínában alacsony szinten (jellemzően jóval 100 fő alatt) stabilizálódott, 
globálisan viszont drasztikusan megemelkedett (WHO, 2020/2021; Our World in Data; Johns Hop-
kins University & Medicine, Coronavirus Research Centre; Taylor, 2021). 
2020 első negyedévében a kínai gazdaság jelentős visszaesést szenvedett el. Egyebek mellett ezt jelzik 
a következő mutatók változásai: 

•  A kínai GDP az első negyedévben csaknem 7%-kal csökkent az előző év azonos időszakához 
képest, a mezőgazdasági szektorban 3,2%-kal, az iparban 9,6%-kal, a szolgáltatások esetében 
pedig 5,2%-kal esett vissza a bruttó hazai össztermék. Arányaiban az első negyedévben a 
legjelentősebb mértékben a szállás és éttermi szolgáltatások, továbbá a kereskedelem, az épí-
tőipar, valamint a szállítmányozás szenvedte el a legnagyobb veszteségeket (NBSC, 2020a; 
NBSC, 2020b).

•  A fogyasztási cikkek kereskedelmében jelentős visszaesést regisztráltak 2020 elején. A legje-
lentősebb havi szintű csökkenés (hónap-hónap összevetésben): 10%-ot is meghaladó zuha-
nás januárban következett be (NBSC, 2021a). 

•  2020 februárjában mind a feldolgozóipari, mind a szolgáltatói Beszerzési Menedzser Index 
(Purchasing Managers Index – PMI) jóval 50 alá esett (szezonálisan kiigazított értékeik: 35,7 
és 29,6). A kapcsolódó alindexek közül különösen a termelésre és az új megrendelésekre, a 
külföldi megrendelésekre, valamint a szállítási időre vonatkozó várakozások romlottak (ezen 
alindexek estek jelentős mértékben) (NBSC, 2021b). A szállítási időre vonatkozó negatív 
értékelések fontos jelzések az ellátási láncok széttöredezése kapcsán is. 

•  Szakértői számítások egyértelműen jelzik az energia-felhasználás (villamosenergia-igény) je-
lentős, 10%-ot is meghaladó visszaesését (IEA, 2021). Hasonlóképpen a szén termelésében 
és felhasználásában (IEA, 2020; Reuters, 2020), a városok közlekedésében – a zsúfoltság 
mértékét jelző indexben (UBS, 2020) – vagy például a környezetszennyezés több mutatójá-
ban is látványos „hullámvölgyet” hozott 2020 eleje (EEA, 2020).

A járványhelyzet megfelelő kontrolljával párhuzamosan – és részben annak is köszönhetően – már 
2020 februárjától megindultak a gazdaság helyreállítását célzó intézkedések Kínában, elsődlegesen a 
gyárak, az ipari termelés újraindítása. A vállalatok jelentős része 2020 februárjának első felében még 
szüneteltette tevékenységét (esetleg online / távmunka megoldásokkal próbált működni), lényegében 
meghosszabbítva a holdújévhez tartozó szabadságolási időszakot. 2020 februárjának második felétől 
fokozatosan újraindult a gazdasági tevékenységek egyre szélesebb köre Kínában (China Briefing, 
2020).

Már 2020 márciusában láthatóak voltak a pozitív változások (pl. a PMI számottevő növekedésével, 
50 feletti értékével) (NBSC, 2021b), illetőleg érzékelhetővé vált az üzleti szektor újbóli működése (pl. 
a légszennyezés, a közlekedési zsúfoltsági index újbóli emelkedésével) (OECD, 2021a; UBS, 2020). 
2020 tavaszán Kínában fokozatosan (és a hatályos járványügyi szabályokat betartva, pl. maszkviselési 
kötelezettség, karantén, egészségügyi QR-kód használata) újraindulhatott az élet (Gan & Culver, 
2020). Köszönhetően annak, hogy az ország 2020 április-májusra szinte teljes mértékben úrrá lett a 
járványon, 2020 második negyedéve Kínában már – a lehetőségekhez mérten – egyértelműen kedvező 
gazdasági adatokat hozott: a GDP értéke az egy évvel korábbihoz képest több mint 3%-kal növeke-
dett. A második negyedév GDP adata az első negyedévhez képest 11,6%-kal volt magasabb (NBSC, 
2022b). A kínai gazdaság szerkezetét vizsgálva az látszik, hogy 2020 második negyedévében az ipar 
adta a növekedéshez a húzóerőt: ezen szektorban a növekedés 4,7% volt, melyet egyaránt segített a 
hazai (belső) és a külföldi kereslet (az exportigények) növekedése. A szolgáltatások terén is érzékel-
hető volt a javulás, de a tercier szektor a második negyedévben alacsonyabb mértékű, 1,9%-os GDP 
növekedést tudott felmutatni. (A kínai gazdaságon belül arányaiban legkisebb súlyú mezőgazdaság 
növekedése meghaladta a szolgáltatások bővülését, de elmaradt az ipar növekedésétől (EIU, 2020).)

Mindeközben 2020 tavaszára a világgazdaság egészét és meghatározó országait komoly kihívások, 
problémák elé állította a koronavírus járvány. Egyes országokban már az első járványhullám is sú-
lyos egészségügyi helyzetet eredményezett. A 2020-as év során globálisan jelentős mértékben tovább 
romlott a koronavírus miatti járványhelyzet (Our World in Data).

A G20-országok GDP-je 2020 első negyedévében 1,5%-kal csökkent az előző év azonos időszaká-
hoz képest; a kínai adatnál regisztrálták a legjelentősebb zsugorodást (OECD, 2020a). 2020 második 
negyedévére a gazdasági visszaesés drasztikussá vált, a G20-országokra együttesen 9,1%-os GDP 
csökkenést mutattak ki (éves összevetésben). Ugyanakkor – egyedüliként a G20-országok közül – a 
kínai gazdaság ekkor már bővülni tudott (OECD, 2020b). 2020 harmadik negyedévében a gazdasá-
gilag legfejlettebb országok mindegyike növekedési pályára állt az előző negyedév adataihoz képest, 
de az előző év azonos időszakához mérve még nem kaphattunk pozitív összképet (OECD, 2020c). 
2020 utolsó negyedévében a legerősebb gazdasággal rendelkező országokban jellemzően a GDP nö-
vekedése folytatódott, de lassuló ütemben. Összességében 2020-ban a G20-országok csoportja több 
mint 3%-os GDP visszaesést szenvedett el. Kína viszont az év teljes időszakát tekintve összesen 
2,3%-os növekedést tudott felmutatni (OECD, 2021b).
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A Világbank számításai szerint 2020-ban a világ GDP-je összességében 3,3%-kal csökkent. Ez jóval 
meghaladja az elmúlt évtizedek legjelentősebb mért visszaesését: 2009-ben, a pénzügyi világválság 
idején a globális GDP 1,3%-kal zsugorodott (World Bank adatsor 9.). A Világbank már 2020 kö-
zepén jelezte, hogy a COVID-19 a második világháború óta a legmélyebb gazdasági (és nem elha-
nyagolható mértékben: társadalmi) válságot okozza globálisan, melynek a súlyos közvetlen hatásain 
túlmenően várhatóan súlyos hosszútávú gazdasági hatásai is lesznek (World Bank, 2020b). 

Rövid távon, 2020 során először a megbetegedések és a járványhelyzet kezelését célzó állami intéz-
kedések okoztak gazdasági problémákat: visszavetették a fogyasztást és a beruházásokat / befekte-
téseket, korlátozták a munkaerő rendelkezésre állását, az üzleti, gazdasági tevékenységek folytatását, 
így a szállítmányozási tevékenységeket is. A korlátozások miatt világszerte keresleti és kínálati sokk 
érte a gazdaságokat. Sérültek az országokon átívelő ellátási láncok (de gyakorta akár országon belül 
is töredezetté váltak), jelentős nehézségekbe ütközött a nemzetközi kereskedelem lebonyolítása. 
A pénzügyi piacokon a kockázatok beárazása, kezelése, a bizonytalanság jelentős mértéke okozott 
problémákat, az árupiacokon pedig a kereslet általános mérséklődése, ezzel párhuzamosan sok eset-
ben az árak csökkenése (pl. zuhanni kezdett az olaj ára). 

2020-ban Kína volt az egyetlen olyan jelentős gazdasággal bíró ország, mely már ezen év szintjén 
valódi előrelépést, korrekciót tudott felmutatni: egy nagyon mély kezdeti hullámvölgy után a sike-
res járványkezelés és a gazdaság újraindítása révén összességében GDP növekedést tudott elérni. 
Kína volt évtizedekig a „világ gyára”, de a 2010-es évek második felében részaránya a globális ter-
melésben stagnálni látszott, sőt, a trendek azt mutatták, hogy a Kínába kiszervezett tevékenységek 
egyre bővebb részét telepítik át a külföldi cégek más országokba (akár vissza, az anyaországba), 
és – köszönhetően pl. az amerikai-kínai kereskedelmi háborúnak – úgy tűnt, hogy már kevesebb 
üzleti tevékenység Kínába viteléről születik majd vállalati döntés, illetőleg mérséklődik majd Kína 
exportrészesedése a globális kereskedelmen belül. Miként azt a korábbiakban már bemutattuk, ten-
denciózusan csökkent a kínai export átlagos növekedési üteme, illetőleg GDP-hez mért aránya a 
járványt megelőző években.

Azonban a 2020 elején kitört koronavírus járvány, pontosabban a globális összevetésben megle-
hetősen sikeres kínai járványkezelés, illetve a kínai gazdaság nagyfokú alkalmazkodóképessége új 
lehetőségekhez juttatta a kínai exportot és a kínai ipari termelést. A lehetőségeket megragadva a 
kínai ipari termelés szinten tudott maradni 2020-ban (minimális növekedést produkálva a 2019-es 
adatokhoz képest) (World Bank adatsor 10.), és számottevő, a GDP éves növekedési ütemét meg-
haladó mértékben nőtt a kínai export értéke (World Bank adatsor 11.).

A 2021-es év a COVID oltások megjelenése ellenére a világgazdaság számos nagy súllyal bíró sze-
replője esetében korántsem hozott még valódi „feloldozást”. Továbbra is jelen voltak a járvány-
helyzettel kapcsolatos kockázatok, új, fertőzőképesebb vírustörzsek terjedtek el, és megjelentek az 
oltásokkal kapcsolatos feladatok is (World Bank, 2021a).

A kormányzatok számára 2021-ben fontos kihívást jelentett a kereskedelemhez kapcsolódó költ-
ségek jelentős megemelkedése is, különös tekintettel a szállítási-logisztikai költségekre, illetőleg a 

vámkezeléshez tartozó költségekre. Lényeges hangsúlyozni, hogy még magas költségek mellett sem 
volt kiszámítható, jól szervezhető a szállítmányozás ezen időszakban (World Bank, 2021b). 

A kereslet (újbóli) fokozódásából fakadóan és a kínálati (illetőleg szállítmányozási) korlátok miatt 
– egy erőteljes keresleti piaci helyzetben – a nyersanyagárak, majd következményként a fogyasztói 
árak is általános és igen jelentős növekedésnek indultak 2021-ben világszerte (World Bank, 2021c). 

A fenti okokból fakadóan 2021-ben a világgazdaság meghatározó szereplőinek gazdasági teljesítmé-
nye csak korlátozott mértékben és kockázatoktól terhelten tudott javulni (OECD, 2021c; OECD, 
2021d; OECD 2021e; OECD, 2022). 

Mindeközben Kína 2021-ben tovább folytatta az ún. Zéró-COVID politikát: minden lehetséges 
eszközzel, szabályozással, intézkedéssel igyekezett megakadályozni az időről időre – sporadikusan – 
felbukkanó új koronavírus fertőzések továbbterjedését az országban, illetőleg a COVID-mentes terü-
leteken biztosítani a gazdaság (mind inkább) normál működésének kereteit, feltételeit. Ezen időszak 
meghatározó részében lényegében Kína egész területe COVID-mentesnek számított. Így Kínában 
– szemben a világ országainak nagy többségével – 2021-ben viszonylag zökkenőmentesen tudtak 
működni a vállalatok. Ennek eredményeként Kína 2021-ben 8,1%-os GDP növekedést produkált. 

2021-ben a következő főbb sajátosságok jellemezték a kínai gazdaságot (NBSC, 2022b; NBSC, 2022c): 

• Pozitív, de éven belül fokozatosan csökkenő mértékű gazdasági (GDP) növekedés.

• A szolgáltatási szektor meghatározó súlya, hasonló mértékű ipari és szolgáltatási növekedés.

•  Az ipari vállalatok hozzáadott értékének növekedése 9,6% volt 2021-ben éves szinten. Külö-
nösen jól teljesítettek a high tech termékeket gyártó cégek (18,2%-os növekedés), valamint a 
gépek és elektromos készülékek előállítói (12,9%-os növekedés). 

•  Termékköröket tekintve elsődlegesen a korszerű (új típusú energiával működő) közlekedési 
eszközök, az ipari robotok, az integrált áramkörök és a mikro-számítástechnikai berendezé-
sek gyártása bővült Kínában 2021-ben, az ipari átlagos növekedést többszörösen felülmúlva. 

•  A szolgáltatások között az adat- és információátviteli (távközlési), szoftverekkel kapcsolatos 
és információtechnológiai szolgáltatások több mint 17%-kal, a szállás és vendéglátás szolgál-
tatásai 14,5%-kal, a szállítás, raktározási és postai szolgáltatások pedig körülbelül 12%-kal 
bővültek. 

•  A fogyasztási cikkek forgalma 12,5%-kal növekedett 2021-ben az előző évhez képest, az 
online kereskedelem ennél is magasabb mértékben, 14%-ot is meghaladva.

•  A gyártó kapacitásokba történő beruházások több mint 13%-kal nőttek, a befektetések a 
high tech iparágakban 17,1%-kal bővültek. Az elektronikai és kommunikációs berendezések 
gyártásába történő befektetések csaknem 26%-kal növekedtek, míg a számítástechnikai és 
irodai eszközök gyártásába történő befektetések 21,1%-kal bővültek. Különösen jelentős, 
60% körüli a növekedés az e-kereskedelmi szolgáltatásokba történő befektetéseknél.
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• A kimutatott (városi) munkanélküliségi ráta 5% körüli volt.

•  A fogyasztói árak növekedése éves szinten 1% körül alakult, azonban az ipari termékek ter-
melői árai körülbelül 8%-kal növekedtek, az ipari termelők beszerzési árainál még magasabb 
volt a növekedés: 11%.

•  A termékexport és -import összesített értéke rendkívül dinamikusan, 21,4%-kal nőtt 2021-
ben az előző évhez képest. Közel azonos volt az export és az import növekedése (21,2% és 
21,5%). 

Mint a fentiekből kitűnik, a globális összevetésben rendkívül sikeres kínai járványkezelés, 2020 és 
2021 folyamán jelentős gazdasági versenyelőnyhöz juttatta a kínai gazdaságot. Míg a globális gaz-
daság legtöbb szereplője a járvány miatt csak korlátozott gazdasági teljesítményre volt képes, Kína 
rendkívül alkalmazkodóképes (és számottevő kihasználatlan kapacitásokkal rendelkező) gazdasága 
részben helyettesíteni tudta a globális gazdasági térben kieső kapacitásokat. Ez 2020-ban, és különö-
sen 2021-ben, látványos sikereket eredményezett a kínai áruexport-bővülés területén. A világjárvány 
első két éve során a kínai gazdaság, és ezen belül kiemelten a kínai export, jelentős mértékben „meg-
támasztotta” az omladozó világgazdaságot.

4. A kínai export alakulása 2020-ban és 2021-ben
2020-ban a kínai áruexport és -import összértéke meghaladta a 32 000 milliárd jüant, ez 1,9%-os 
növekedés volt az előző évhez képest. Ebből az összegből az export csaknem 18 000 milliárd jüant 
képviselt, vagyis nagyjából az 56%-át tette ki, 4%-os éves szintű növekedéssel. A világjárvány miatt 
kialakult globális gazdasági válság ellenére tehát 2020-ban a kínai áruexport nem csupán növekedni 
tudott, de a bővülés dinamikája is alig maradt el az előző évitől (amely 5%-os volt). A több mint 14 
000 milliárd jüan értékű import mindössze 0,7%-os csökkenést jelentett 2019-hez viszonyítva. A 
kínai kereskedelmi többlet nagyságrendileg 3 700 milliárd jüan volt, csaknem 800 milliárd jüannel 
(27,4%-kal) több, mint 2019-ben (GAC, 2021a; GAC, 2021b).

2020-ban az exporton belül a normál árukereskedelem (ordinary trade) dominanciája megmaradt 
(60% körüli részaránnyal). Ez az exportszegmens 7%-kal tudott növekedni az év folyamán. Az im-
portált alapanyagokra épülő feldolgozóipari tevékenység exportja 24%-ot képviselt, és szintén további 
3%-ot a (külföldről) rendelkezésre bocsátott alapanyagokat felhasználó feldolgozóipari-összeszerelő 
tevékenységhez tartozó export. Körülbelül 8%-ot képviselt a speciális vámterületi és vámszabad terü-
leti exporttevékenységek részaránya (GAC, 2021b). 

2020-ban a kínai áruexport – és a kínai külkereskedelmi forgalom – rekordszintet ért el. Miközben 
2020-ban a világgazdaság és a globális kereskedelem egésze rendkívül komoly, korábban soha nem 
látott kihívásokkal szembesült, és ezek következtében a legtöbb ország gazdasága, illetőleg külkeres-
kedelme súlyos és tartós válságba került, Kína gazdasága és külkereskedelme a járványhelyzet miatti, 
viszonylag rövid ideig tartó „beszakadást” követően stabilizálódott, majd növekedni kezdett. Kína volt 

2020-ban az egyetlen a világ vezető gazdaságai közül, mely árukereskedelmi növekménnyel zárta ezt 
az évet. 2020. évi külkereskedelmi teljesítménye megerősítette Kína vezető helyét az országok áru-
kereskedelmi ranglistáján. Kína kivitele a teljes globális export 14,2%-át, behozatala pedig a globális 
import 11,5%-át adta 2020-ban (GAC, 2021a). Mindkét adat új rekordot jelentett. Ezek a számada-
tok világosan tükrözik, hogy Kína a nemzetközi piacokon kimagasló külkereskedelmi eredményeket 
könyvelhetett el. Mindeközben a járványhelyzet következtében 2020-ban globálisan az árukereske-
delem értéke 7,6%-kal csökkent (World Bank, 2021b). 

Kínában 2020-ban az áru- és termékexporton belül jelentős súlyt képviseltek a különféle gépek és 
elektromos készülékek: több mint 10 000 milliárd jüant, s ezeknél a növekedés mértéke 6%-os volt. 
Súlyát jelzi, hogy ez a termékcsoport adta a kínai export csaknem 60%-át (GAC, 2021a). A high-tech 
és egyéb új, korszerű technológiát képviselő termékekhez megközelítőleg 5 400 milliárd jüan expor-
térték tartozott, ez 2019-hez képest 6,5%-os növekedésnek felelt meg (NBSC, 2021c). A laptopok, 
valamint a háztartási gépek kínai exportja jelentős mértékben, 20,4, illetve 24,2%-kal növekedett 
ezen időszakban. A különböző textíliák, ruházati termékek exportja összességében 6%-os növekedést 
produkált, viszont pl. az arcmaszkokat is tartalmazó alcsoport exportbővülése ennek sokszorosa volt 
(30%-ot elérő) (GAC, 2021a). 

A 2020-as év során, globálisan a termékgyártáshoz kapcsolódó export 5,2%-kal csökkent az előző év-
hez képest. Jelentősen, 16,4%-kal csökkent az autóipari export. Közel hasonló mértékű volt a vissza-
esés (14,9%-os) világszerte a vas- és acélipari exportban. Jelentős volt (csaknem 24%-os) a visszaesés 
az üzemanyagexport és a bányászat területén: a keresletcsökkenés és az árak – előbbivel is összefüggő 
– zuhanása miatt. 2020-ban a textíliák exportja viszont növekedett: globálisan 16%-kal. A járvány 
egyértelműen hozzájárult a textilipari termékek exportjának jelentős bővüléséhez: pl. a különféle sze-
mélyes védőfelszerelések (protective personal equipment – PPE) iránti szükséglet jelentős megnöve-
kedése révén. Valamennyi, a globális statisztikai elemzésekben szereplő orvosi termékkategóriában 
növekedett a kereskedelmi forgalom 2020-ban (átlagosan 16% körül), de különösen drasztikus volt 
az exportbővülés a PPE cikkek terén (47,2%-os). A textíliáknál jóval kisebb mértékben (3,9%-kal), 
de szintén bővült az irodai és telekommunikációs felszerelések exportszegmense a WTO kimutatásai 
alapján. Az orvosi-gyógyászati termékcsoportban maguk a gyógyszerek adták a legnagyobb részará-
nyú szegmenst: 52%. Emellett a PPE termékkör, valamint a változatos orvosi-gyógyászati felszerelé-
sek tartoznak ide (beleértve pl. a szintén lényegessé váló COVID-tesztek csoportját) (WTO, 2021, 
pp. 12-14). 

2020 tavaszától lényegében működni tudott a kínai gazdaság, a vállalatok végezhették termelő tevé-
kenységüket. Kína ezen időszakban nem csupán folytatni tudta a korábbi évek normál exporttevé-
kenységét, de növelni tudta exportját azáltal is, hogy egyrészt átvett a más országokban, a járványhely-
zet miatt ott kieső termelési feladatokból, másrészt pedig jelentős részt vállalhatott a járványhelyzet 
miatt újonnan megjelenő keresleti igények teljesítéséből is (pl. a különféle orvosi felszerelések vagy 
az ún. „stay-at-home” / „work-from-home economy” igényei kapcsán). Kína ezen külkereskedelmi 
eredményei (vagyis: a járványhelyzet következményeinek mérséklését és elhárítását szolgáló termé-
kek és a világszerte megváltozott társadalmi-gazdasági élethelyzetben elengedhetetlenül szükségessé 
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váló műszaki cikkek stabil biztosítása a világpiacokon) az ország külpolitikájában fontos hivatkozási 
alappá váltak: nem csupán a felelős és sikeres helyi járványkezelés, de a globálisan felelős és támogató 
Kína narratívájának részeként.

Kína legfontosabb külkereskedelmi partnereinek körét tekintve 2019-ben egy fontos változás követ-
kezett be: az ASEAN-országok csoportja vált Kína második legfontosabb kereskedelmi partnerévé 
(GAC, 2020). 2020-ban ugyanakkor már az ASEAN-országokkal folytatott külkereskedelem kép-
viselte a legnagyobb részarányt a kínai külkereskedelemben: több mint 4 700 milliárd jüan érték-
ben, 7%-os éves szintű növekedéssel. Ez azt eredményezte, hogy az Európai Unió, amely korábban 
hosszú ideig Kína legnagyobb kereskedelmi partnere volt, 2020-ban a második helyre szorult. Az 
ASEAN-országokat és az Európai Uniót az Egyesült Államok, Japán és Dél-Korea követte a sorban 
(Xinhuanet, 2021; Global Times, 2021). Az Európai Unió pozíciójának változása kapcsán fontos fel-
idézni, hogy 2020 elején zajlott le a Brexit, vagyis az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból. 
A kínai statisztikák kiemelten kezelik és jelzik az „Övezet és Út” kezdeményezés országaival folyta-
tott külkereskedelem adatait: 2020-ban ezen országcsoporttal összességében jelentős volt a forgalom, 
jóval 9 000 milliárd jüan felett, 1%-os növekedést realizálva (Xinhuanet, 2021).

2021-ben a kínai külkereskedelem és az export rendkívül erőteljesen bővült. A kínai árú export és 
import összértéke az előző évhez képest 21,4%-kal növekedett, és meghaladta a 39 000 milliárd jüan 
értéket. A teljes külkereskedelmi termékforgalom dollárban számított értéke történelmi rekordot ért 
el: először lépte át az évi hat billió dolláros szintet. Az áruexport értéke 21,2%-kal növekedett, és 21 
700 milliárd jüan feletti szintet ért el. Ez a növekedési ütem a kínai export „aranykorát” idézi: meg-
haladta a 2007-es exportbővülés nagyságrendjét is. Az áruimport értéke csaknem 17 400 milliárd 
jüan volt, szintén rendkívül nagy mértékű, 21,5%-os növekedéssel. Nagyságrendileg azonos volt tehát 
– jüanben mérve – az export és az import bővülése. Az export a teljes külkereskedelmi forgalom hoz-
závetőleg 56%-át tette ki, a fennmaradó 44%-ot az import. Kína külkereskedelmi többlete jelentős, 
4 300 milliárd jüant meghaladó szinten állt. A 2021-ben elért kínai külkereskedelmi összforgalom 
nagyságrendjét jól érzékelteti, hogy a 2021. évi külkereskedelmi összforgalomnak pusztán a növeke-
dése hozzávetőleg akkora volt, mint Kína 2005. évi teljes külkereskedelmi forgalmának összértéke 
(NBSC, 2022c; GAC, 2022a). 

2021-ben a kínai exporton belül a normál árukereskedelem aránya – hasonlóan a korábbi évekhez – 
meghatározó volt (60% körüli részaránnyal). Ez az exportszegmens kissé még az igen jelentős, éves 
átlagos értéket is meghaladóan: 24,4%-kal bővült. Az importált alapanyagokra épülő feldolgozóipari 
tevékenység exportja az exporton belül 22%-ot képviselt (csaknem 10%-os éves növekedési szint mel-
lett). A (külföldről) rendelkezésre bocsátott alapanyagokat felhasználó feldolgozóipari-összeszerelő 
tevékenységhez tartozó export részaránya a teljes exporton belül 2% körül volt (szintén 10% körüli 
éves növekedéssel). A speciális vámterületi és vámszabad területi exporttevékenységek részaránya az 
exporton belül nagyságrendileg 8% volt, számottevő növekedéssel (GAC, 2022b).

A kínai exporton belül 2021-ben továbbra is meghatározó volt a gépek és elektromos készülékek kivi-
tele: 12 800 milliárd jüan exportértékkel, a teljes export csaknem 60%-át adva, éves szinten 20,4%-os 
növekedést felmutatva. Az automata adatfeldolgozó gépek és komponensek, illetve a mobiltelefo-

nok kínai exportnövekedése 2021-ben nagyságrendileg 13%-os és 9%-os volt. Egészen kiemelkedő 
a gépjárműexport növekedése, mely a kínai vámügyi statisztikák szerint meghaladta éves szinten a 
100%-ot is (GAC, 2022a).

Kína legfontosabb külkereskedelmi partnereit vizsgálva megállapítható, hogy 2021-ben az ASE-
AN-országok csoportja megőrizte vezető helyét a rangsorban. Az országcsoporttal folytatott kínai 
külkereskedelem értéke csaknem 20%-kal növekedett. Igen jelentős, hasonló mértékű (19% és 20%) 
volt az Európai Unióval és az USA-val folytatott kínai külkereskedelem 2021. évi bővülése is. A 
japán-kínai külkereskedelem értéke a fentieknél visszafogottabban, de számottevően, 9%-ot megha-
ladó mértékben növekedett. Dél-Korea esetében a külkereskedelem szintén jelentős, 18%-ot megha-
ladó mértékben bővült a vizsgált időszakban (GAC, 2022a). Kína 2021. évi exportteljesítménye tehát 
különösen sikeresnek tekinthető. 

A 4. ábra bemutatja, hogy miként változott Kínában 2020-ban és 2021-ben az export értéke (jüanben 
számítva) hónapról-hónapra. Látható a 2020 elején bekövetkező zuhanás, majd egy kisebb hullám-
völgy érzékelhető 2021 elején is, azonban az általános trend 2020 tavaszától kezdve a stabil növekedés. 

4. ábra: Az export havi értékének alakulása Kínában 2020-2021 között
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Forrás: ZRG HZ, 2022.

Ezt a rendkívül figyelemre méltó exportnövekedést és exportteljesítményt Kína úgy érte el 2020 és 
2021 folyamán, hogy számos komoly gazdasági kihívással kellett szembenéznie. Köztük egyebek 
mellett globális szállítási, szállítmányozási problémákkal, a nyersanyagok és alapanyagok beszerzésé-
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nek nehézségeivel, valamint ezek világpiaci árának számottevő és tendenciózus emelkedésével, a kü-
lönféle energiahordozók árának jelentős, dinamikus növekedésével, illetve energiaellátási gondokkal 
(World Bank, 2021c; Palmer, 2021; Riordan, 2021). 

Kínában 2020-ban a járvány kitörése miatti első negyedéves gazdasági visszaesést követően a sikeres 
járványkezelésnek, a gazdaság gyors újraindulásának köszönhetően a második negyedévtől már stabil 
növekedés volt tapasztalható a GDP értékében, mely 2021 elejétől tovább folytatódott. 2020-ban és 
2021-ben az export jelentős felhajtóerőt biztosított a kínai gazdasági növekedés számára. 2020-ban 
a 2,3%-os GDP növekedésből 0,7%-pontnyi növekedés a nettó exportnak volt köszönhető (Zhao, 
2021). 2021-ben a 8,1%-os kínai GDP növekedésnek több mint egyötöde az áruk és szolgáltatások 
nettó exportjából fakadt. A nettó export 20,9%-kal járult hozzá a GDP növekedéshez, ezzel a 8,1%-
os bővülésen belül 1,7%-pontnyi bővülés a nettó exportra volt visszavezethető. A 2021. év negyedik 
negyedévében az áruk és szolgáltatások nettó exportjának a gazdasági növekedéshez való hozzájáru-
lási aránya még magasabb, 26,4%-os volt (Zhao, 2022). 

2020-ban és 2021-ben a kimagasló exportteljesítményt felmutató kínai gazdaság bruttó hazai össz-
terméke negyedéves bontásban az alábbiak szerint alakult (5. és 6. ábra).

5. ábra: A kínai GDP negyedévenkénti változása 2020-2021 között, év/év alapon
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Forrás: NBSC, 2022b.

6. ábra: A kínai GDP negyedévenkénti változása 2020-2021 között,  
negyedév/negyedév alapon
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5. Konklúzió és hosszabb távú kilátások
Mint a fentiekben kifejtettük, a kínai gazdaság növekedését a nyolcvanas évektől kezdve évtizedeken 
át jelentős részben az export és az exportágazathoz kötődő beruházások fűtötték. Azonban a 2008-as 
pénzügyi és gazdasági világválság kirobbanását követően olyan trendek és jelenségek jelentek meg, 
illetve erősödtek fel a globális gazdasági térben, amelyek a kínai export, és ebből következően a kínai 
gazdasági fejlődés számára rendkívül kedvezőtlenek voltak. Ezzel összefüggésben Kína exportjának a 
GDP-ből való részesedése 2008 után tartósan és határozottan csökkent, áruexport értékének növeke-
dése 2008 után lassuló tendenciát mutatott. Az export felhajtóerejének csökkenésével párhuzamosan 
a kínai gazdasági növekedés jelentősen lassult. Azonban a 2020-ban kialakult világjárvány, amely 
alapvető változásokat idézett elő a globális gazdasági térben, ha csak ideiglenesen is, de új lehetősé-
gekhez juttatta a kínai exportot és a kínai ipari termelést. Ugyanis a globális összevetésben rendkívül 
sikeres kínai járványkezelés, amely a Zéró-COVID stratégián alapult, 2020 és 2021 folyamán jelentős 
versenyelőnyt biztosított a kínai gazdaság számára. Míg a globális gazdaság legtöbb szereplője a jár-
vány miatt csak korlátozott gazdasági teljesítményre volt képes, Kína rendkívül alkalmazkodóképes és 
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számottevő kihasználatlan kapacitásokkal rendelkező gazdasága részben helyettesíteni tudta a globá-
lis gazdasági térben kieső kapacitásokat. Ez a jelenség a kínai export „másodvirágzását” eredményezte. 
2020-ban a kínai áruexport 4%-os növekedése alig maradt el a világjárvány kitörése előtti 2019-es év 
5%-os bővülése mögött, és 14,2%-os világpiaci részesedésével a kínai áruexport új rekordot állított be. 
A 2021-es év még nagyobb sikereket hozott a kínai áruexport számára, amely 2021-ben 21,2%-os 
növekedést produkált, ezzel felülmúlva még a 2007-es bővülést is. Mindez jelentős mértékben hozzá-
járult ahhoz, hogy a kínai gazdaság a világjárvány nyomán kialakuló globális gazdasági válság ellenére 
mind 2020-ban, mind 2021-ben növekedési pályán tudott maradni, sőt 2021-ben 8,1%-os bővülést 
tudott realizálni.

Bár a koronavírus járvány – a sikeres járványkezelésnek köszönhetően – rövid távon új lehetőségek-
hez juttatta a kínai külgazdaságot, azonban hosszabb távon épp ezzel ellentétesen hathat: globális 
gazdasági, társadalmi, politikai hatásai komoly kockázatokat eredményeznek a kínai export számára. 
A járvány ugyanis tovább erősített/erősít számos olyan trendet a globális gazdasági és politikai tér-
ben, amely a kínai export szempontjából rendkívül kedvezőtlen. Újabb lökést ad a deglobalizációs 
folyamatoknak, a protekcionizmus terjedésének, elősegíti a szabadkereskedelem intézményeinek és 
normáinak háttérbeszorulását, erősíti a gazdaságok különválásával (economic decoupling), az ellátási 
láncok rövidülésével, újrarendeződésével kapcsolatos igényeket, fokozza a geopolitikai feszültségeket, 
gazdasági és politikai területen egyaránt mélyíti és szélesíti az új hidegháborús törésvonalakat. Mind-
ez a jövőben komoly kihívások elé állíthatja a kínai export és a kínai gazdaság fejlődését. 
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A V4 LENNE KÍNA  
TRÓJAI FALOVA AZ EU-BAN?

Horváth Levente1

Absztrakt
Kína a 21. századra a világ második legnagyobb gazdasági nagyhatalmává vált, ebből kifolyólag az 
USA és a Nyugat már vetélytársként tekint az ázsiai országra. Ugyanis mint a világ második legna-
gyobb gazdasági nagyhatalma – a többi gazdasági nagyhatalomhoz hasonlóan –, a globalizált világ 
összes régiójával és szinte minden országával komoly kereskedelmi és befektetési együttműködést 
alakított, alakít ki. Habár ezt közgazdasági szempontból természetes folyamatnak tekinthető, a nyu-
gati média és politikusok folyamatosan aggodalmukat fejezik ki a kínai gazdasági befolyás növekedé-
sével összefüggésben, a kínai neo-gyarmatosításról és Kína trójai falovairól beszélnek. A Kína-KKE 
együttműködés egészét, és annak részeként – a Kínával való együttműködésük miatt – a V4-orszá-
gokat is folyamatosan éri nyugati kritika. Tanulmányomban megvizsgálom, hogy a V4-országokban 
valóban megfigyelhető-e kínai „gyarmatosítás”, miként nő a kínai befolyás, és hogy a V4-országok 
valóban egyfajta kínai trójai falóként viselkednek-e.

Kulcsszavak: Kína, V4, trójai faló, FDI, kereskedelem, termelési értéklánc, soft power
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Abstract
By the 21st century, China has become the second largest economic power in the world, so the US 
and the West already considers the Asian country as a rival. As the world’s second largest economic 
power, just as other economic powers, it has developed significant trade and investment cooperation 
with all regions and almost every country in the globalized world. Although this can be considered 
as a natural process from an economic point of view, Western media and politicians continue to 
express their concerns about China’s growing economic influence, all the time mentioning Chinese 
neo-colonization and China’s Trojan horses. China-CEE co-operation, and its integral part the V4 
countries – for their co-operation with China – are constantly being criticized by the West. In my 
study, I examine whether Chinese „colonization” can indeed be observed in the V4 countries, how 
Chinese influence is growing, and whether the V4 countries are indeed behaving as a kind of Chinese 
Trojan horse.

Keywords: China, V4, Trojan horse, FDI, trade, value chain, soft power

1. Bevezetés
A globalizáció gyökerei tulajdonképpen az ősi Selyemútban erednek, abban a korban, amikor a Nyu-
gat és Kelet között megkezdődött a kereskedelem, majd a nyugati gyarmatosítások idején – a virág 
metaforánál maradva – kezdett kibújni a földből, végül az ipari forradalom hozta meg az igazi áttörést 
ahhoz, hogy a globalizáció a 19. századtól virágba boruljon. Anthony Giddens (1990. p. 64), Tony 
Blair korábbi brit miniszterelnök tanácsadója a globalizációról azt vallja, hogy „a globalizáció a világot 
átfogó társadalmi kapcsolatok intenzitásának növekedése, amelynek révén távoli helyek úgy kapcsolódnak 
össze egymással, hogy az egyik helyen bekövetkező eseményeket sok kilométernyi távolságban lejátszódó fo-
lyamatok befolyásolják, és viszont.” Veress (2013, p. 346) az alábbiak szerint fogalmazza meg a globa-
lizáció definícióját: „A globalizáció alapvetően hatalmi-gazdasági természetű folyamat, amelynek során a 
világgazdaság legerősebbé váló szereplői a legjelentősebb nemzetközi intézményeken keresztül, az adott és 
általuk is formált jogi keretek között, saját érdekeik alapján egységesítik, illetve általános érvényűvé teszik a 
gazdasági és politikai játékszabályokat.”

A Kínai Népköztársaság az 1978-as reform és nyitás politika kihirdetését követően kapcsolódott be a 
világgazdasági vérkeringésbe, majd az 1990-es évektől kezdte felépíteni a multilaterális kapcsolatait, 
2001-ben pedig csatlakozott a WTO-hoz. Kína az elmúlt 30 évben a világ összes régiójával multila-
terális kapcsolatot hozott létre – 2012-ben, immár tíz éve indult el a Kína–Közép- és Kelet-Európai 
országok együttműködése –, amelyeknek keretében különböző országokkal a bilaterális kapcsolatait 
is építette. Ezen multilaterális kapcsolatait összegezve hirdette meg 2015-ben az „Övezet és Út” kez-
deményezést (Belt and Road Initiative – BRI). A BRI együttműködéshez immáron több, mint 150 
ország és különböző nemzetközi szervezet csatlakozott, köztük a V4-országok – Magyarország, Len-
gyelország, Csehország és Szlovákia – is szorosan részt vesznek az Új Selyemút kezdeményezésben.
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A V4-országok a második világháborút követően a szovjet érdekkörbe tartoztak, tagjai voltak az 
1955-ben létrehozott Varsói szerződésnek egészen annak megszűnéséig, 1991-ig. A Szovjetunió fel-
bomlását követően a V4-országok mindegyike a Nyugattal kereste az együttműködési lehetőségeket, 
a nyugati (német, francia, angol és amerikai) gazdasági integrációba való beágyazódás folyamata is 
megindult, amelyet a négy ország Európai Unióhoz való csatlakozása tett teljessé 2004-ben. A 2000-
es, de legfőképp a 2010-es évektől kezdődően a V4-országok az új gazdasági nagyhatalommal, Kíná-
val is egyre szorosabb együttműködést kezdtek kialakítani. A V4-országok Kínával való együttmű-
ködését aggodalommal figyeli a Nyugat, és folyamatosan kritikát fogalmaz meg ezzel kapcsolatban.

A tanulmányban gazdasági, külpolitikai és soft power szempontból vizsgálom meg, hogy Kína befo-
lyása miként változott a V4-országokban, összehasonlítom a nyugati és a kínai gazdasági érdekeket a 
négy országban, továbbá megvizsgálom, hogy a V4-országok valóban Kína trójai falovai-e az EU-ban.

2. A világgazdaságot befolyásoló főszereplők
Mielőtt a V4-országokban a kínai gazdasági, politikai hatás és a kínai soft power vizsgálatára rátérnénk, 
érdemes világgazdasági szempontból is megvizsgálni, hogy mely gazdaságok gyakorolnak jelentős 
befolyást globális szinten.

A globalizált világgazdaság két meghatározó ereje az Amerikai Egyesült Államok és Kína; ez a 
két ország vezeti a különböző világgazdasági rangsorokat, ezeket követi Németország, Japán, az 
Egyesült Királyság és Franciaország. A GDP tekintetében az USA a világ vásárlóerőparitáson mért 
teljes GDP-jéhez való 24,67%-os hozzájárulásával az első helyen áll, Kína 17,39%-kal a második. 
A világkereskedelemben Kína a legnagyobb exportőr, második helyen az Egyesült Államok, ezeket 
követve még Németország rendelkezik kiemelkedő export teljesítménnyel. Az import teljesítmény 
tekintetében az első helyen az Egyesült Államok, majd Kína és Németország következik. A globalizált 
világgazdaságban kiemelt jelentősége van a külföldre irányuló működőtőke (OFDI) mértékének is, e 
tekintetben az Egyesült Államok magasan vezet (lásd 1. táblázat).

1. táblázat: GDP, világexport-import és közvetlen külföldi tőke állományok  
(2020-as rangsorok)

GDP Export Import OFDI állomány

Ország Rész. Ország Rész. Ország Rész. Ország Rész.

1. USA 24,67% 1. Kína 12,14% 1. USA 12,87% 1. USA 20,71%

2. Kína 17,39% 2. USA 9,48% 2. Kína 10,82% 2. Hollandia 9,67%

3. Japán 5,97% 3. Németo. 7,42% 3. Németo. 6,64% 3. Kína 5,99%

4. Németo. 4,54% 4. Japán 3,52% 4. Franciao. 3,70% 4. Anglia 5,24%

5. Egyesült Kir. 3,26% 5. Egyesült Kir. 3,43% 5. Japán 3,66% 5. Japán 5,05%

6. India 3,14% 6. Franciao. 3,37% 6. Egyesült Kir. 3,51% 6. Németo. 5,04%

7. Franciao. 3,11% 7. Hollandia 3,16% 7. Hollandia 2,82% 7. Kanada 5,00%

Forrás: saját szerkesztés a World Bank adatbázisa (GDP, export és import adatok) és a UNCTAD World 
Investment Report 2021 (OFDI adatok) alapján

A kereskedelem kapcsán érdemes megvizsgálni a különböző országok valutájának jelentőségét is.  
A tartalékvaluta tekintetében az IMF adatai szerint az amerikai dollár (USD) 55,2%-kal uralja a ke-
reskedelmet, második helyen az euró (EUR) 19,1%-ot fed le, a kínai jüan (CNY) – amely 2016-ban 
került be az SDR kosárba – az ötödik helyen áll 2,5%-kal a japán jen ( JPY) (5,4%) és az angol font 
(GBP) (4,5%) után. A világkereskedelemben is nagyon erős USD dominanciát láthatunk, amelyből 
kifolyólag a pénzügyi területen többnyire csak az USA tud pénzügyi szankciókkal eredményesen 
befolyást szerezni szerte a világban (Dobozi, 2021).

Ugyanakkor az IMF adatai (IMF, 2022) szerint Kína az egyik legjelentősebb hitelező ország, Né-
metországot megelőzve Japán mögött a második helyen áll a ranglistán. Az Egyesült Államok ez-
zel szemben a legnagyobb adós. Az adatok értékelésénél hozzá kell tenni, az amerikai eladósodás 
csak viszonylagos, hiszen a kulcsvalutával rendelkező ország könnyen teremt magának új forrásokat, 
amennyiben ez szükséges. Ráadásul 1973 óta a nemzetközi pénzügyi rendszer arra az alapfolyamatra 
épülve működik, hogy több dollárnak kell elhagynia az amerikai gazdaságot, mint amennyi odaérke-
zik, hiszen a többi ország jegybankja csak így tud tartalékokat felhalmozni.

A kereskedelmi és a befektetési kapcsolatokon keresztül az ország közvetlenül is komoly befolyást 
szerezhet az adott államban, amely esetlegesen alkalmas lehet a politikai kapcsolatok befolyásolására 
is – ilyen eszköz lehet akár szankciók bevezetése, kereskedelmi vámok növelése és a tőke kivonása. 
Emellett a globalizáció jelenlegi foka mellett az tapasztalható, hogy egy-egy gazdasági ágazaton vagy 
gazdasági együttműködésen keresztül is jelentős hatást lehet kifejteni egy-egy ország gazdaságára, 
ilyen ágazat lehet például a turizmus is. A politikai kapcsolatok jelentősen befolyásolhatják a célor-
szágba érkező a küldő országok turistáinak számát és azok költésének a mértékét, tehát a turizmus 
is a gazdasági befolyás növelésének eszköze lehet. Globális szinten a turizmus diplomácia tekinteté-
ben Kína az élen jár, ugyanis Kína évek óta vezeti a legtöbb turistát küldő ország rangsorát, és ezzel 
a nemzetközi turisztikai kiadások 17,34%-át fedi le, míg a második helyen álló Egyesült Államok 
mindössze 9,15%-ot biztosít az UNWTO 2019-es (koronavírus kitörése előtti) adatai alapján.

A főbb adatokból jól látható, hogy Kína mára a világ egyik legnagyobb gazdasági szereplője lett, ebből 
kifolyólag nem meglepő, ha Peking gazdasági szempontból egyre nagyobb kereskedelmi, befektetési 
és pénzügyi kapcsolatokat folytat le egyes országokkal, azaz a többi gazdasági hatalomhoz hasonló 
„befolyást” szerez egyes országokban.

3. V4-országok külkapcsolatai Kínával
Az 1990-es évek eleji politikai és gazdasági átrendeződés után a visegrádi országok 2004-ben az 
EU, illetve azt megelőzően a NATO tagjaivá váltak. A kínai és ázsiai országok gazdasági felemel-
kedésével, ahogy a világgazdaság gravitációs súlypontja egyre inkább keletre tolódik és lassan kezd 
visszatérni Nyugatról Ázsiába, (Quah, 2011), ezen országok egyre több gazdasági együttműködési 
pontot tudnak kínálni a visegrádi országok számára. Az Amerikai Egyesült Államok felismerve az 
átrendeződési folyamatot – lásd a „Pivot to Asia” külpolitikai fordulatot – az ázsiai régióban kívánja 
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ellensúlyozni Kína felemelkedését (Ahn, 2018). Ezzel szemben, míg az amerikai politikai és tudomá-
nyos körök a 21. század elején számos konferenciát, fórumot és workshopot szenteltek az USA-Kína 
kapcsolatoknak, az európai közösség kevesebb figyelmet fordított Kínára és az ázsiai nagyhatalommal 
való kapcsolatok különböző aspektusaira (Vámos, 2009). Az Európai Bizottság által 2006-ban ki-
adott EU-China: Closer Partners, Growing Responsibilities című közleményben az EU már más hangot 
ütött meg: Kínára, mint versenytársra és kihívásra tekint az Európai Bizottság az eddigi partneri és 
lehetőségekkel teli kapcsolat helyett. Ennek a dokumentumnak a nyelvezete annyira különbözött a 
korábbi EU-s stratégiai nyilatkozatoktól, hogy Kínában sok döntéshozó úgy vélte, hogy az Egyesült 
Államoknak is köze lehet hozzá (Horváth, 2021). A 2008-as évektől kezdve napjainkig egyre na-
gyobb lett az EU-ban a Kína-ellenesség, de valójában ezek nem befolyásolták a Kína-EU gazdasági 
kapcsolatokat (Ni, 2015. pp. 268-270.), ugyanakkor a V4-országok a 2008-as világgazdasági válságot 
követően Kelet felé kezdtek nyitni, amely azonban Magyarország kivételével visszafordulni látszik 
2018-2019 óta.

3.1. Magyarország
Magyarország 2010-ben hirdette meg a „keleti nyitás” politikát, amikor Orbán Viktor miniszterelnök 
beszédében kifejezte, hogy „nyugati zászló alatt hajózunk, de a világgazdaságban keleti szél fúj. És az a 
hajós, amelyik nem veszi figyelembe, hogy milyen szél szerint kell forgatni a vitorláját, valószínűleg pusztu-
lásra ítéli saját magát és a rakományát is” (Orbán, 2010).

A keleti nyitás jegyében Magyarország egyre szorosabb kapcsolatot alakított ki a kínai kormánnyal, 
2011-ben Wen Jiabao kínai miniszterelnök látogatása során döntöttek úgy a kelet-közép-európai or-
szágok és Kína, hogy létrehozzák a Kína-KKE 16+1 Együttműködést. Emellett Magyarország első-
ként csatlakozott az „Övezet és Út” kezdeményezéshez is. Magyarország mind a Kína-KKE Minisz-
terelnöki Csúcstalálkozókon, mind a BRI fórumokon miniszterelnöki szinten képviseltette magát, 
de legutóbb a koronavírus világjárvány idején is szoros magyar-kínai egészségügyi együttműködés 
alakult ki a két ország között (maszk, vakcina, lélegeztetőgépek stb. szállítása).

3.2. Lengyelország
A lengyel elnök, Komorowski 2011-ben tett látogatást Kínában, amely találkozó alkalmával a két 
ország stratégiai partnerségre lépett. Lengyelország és Kína között egyre szorosabbá váló kapcsolat 
volt megfigyelhető 2016-ig: 2012-ben Lengyelország meghirdette a „Go China” stratégiát, amellyel a 
lengyel vállalatokat ösztönözték a Kínával való szorosabb kapcsolat kiépítésére (PITA, 2012). Ugyan-
ebben az évben Varsóban tartották meg az első Kína-KKE 16+1 Miniszterelnöki csúcstalálkozót. 
Azonban 2017-ben a Kína-KKE csúcstalálkozón a lengyel politikai vezetők már csalódottságukat 
fejezték ki a kínai együttműködések kapcsán, ugyanis a gazdasági mutatók nem hozták a várt ered-
ményeket. 2018-ban a lengyel miniszterelnök nem vett részt a Szófiában megrendezett Kína-KKE 
Miniszterelnöki Csúcstalálkozón (Sarek, 2019).

2019 januárjában Lengyelországban kémkedés vádjával letartóztatták a Huawei kereskedelmi veze-
tőjét, majd 2019 szeptemberében Lengyelország az Amerikai Egyesült Államokkal írt alá együttmű-
ködési megállapodást az új generációs 5G hálózatok fejlesztésével kapcsolatos irányelvek szigorításá-
ról, ezzel Lengyelország az USA pártjára állt az amerikai-kínai technológiai harcban.

3.3. Csehország
A cseh-kínai kapcsolatok 2012-ben kezdtek javulni, kifejezetten Miloš Zeman elnökké választásával, 
aki nagyban támogatta a Kínával való szoros együttműködés kialakítását. 2013-ban elindították a 
China Investment Forum éves platformot, emellett Zeman 2014-ben, 2015-ben, 2018-ban és 2019-
ben is ellátogatott Kínába, 2015-ben Csehország csatlakozott a BRI kezdeményezéshez, 2016-ban 
pedig Xi Jinping államfőt Prágában fogadták, amelynek keretében 17 együttműködési projektet írtak 
alá 3 milliárd EUR értékben, azonban 2019-re mindössze csak két projekt valósult meg. 2020 janu-
árjában Zeman elnök kijelentette, hogy nem vesz részt a pekingi Kína-KKE Miniszterelnöki Csúcs-
találkozón, mert „a kínai fél nem teljesítette, amit ígért” (Lau, 2020). Ráadásul 2019-től kezdve a cseh 
ellenzéki pártok komoly diplomáciai incidensekkel gyengítették a cseh-kínai kapcsolatokat: Prága 
kalózpárti polgármestere, Zdeněk Hřib érvénytelenítette a Prága-Peking testvérvárosi kapcsolatot, 
mert Kína nem volt partner abban, hogy az együttműködési szerződésből kikerüljön az a rész, amely 
szerint Prága nem ismeri el Tajvan és Tibet függetlenségét (Bajerová, 2019); a cseh parlament ház-
elnöke, Milos Vystrcil 90 fős cseh delegációval 2020 augusztusában Tajvanra látogatott, ahol a helyi 
parlamentben Kennedy híres berlini beszédét idézve „én tajvani vagyok” kijelentést tett (Hille, 2020).

3.4. Szlovákia
Szlovákia Robert Fico miniszterelnöksége alatt (2012–2018) nyitott keletre és próbálta szorosabbra 
fűzni a kapcsolatokat az ázsiai országokkal, így Kínával is, habár egyes elemzők szerint ez megrekedt 
a kommunikáció szintjén, valós együttműködés nem alakult ki. Szlovákia is részt vesz a Kína-KKE 
16+1 együttműködésben és a BRI kezdeményezésben. 2017-ben a szlovák kormány kiadta a Concep-
tion of developing economic ties between Slovak Republic and People’s Republic of China 2017-2020 stra-
tégiai dokumentumot, hogy még szorosabbra fűzze az együttműködést Kínával. Az együttműködési 
dokumentummal ellentétben a szlovák kormány döntéseiben nem feltétlenül látszódott a Kína felé 
nyitás: Andrej Kiska elnök fogadta a Dalai Lámát 2016-ban, Fico miniszterelnök nem vett részt a 
2016-os suzhoui Kína-KKE Miniszterelnöki csúcstalálkozón és a 2017-es BRI Fórumon sem (Ši-
malčík, 2018). Az utóbbi időben Szlovákia – Csehországhoz hasonlóan – Tajvannal egyre szorosabb 
kapcsolatot kezdett kialakítani. 2021 októberében 66 fős tajvani delegáció tett látogatást Szlovákiába, 
majd viszontlátogatásként a szlovák gazdasági miniszter-helyettes vezetésével 43 fős kormányzati 
delegáció utazott Tajvanra (Reid, 2021).
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3.5. Kína és a Nyugat
A Nyugat már kezdetektől nem nézte jó szemmel a Kína-KKE együttműködési platformot, és ag-
gódva figyeli a KKE országok Kínával való politikai kapcsolatainak alakulását. A Visegrádi Négyek 
kínai kapcsolatai kiemelkedőnek tekinthetők a KKE régióban, azonban az előző alpontokban rá-
mutattam, hogy 2018-2019 körül – Magyarország kivételével – a V4-országok kínai kapcsolatai a 
kezdeti fellángolást követően új irányt vettek. Ez a fordulópont egyúttal az USA-Kína közötti ke-
reskedelmi háború kezdetével is egybeesik – arra, hogy ez csupán véletlen egybeesés, vagy sem, arról 
külön tanulmányban lenne érdemes kitérni.

A 2015-ben meghirdetett BRI kapcsán Magyarország volt az első európai ország, amely együttműkö-
dési megállapodást írt alá Kínával, de a későbbiek folyamán már az összes európai ország csatlakozott 
a kínai kezdeményezéshez. A BRI-t támogató Ázsiai Infrastrukturális Befektetési Bankhoz (Asian 
Infrastructure Investment Bank – AIIB) pedig alapítótagként csatlakozott az összes nyugat-európai 
ország. A Visegrádi Négyek közül csak Lengyelország csatlakozott alapítótagként, Magyarország, 
Szlovákia és Csehország pedig később lépett be az AIIB-be.

2017-ben az első BRI Fórumon Németország és Franciaország a parlamenti választások miatt távol 
maradt, Nyugat-Európából Spanyolország és Olaszország képviseltette magát a legmagasabb szin-
ten, a V4-országokból pedig a cseh elnök, a magyar és a lengyel miniszterelnökök vettek részt. A 
második BRI Fórumon a 40 állami vezető között a cseh és magyar miniszterelnök is jelen volt, míg, 
Franciaország és Németország magas szintű képviselőt küldött.

Áttekintve az EU vezető államainak, Németországnak és Franciaországnak politikai kapcsolatait 
Kínával, azt láthatjuk, hogy a koronavírus világjárvány előtt Xi Jinping államfő, Li Keqiang minisz-
terelnök és Wang Yi államtanácsos és külügyminiszter több hivatalos látogatást is tett Nyugat-Euró-
pában – a G20, Párizsi Klímacsúcstalálkozó, és egyéb nemzetközi eseményekhez is kapcsolódóan –, 
a V4-országokba ugyanakkor jóval kevesebb alkalommal látogattak el. Xi Jinping államfő 2016-ban 
kétszer utazott a KKE régióba, első alkalommal márciusban Csehországban, második alkalommal 
júniusban Lengyelországban és Szerbiában tett hivatalos látogatást. Li Keqiang miniszterelnök a 
Kína-KKE Miniszterelnöki csúcstalálkozóból kifolyólag majdnem minden évben az egyik KKE or-
szágba látogatott. 

Ugyanakkor a V4-országok vezetői többször látogatnak Kínába, mint a nyugat-európai kollégá-
ik, azonban messze nagyobb üzletek köttettek meg például Merkel vagy Macron látogatása során, 
mint amennyi a teljes KKE régióban összpontosul: Macron például 2019-ben kínai látogatása során 
15 milliárd dolláros együttműködést írt alá Kínával.

Amíg az elmúlt két évben – azaz a koronavírus világjárvány kezdete óta – Németország és Francia-
ország Kínával közel 30-30 alkalommal folytatott bilaterális tárgyalást elnöki, miniszterelnöki vagy 
külügyminiszteri szinten, addig a V4-országokkal főképp a kínai külügyminiszter folytat egyezteté-
seket (2. táblázat).

2. táblázat: Európai országok bilaterális találkozója Kína állami vezetőivel  
2020. január és 2022. január között

Kína Xi Jinping 
államfő

Li Keqiang 
miniszterelnök

Wang Yi 
külügyminiszter

Németország 13 5 6

Franciaország 12 0 15

Magyarország 2 0 7

Lengyelország 1 1 4

Csehország 2 0 0

Szlovákia 0 0 1

Forrás: saját szerkesztés a Kínai Népköztársaság Külügyminisztériumának hivatalos honlapjának 
információi alapján

4. V4-országok külgazdasági kapcsolatai
A Visegrádi Négyek országai az utóbbi években Európa leggyorsabban fejlődő régiójává vált. Bár le-
maradásuk az Európai Unió fejlettségi átlagához képest még mindig jelentős sok területen, az utóbbi 
években sikerült közelíteni a térség gazdasági teljesítményét a régebb óta tagsággal rendelkező álla-
mok átlagához. Ebben szerepet játszottak a térségbe irányuló külföldi működőtőke-befektetések, a 
vállalkozásbarát környezet, a munkát terhelő alacsonyabb adók, és sok esetben a kormányzati beavat-
kozások, így a befektetésösztönző támogatások, valamint a közvetlen transzferek is.

4.1. Kereskedelmi kapcsolatok
A kereskedelem szempontjából a Visegrádi Négyek gazdasága nagymértékű nyitottságot mutat2, 
ugyanis a szakirodalom szerint (Majoros, 2006), ha az export vagy az import a GDP-hez viszonyított 
aránya 15% alatti, akkor zárt gazdaságról, ha 50% feletti, akkor nyitott gazdaságról beszélünk. Tehát 
a Visegrádi országok nagymértékben bekapcsolódtak a nemzetközi kereskedelembe (lásd 3. táblázat).

2  A Világbank adatai szerint a kereskedelmi nyitottság tekintetében Szlovákia a 9., Magyarország a 11., Csehország 17., Lengyelország 
34. helyet foglalja el a világban.
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3. táblázat: Az exporthányad és importhányad alakulása a V4-országokban 
2013-2020 között

　 　 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Magyar- 
ország

Exporthányad 85,58% 87,29% 87,60% 86,5% 86,01% 83,89% 82,28% 79,66%

Importhányad 78,59% 80,95% 79,64% 77,82% 79,19% 79,48% 79,47% 77,51%

Szlovákia
Exporthányad 93,50% 91,50% 92,01% 93,71% 95,21% 96,38% 92,41% 85,71%

Importhányad 87,90% 86,68% 88,94% 90,76% 92,99% 94,48% 92,01% 84,90%

Csehország
Exporthányad 76,06% 81,95% 80,56% 79,11% 79,03% 76,96% 73,89% 70,99%

Importhányad 70,36% 75,62% 74,62% 71,48% 71,51% 71,02% 67,90% 64,16%

Lengyel- 
ország

Exporthányad 46,00% 47,22% 49,09% 51,92% 54,16% 55,24% 55,54% 55,63%

Importhányad 44,56% 46,25% 46,34% 48,16% 50,39% 52,18% 50,83% 48,87%

Forrás: saját szerkesztés a World Bank Data adatai alapján

Ugyanakkor a kereskedelmi nyitottság mellett érdemes áttekinteni, hogy mely nemzetek a V4-or-
szágok legfőbb kereskedelmi partnerei, és hogy a partnereknek mekkora a részesedése az import és 
export területén (lásd 4-7. táblázat). A kereskedelmi partnerek összetettségét áttekintve láthatjuk, 
hogy egyes országokban mely nemzetek szerezhetnek gazdasági befolyást.

4. táblázat: Magyarország fő kereskedelmi partnerei 2020-ban

Import Export

ország arány ország arány

Németország 24,00% Németország 28,00%

Kína 8,70% Szlovákia 5,40%

Ausztria 5,90% Románia 5,30%

Lengyelország 5,70% Olaszország 5,30%

Csehország 5,00% Ausztria 4,50%

Hollandia 5,00% Franciaország 4,20%

Szlovákia 4,60% Lengyelország 4,10%

Olaszország 4,10% Csehország 4,10%

Dél-Korea 3,70% Hollandia 3,50%

Franciaország 3,60% Egyesült Királyság 3,10%

Forrás: saját szerkesztés a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján

5. táblázat: Csehország fő kereskedelmi partnerei 2020-ban

Import Export

ország arány ország arány

Németország 27,90% Németország 32,60%

Kína 11,30% Szlovákia 7,60%

Lengyelország 8,80% Lengyelország 6,20%

Hollandia 6,70% Franciaország 4,70%

Szlovákia 5,20% Ausztria 4,20%

Olaszország 3,90% Hollandia 4,10%

Ausztria 3,70% Egyesült Királyság 4,00%

Franciaország 3,10% Olaszország 3,90%

Magyarország 2,80% Magyarország 3,30%

Belgium 2,10% Spanyolország 2,60%

Forrás: saját szerkesztés a Cseh Statisztikai Hivatal adatai alapján

6. táblázat: Lengyelország fő kereskedelmi partnerei 2020-ban

Import Export

ország arány ország arány

Németország 27,50% Németország 28,90%

Kína 10,40% Csehország 5,80%

Hollandia 6,10% Egyesült Királyság 5,70%

Olaszország 5,00% Franciaország 5,60%

Oroszország 4,40% Olaszország 4,30%

Csehország 3,80% Hollandia 4,20%

Franciaország 3,80% Oroszország 3,00%

Belgium 3,70% Svédország 2,90%

Spanyolország 2,40% USA 2,80%

Szlovákia 2,40% Spanyolország 2,50%

Forrás: saját szerkesztés a Lengyel Statisztikai Hivatal adatai alapján
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7. táblázat: Szlovákia fő kereskedelmi partnerei 2020-ban

Import Export

ország arány ország arány

Németország 19,60% Németország 22,10%

Csehország 17,70% Csehország 10,60%

Ausztria 8,70% Lengyelország 7,90%

Lengyelország 7,70% Franciaország 7,30%

Magyarország 7,30% Magyarország 6,40%

Franciaország 4,40% Ausztria 5,50%

Dél-Korea 3,80% Egyesült Királyság 4,40%

Kína 3,80% Olaszország 4,30%

Olaszország 3,50% USA 3,80%

Oroszország 3,30% Kína 2,70%

Forrás: saját szerkesztés a Szlovák Statisztikai Hivatal adatai alapján

Jól látható, hogy a földrajzi adottságokból is kifolyólag, a V4-országok külkereskedelme az EU tagor-
szágokhoz kötődik, azon belül is legfőképp Németországhoz. Az elmúlt években megfigyelhető, hogy 
Kína, mint a világ legnagyobb exportőre, a V4-országokba is egyre nagyobb mennyiségben exportálja 
áruit. Magyarország, Lengyelország és Csehország tekintetében Kína már a második legnagyobb 
exportőr, azonban a V4-országok exportált termékeikkel továbbra is főképp az EU piacán jelennek 
meg, amelyek végső soron akár Kínába is eljuthatnának (részletesebben a 4.2. alfejezetben).

A globalizált világban már az import-export adatok nem feltétlenül adnak pontos képet arról, hogy 
mely országok tudnak gazdasági befolyást gyakorolni egy adott országra a kereskedelmi kapcsolato-
kon keresztül. Ezért érdemes alaposabban is megvizsgálni, hogy az országok miként vesznek részt 
a globális termelési láncokban, ugyanis a globális értékláncok egyre bonyolultabb rendszere miatt a 
kereskedelmi adatokból egyre nehezebb megállapítani, hogy egy adott ország milyen szerepet tölt be 
a nemzetközi gazdasági rendszerben és milyen függőségekkel bír. Például, ha Magyarországon egy 
autót német alkatrészekből szerelnek össze, és azt exportálják, akkor az alkatrészek értéke megjelenik 
az importban, azonban az exportban is az autó teljes értékét számolják el, azaz a magyar import és 
export is sok millió forinttal nő, miközben a hazai gazdaság részesedése csupán a sokmilliós összeg 
töredékét adó magyar munkabér. Emellett az is jellemző, hogy a köztes termékeket a különböző 
országokba telepített gyárak oda-vissza küldözgetik egymás között. Továbbá egyes ipari tevékenység-
hez más szektorok munkájára is szükség van. Így ezen kapcsolatok kereskedelmi statisztikákból nem 
számolhatók ki (Mészáros, 2021).

4.2. Termelési értéklánc
Az elmúlt 30 évben a globális exportra és importra a legnagyobb befolyással a globalizáció volt, amely 
a termelés és a szolgáltatások gyökeres átalakulását, a szektorok nyitottságának radikális növekedését, 
a globális értékláncok (Global Value Chains – GVC) kialakulását és gyors terjedését hozta magával 
(Antalóczy, 2017). Magyarország a világ leginkább termelésilánc-függő országa, de a többi V4-ország 
is szorosan függ a globális értéklánctól (IMF, 2019, p. 49).

A World Input-Output Database (WIOD) és az ADB MRIO adatbázisai alapján lehet modellszá-
mításokat végezni a világ egyes országainak és ágazatainak más országok más ágazataival és végső 
fogyasztóival való termelési–értékesítési kapcsolatrendszeréről (Timmer et. al., 2015).

Koppány (2020) tanulmányában Magyarország a kínai gazdaságnak való kitettségét vizsgálja. Szá-
mításai szerint a kínai ágazatok 1%-os exogén kibocsátáscsökkenésének hatása Magyarországra nem 
nagy, de érzékelhető. A számításait alapul véve az látható, hogy Magyarország a 44 WIOD-országok 
között a negyedik (!), Csehország a nyolcadik, Szlovákia a tizenkettedik, Lengyelország huszadik 
helyen szerepel. Ennek oka abban keresendő, hogy a kínai beszállítások részaránya az összes gaz-
dasági ágazatba magasabb, mint a többi országban. A Leontief-féle mátrix3 Kínához tartozó több 
sorában Magyarország számítógép, elektronikai és optikai termék gyártási ágazatánál szerepel világ-
viszonylatban a legmagasabb érték. A kínai beszállítások arányát tekintve az országok elektronikai 
ipari összes felhasználásában Magyarország az első helyen szerepel, míg Csehország tőlünk kevéssel 
lemaradva a második (Lengyelország a nyolcadik, míg Szlovákia a tizennegyedik). 

Összességében azonban elmondható, hogy bár Magyarország és a V4-országok kitettsége a kínai 
elektronikai iparnak a többi országhoz képest jelentős, de megvizsgálva a WIOD adatbázison ke-
resztül a V4-országok kitettségét különböző ágazatokban, magasabb értékeket találunk Németor-
szággal szembeni kitettséget tekintve, azaz – ugyancsak a földrajzi adottságoknak köszönhetően – a 
V4-országok Németország és más EU-s országok gazdaságától jóval jelentősebb mértékben függe-
nek, mint Kínától (Chen, 2020). Magyarország esetében például harminc függőségi viszonyból hu-
szonegy valamely német ágazat irányába áll fenn a beszerzéseket tekintve, de az értékesítések terén 
is rendkívül erősen függ a német gazdaságtól. Ez arra utal, hogy a magyar gazdaság külkapcsolatait 
tekintve az import és export esetében is térbeli koncentráció figyelhető meg Németország vonatko-
zásában (Braun, 2020).

A hozzáadott értékkel számolt kereskedelemben (Trade in Value Added – TIVA, OECD Stat) a 
V4-országok esetében a nagy német dominancia mellett Kína, Oroszország és az USA is előkelő he-
lyen szerepel a rangsorokban, holott mint kereskedelmi partnerek nem feltétlenül vannak jelen az első 
öt helyezett között. A globális értékláncok a multinacionális vállalatok külföldi közvetlentőke-be-
fektetései révén jönnek létre, ők koordinálják a tevékenységüket, és működésükben összefonódnak a 
külföldi közvetlentőke-befektetések (FDI) és a külkereskedelem (Antalóczy, 2017). Ebből kifolyólag 
érdemes áttekinteni a Visegrádi Négyeknél felmerülő FDI befektetések mértékét.

3  Leontief-féle mátrix: A modell lényegében arról szól, hogy a vizsgálandó gazdaság jól elkülöníthető szektorokra van osztva és egysze-
rűen begyűjthető információk alapján tudunk következtetni a gazdaság termelésére, illetve annak változására.
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4.3. A külföldi tőkebefektetések (FDI)
Az 1990-as években a visegrádi országokba nagy mennyiségű nyugati közvetlen tőkebefektetés érke-
zett, amely gyökeresen átalakította az országok tulajdonosi struktúráját, a külföldi tulajdon túlsúlya 
dominánssá vált az 1990-as évek végére és a külföldi közvetlentőke-befektetések gyors növekedést 
mutattak a következő 20 évben is (Gál, 2021). A V4-országokban – a kereskedelemhez hasonlóan 
földrajzi okokból – Németország, és az EU országok a legnagyobb befektetők. Az EU-n kívülről 
származó FDI többnyire az USA-ból, Japánból, Dél-Koreából, Oroszországból és Kínából érkezik, 
ezek mértéke Magyarországon a legmagasabb (Szabo, 2019). 

A visegrádi országokban jelenlevő külföldi működőtőke országok szerinti részesedését tekintve jól 
látható, hogy e tekintetben is messze Németország a legkiemelkedőbb. A két gazdasági nagyhatalom 
részesedését is megvizsgálva igen szembetűnő, hogy a kínai FDI alacsony szinten van a V4-országok-
ban (lásd 1. ábra).

1. ábra: Németország, USA és Kína részesedése  
a V4-országokban jelenlevő FDI-ból 2019-ben
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Forrás: saját szerkesztés a Bundesbank (német jegybank), Bureau of Economic Analysis, UNCTAD, Magyar 
Nemzeti Bank és a Kínai Kereskedelmi Minisztérium adatai alapján

Tehát az FDI-t vizsgálva is jól látható, hogy a V4-országok Németországtól és az EU országoktól 
függenek a leginkább, Kína FDI befolyása a térségben elenyésző a nyugati vállalatokhoz képest. Való-
ban megfigyelhető a kínai tőke növekedése, de még mindig messze elmarad a nyugati nagyhatalmak 
befolyásától.

4.4. Kína gazdasági kapcsolatai a Nyugattal
A korábbi alfejezetekben érintőlegesen említésre került, hogy a nyugati országok, így Németország és 
Franciaország is szorosabb diplomáciai kapcsolatokat folytat Kínával, azonban érdemes összehasonlí-
tani a nyugati országok és a V4-országok kínai kapcsolatait a gazdaság tekintetében is.

4.4.1. Kereskedelem
2017 óta Németország legnagyobb kereskedelmi partnere Kína, megelőzve az Egyesült Államokat. 
Az USA-nak és Franciaországnak is Kína az egyik legnagyobb kereskedelmi partnere. 2020-ban 
Kína az EU legfontosabb kereskedelmi partnere lett, míg a V4-országokban Kína nincs az élvonalban 
(lásd korábbi fejezet 4-7. táblázata). 

A 8. táblázaton pedig jól látható, hogy Németország és az USA tekintetében is a kínai kereskedelem 
sokkal nagyobb részt fed le az országok külkereskedelmében, mint a V4-országokban, tulajdonkép-
pen a V4-ek Franciaországhoz hasonló részesedésű kereskedelmi forgalmat bonyolítanak le Kínával. 

Kína legnagyobb kereskedelmi partnerei az ASEAN (tíz ország) és az EU (27 tagállam) után az Ame-
rikai Egyesült Államok. Ezekből az adatokból jól látható, hogy a kereskedelem tekintetében Kína 
közvetlenül sokkal nagyobb befolyást tud gyakorolni a nyugati nagyhatalmakra, mint a V4-országokra.

8. táblázat: Kínai kereskedelem részesedése egyes államok/régiók  
összes külkereskedelméből

Ország / régió Részesedés

V4 4,84%

- Magyarország 4,10%

- Lengyelország 5,28%

- Csehország 4,68%

- Szlovákia 4,91%

Németország 8,48%

Franciaország 4,22%

EU 16,07%

USA 9,65%

Forrás: saját szerkesztés a Kínai Népköztársaság Kereskedelmi Minisztériumának  
dokumentumai alapján
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4.4.2. Külföldi közvetlen tőkebefektetések 
2011 óta a Kínából az EU-ba irányuló külföldi közvetlen tőkebefektetések (foreign direct invest-
ments, FDI) több mint 50%-a Németországba, Franciaországba és az Egyesült Királyságba érkezik, 
kivétel a 2019-es év, amikor a három országba mindössze 34% érkezett. 2020-ban Németországba 
érkezett a legtöbb kínai befektetés (30%), a kelet-európai régióba – amely a MERICS számításai 
alapján hét országot foglal magába: Ausztriát, Bulgáriát, Csehországot, Magyarországot, Lengyelor-
szágot, Romániát és Szlovákiát – 24%-a érkezett a kínai tőkének, amely többnyire a lengyelországi 
befektetéseknek köszönhető. Az elmúlt években az EU-ba irányuló kínai FDI 3-8%-a érkezett a 
kelet-európai régióba (MERICS, 2021).

A Kínai Népköztársaság Kereskedelmi Minisztériuma és a Kínai Népköztársaság Nagykövetségei 
által közösen publikált dokumentumokból az olvasható ki, hogy az egyes országokba érkező összes 
befektetés egy csekély részét teszi ki a kínai tőke. Azonban amellett, hogy a nyugati országokba a 
V4-országok összes befektetésénél is több FDI érkezik, Németországban, Franciaországban, az EU-
ban és az Egyesült Államokban is nagyobb részesedésben van jelen a kínai tőke.

9. táblázat: Kínai FDI részesedése egyes államok/régiók 
összes befektetéséből4

Ország / régió Részesedés

V4 0,25%

- Magyarország 0,48%

- Lengyelország 0,24%

- Csehország 0,18%

- Szlovákia 0,17%

Németország 1,49%

Franciaország 0,68%

EU 1,11%

USA 1,69%

Forrás: saját szerkesztés a Kínai Népköztársaság Kereskedelmi Minisztériumának 
dokumentumai alapján

Míg a kínai tőke a nyugati technológiát vásárolja fel, a V4-országokban főképp az infrastrukturális 
befektetések révén dominál az ázsiai nagyhatalom. A befektetések tekintetében is jól látható, hogy a 
kínai gazdasági befolyás magasabb a nyugati országokban.

4  A Kínai Népköztársaság Kereskedelmi Minisztériuma más számításokkal méri az FDI mértékét, ebből kifolyólag más eredmény jön 
ki az FDI részesedés kapcsán, mint a tanulmányban jelzett korábbi adatoknál. Ezért a 9. táblázatnál egységesen a kínai számításokat 
vettem alapul, kiemelve, hogy ebben az esetben a különböző országok értékeinek egymáshoz való viszonyításán van a hangsúly.

5. Soft power
A soft power – vagy puha hatalom – egy másik kategória, amelyen keresztül befolyás szerezhető egyes 
országokban. Nye (2004. p. 256) leírása szerint „a puha hatalom azon képesség, hogy kényszer vagy kifi-
zetések helyett inkább a vonzódás kialakításával érjük el céljainkat. Amikor rábírsz másokat arra, hogy azt 
akarják, amit magad is akarsz, nem kell annyit költened jutalmakra és büntetésekre annak érdekében, hogy 
mások irányodba elmozduljanak. A kemény hatalom egy ország katonai és gazdasági erejéből fakadó kény-
szerítő ereje. A puha hatalom egy ország kultúrája, politikai eszméi és stratégiáiból fakadó vonzó mivolta.” 
A fentebb részletezett gazdasági kapcsolatokon kívül a puha erő alkalmazását is érdemes áttekinteni. 
A V4-országok történelmükből fakadóan mindig a Nyugat felé voltak nyitottak, a szovjet intermezzo 
után az 1990-es rendszerváltást követően ismét a nyugati kultúra és politikai eszmék felé fordultak, 
így azok jelenléte a V4-országok életében természetesnek tekinthető.

5.1. Konfuciusz Intézetek
A Nyugathoz való tartozásból fakadóan a legtöbb tanulmány a kínai és az orosz soft power módsze-
reiről értekezik, ellenben az amerikai vagy nyugat-európai puha hatalom terjeszkedését nem igen 
vizsgálják. A kínai soft power vizsgálata során kiemelt eszközökként a Konfuciusz Intézeteket említik, 
amelyeket a nyugati világ a 2010-es évektől kezdve negatív kritikával illetett, de a 2019-es évektől 
kezdve már – megemlítendő, hogy az amerikai-kínai kereskedelmi háború 2018-ban indult – több-
ször is kémközpontoknak nevezték és be is zárattak: 2019-ben tíz Konfuciusz Intézetet zártak be 
az USA-ban, Belgiumban pedig a Konfuciusz Intézet igazgatóját ki is tiltották nemzetbiztonsági 
okokra hivatkozva. 

A visegrádi országokban több Konfuciusz Intézet is megkezdte működését az elmúlt tíz évben, de a 
német (Goethe-Institut) és a francia (L’Institut français) kulturális intézetek sem elhanyagolhatóak, 
amelyek már az 1990-es évek elején megkezdték a munkát a V4-országokban (10. táblázat).

10. táblázat: Kínai, német és francia kulturális intézetek  
a V4-országokban és a nyugati nagyhatalmaknál

Konfuciusz Intézet Goethe-Institut L’Institut français

Lengyelország 6 7 10

Magyarország 5 3 6

Szlovákia 3 1 3

Csehország 4 3 7

Franciaország 17 18 -

Németország 19 - 26

USA 35 13 103

Forrás: saját szerkesztés a Konfuciusz Intézet, Goethe-Institut és a L’Institut français hivatalos honlapja 
alapján
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Tény, hogy az elmúlt tíz évben megnőtt a Konfuciusz Intézetek száma a V4-országokban, azonban a 
kínai kulturális intézetek mérete és tevékenységének időtartama messze elmarad a német és francia 
intézetekétől. 

Emellett az is megfigyelhető, hogy a V4-országokban amerikai, német és francia magánegyetemek 
jöttek létre, amelyek ugyancsak erős soft power hatást tudnak kifejteni. Ellenben kínai egyetemek te-
kintetében egyelőre csak tervek vannak, de azokat is negatív hírként tálalja a nyugati média. 

5.2. Film- és zeneipar
A V4-országokat a nyugati nyitással az amerikai és nyugat-európai film és zeneipar is teljesen behá-
lózta, de hozzá kell tenni, hogy a nyugati kulturális befolyás mindig is jelen volt. A hollywoodi filmek 
szereplői, viselkedése, kultúrája lett az ideál, amely nagyon komoly soft power hatással van a külföldi 
országokra, és ezt az USA, mint puha erő eszközt használja is (Aydemir, 2017).

Ázsiában, habár igen komoly film- és zeneipar alakult ki, Európában még nem igen tudtak nagy 
közönséget szerezni maguknak. Ez alól egyetlen kivétel Dél-Korea, amely az elmúlt években nagy 
sikereket ért el a K-POP-pal, a 2019-ben négy Oscar-díjat is nyert, Élősködők című mozifilmmel és 
siker-sorozatokkal. Kínából azonban nem sok nagyszabású film érkezik az európai piacra, ráadásul 
azok sem feltétlenül a nyugati szájíznek megfelelő vagy éppen egy bizonyos mértékű kulturális és 
történelmi tudás lenne szükséges azok megértéséhez. A kínai film- és zeneipar célközönsége tulaj-
donképpen nem is az európai piac, hanem Kína és a környező országok (Salát, 2010).

5.3. Sajtó
A sajtómédia is a puha erő egyik legismertebb formája, amelyen keresztül befolyásolható az olvasókö-
zönség. A V4-országok sajtója többnyire a – kínai nyelvismeret hiánya és a nagy távolság miatt – az 
angolszász médián keresztül figyeli a világot, így Kínát is. Emellett érdemes megemlíteni azt is, hogy az 
USA és a nyugat-európai államok komoly sajtójelenléttel rendelkeznek a visegrádi országokban. Ma-
gyarországon a legnagyobb olvasóközönséggel rendelkező weboldalak az amerikai, német, svéd, norvég 
kormányoktól kapnak támogatást (Belák, 2022). Lengyelországban is jelentős erőfeszítéseket tett a kor-
mány, hogy a különböző médiumokat visszaszerezze a külföldi tulajdonosoktól (Ptak & Koper, 2020).

Azonban Kína részéről még nem tapasztalható ilyen mértékű puha erő kiépítés, a China Radio In-
ternational megjelenésével és nagyköveti cikkek egyes újságokban való publikálásán kívül nem-igen 
említhető meg komoly kínai törekvés a média területén.

5.4. Kínai soft power a V4-országokban
A V4-országok a rendszerváltást követően erős nyugati soft power befolyás alá kerültek, Kína azonban 
csak a 2010-es évek elejétől kezdett a kelet- és közép-európai régióra fókuszálni. Hatalmas hátrány-
ban van, amely meg is látszódik a mindennapi politikában is. Csehországban 2016 után mind a po-
litikában, mind a médiában komoly kritikákkal illették Kínát és az egyik legnépszerűtlenebb ország 

lett a cseh társadalom körében (Fürst, 2021). Lengyelországban sincs ország-specifikus kínai puha 
erő stratégia (Szcudlik, 2021), de az erős orosz-ellenességből kifolyólag inkább az USA pártján állnak 
az amerikai-kínai kereskedelmi háború kapcsán. Szlovákiában sem kiemelkedő a kínai erő, sőt, az 
egyik leggyengébb Európában (Turcsányi, 2021). Magyarországon pedig a kormány részéről pozitív 
kapcsolat figyelhető meg Kínával, így Kínának nem szükséges erős soft power stratégiát folytatnia az 
országban, azonban hasonlóan Csehországhoz, az ellenzéki pártok Kína-ellenes vonalat képviselnek.

6. Japán 1980 = Kína 2020
Kína gazdasági felemelkedését aggódva figyelik a nyugati országok és féltik a jól megszokott hege-
món hatalmukat. A 2018-ban megkezdődött amerikai-kínai kereskedelmi háborúval egyfajta hideg-
háború is kezdetét vette. Az USA mellett állnak a nyugat-európai országok, amely jól érzékelhető a 
Kína-ellenes intézkedésekben (médiában folyamatos Kína kritika, szankciók stb.), azonban a jelenleg 
is zajló Kína-ellenes forgatókönyv ismerősnek tűnhet.

Az 1980-as években Japán volt a világ második legnagyobb gazdasága, egyúttal az USA legnagyobb 
kereskedelmi partnere, és a két ország között komoly gazdasági egymásra utaltság is megfigyelhető 
volt. Az 1980-as években az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi háborút hirdetett meg Japán-
nal szemben. A Toshiba japán vállalat elnökét Japánban lecsukták, a gyárakat az USA-ban bezáratták. 
A nyugati média pedig a japán felemelkedés miatt aggódott.

Jelenleg Kína a világ második legnagyobb gazdasága, az USA legnagyobb kereskedelmi partnere, 
és komoly gazdasági egymásra utaltság is megfigyelhető. Kezdetét is vette a kereskedelmi háború, 
a Huawei egyik vezetőjét Kanadában bebörtönözték, aki 3 év után szabadulhatott, a nyugati média 
pedig a kínai felemelkedés miatt aggódik.

1980-ban az amerikai-japán kereskedelmi háború az USA győzelmével zárult, ugyanakkor most, 
a 2020-as években még nehéz lenne megjósolni, hogy kinek a győzelmével zárul az amerikai-kínai 
kereskedelmi háború. Mindenesetre az látható, hogy 40 év után az USA a Japán felemelkedés letöré-
séhez hasonló eszközöket használ a hegemón hatalmának megtartásához Kínával szemben.

7. Összefoglalás
A Visegrádi Négyek, azaz Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia, továbbá a ke-
let-közép-európai országok Kína trójai falovai lennének az EU-ban? Kína nagy befolyást szerzett 
a V4-országokban? A tanulmányban a gazdaság, a diplomácia és a soft power szemszögéből is vizs-
gáltam a kérdéseket. Megfigyelhető, hogy Kína gazdasági szempontból – a nyugati országokkal 
összehasonlítva – nem vállal kiemelkedő szerepet a V4-országok életében, ezzel szemben egy-egy 
nyugat-európai országgal messze komolyabb kereskedelmi és befektetési kapcsolatokat ápol, mint a 
V4-országokkal vagy akár a KKE országokkal együttesen. Az értéklánc tekintetében is az figyelhető 
meg, hogy a V4-országok messze a nyugat-európai országoktól függenek. Soft power tekintetében 
ugyancsak nem figyelhető meg erős kínai befolyás. Ez esetben mégis mi indokolja a nyugati világ 
határozott aggodalmát?
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Kína a reform és nyitás politika meghirdetését követően hatalmas gazdasági növekedést produkált. 
Kína elsődlegesen a növekedés belső aspektusaira fókuszálva fejlesztette a saját gazdaságát és illeszke-
dett be a globalizált világgazdaságba, míg az USA számára nem vált elég korán nyilvánvalóvá, hogy az 
új versenytárs a hegemón hatalmi pozícióját is veszélyeztetheti. Kína a globalizációban való részvéte-
lével és a gazdasági felemelkedésével valóban gazdasági befolyást szerzett a világ számos országában, 
amely egy természetes folyamatnak tekinthető – hiszen, ha nem vesz részt a globalizációban, csak 
saját belső piacára támaszkodva nem érhette volna el a fejlettsége jelenlegi szintjét. Ugyanakkor ezen 
gondolatmenet mentén az is megállapítható, hogy az USA, mint a világgazdaság első számú nagyha-
talma még nagyobb befolyással rendelkezik a világ országai felett – amelyet a mindennapi nemzet-
közi politikában is megfigyelhetünk. A „világ csendőreként” az USA maga akarja megszabni az egyes 
országok belpolitikai folyamatait (gondoljunk a dél-ázsiai és közel-keleti országok kormányainak 
leváltására), de a világpolitika fejlődésének irányát is saját maga akarja meghatározni. A hidegháborút 
követő unipoláris világrendben ez még működött, de a 21. századra már egy új, multipoláris világrend 
kezd kialakulni. Ez ellen próbál tenni az USA a nyugat-európai országok segítségével, ahogy azt lát-
hattuk az 1980-as években Japán ellen is vagy a Szovjetunióval folytatott hidegháborúban. Azonban 
a világgazdaság és a világpolitika, az USA és az új versenytárs helyzete a korábbiaktól eltérő.

Összegezve elmondható, hogy a V4-országok a nyugati kritikákkal ellentétben nem állnak kínai be-
folyás alatt, ez pusztán a Kína-veszély (vagy „sárga veszedelem”) retorikája.

A V4-országok, de legfőképp Magyarország keleti nyitása nem a Kína befolyásról szól, hanem a gaz-
dasági együttműködések diverzifikálásáról, azaz a saját nemzeti érdekük képviseletéről.
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Absztrakt
Az Északi-sark jelentősége egyre nagyobb a nagyhatalmi viszonyokban és a geopolitika egy új szín-
terévé válik, mivel a klímaváltozás következtében az északi-sarki jégtakaró olvadásnak indult, ami 
hozzáférhetővé teszi az ott rejlő, még fel nem tárt erőforrásokat, valamint ennek hatására a föld északi 
részén új ellátási útvonalak is alakulhatnak. A kitermelhető energiaforrások és a potenciális útvonalak 
energia- és időmegtakarítás mellett fontos biztonság- és geopolitikai szempontot is képviselnek egyes 
országok, többek között Kína számára is. Kína már több éve e térségbeli stratégiájának kiépítésén 
munkálkodik, 2018 elején pedig kiadta első északi-sarki stratégiáját tartalmazó fehérkönyvét, amely-
ben szerepel, mint stratégiai terv, hogy az Északi-sarkot is bekapcsolják az „Övezet és Út” (Belt and 
Road Initiative – BRI) projektbe. Kína tehát külön stratégiai célokkal rendelkezik az Északi-sarkot 
illetően, viszont sokkal gyengébb hatalmi pozícióval rendelkezik a térségben, mint a másik két nagy-
hatalom, az Egyesült Államok vagy Oroszország, így érdekei érvényesítéséhez komoly együttműkö-
désre és gazdasági befektetésekre lesz szüksége. A tanulmány célja, hogy bemutassa az Északi-sark 
fontosságát; miért kap egyre nagyobb szerepet a geopolitikában és a nagyhatalmi vetélkedésben; vizs-
gálja Kína, Oroszország és az Egyesült Államok stratégiai érdekeit, valamint a nagyhatalmi erőegyen-
súly alakulását.

Kulcsszavak:  Északi-sark, Kína, Oroszország, Egyesült Államok, geopolitika, nagyhatalmi  
erőegyensúly

1  Zoltai Alexandra, Kelet-Ázsia kutató, Eurázsia Központ, Neumann János Egyetem; a Pécsi Tudományegyetem Földtudományok 
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Abstract
The Arctic is becoming a new area for geopolitics and assuming an increasingly important geopolitical 
role among great powers. Due to climate change ice caps are melting, as the Arctic evolves, a vast 
amount of resources will become more accessible and new supply routes may also open in this 
frontier. These newly emerged trade routes can saves energy and time as a considerable security and 
geopolitical aspect. China has been working on building its regional ambitions for several years and 
released its first whitepaper about China’s Arctic Policy in early 2018, according to which the country 
would like to integrate this region into the Belt and Road Initiative, too. As China has a far weaker 
power position in the region than the United States or Russia, it will need cooperation and economic 
investment to enforce its interests. The aim of this paper is to illustrate the importance of the Arctic 
in the geopolitical processes, examines the strategic interests of China, Russia and the United States, 
and the evolution of the balance of power between great powers.

Keywords: Arctic, China, Russia, USA, geopolitics, balance of power

1. Bevezetés
A globális felmelegedés egyre nagyobb kihívást jelent világunk számára, ez pedig fokozottan igaz a 
föld két „sarkára” (ACIA, 2004, p. 2). Az Északi- és a Déli-sarkon is egyre gyorsuló fizikai változá-
sokat eredményez a globális felmelegedés (Dodds & Nuttall, 2016, p. 50). Ezek a változások kife-
jezetten intenzívek az Északi-sarkon, ahol az átlaghőmérséklet a világ többi részéhez képest kétszer 
olyan gyorsan emelkedett az utóbbi két évtizedben. A klímaváltozás egyes hatásai már jól láthatók 
a térségben olvadó gleccserek és jégtakarók formájában, bizonyos hatásai pedig még láthatatlanok 
(ACIA, 2004, p. 8). A jégtakaró nagysága 2007-ben és 2012-ben érte el az eddigi legkisebb kiterje-
dését. Sok szakértő állítása szerint már 2030-ban lehetnek olyan nyarak, amikor az Északi-sark jege 
teljesen elolvad és jégmentes lesz (CRS, 2018).

Az éghajlatváltozás következményeit azonban több ország is ambivalens módon ítéli meg. Például 
komoly környezetvédelmi kihívást jelent a Föld számára a jég olvadása hosszú távon, másrészről vi-
szont szintén a jég olvadása lehetővé teszi az ott rejlő fosszilis energiákhoz való hozzáférést, valamint 
a további olvadással potenciálisan új hajózási útvonalak és új halászati területek nyílhatnak meg. Eh-
hez több országnak is geopolitikai és gazdasági érdekei fűződnek, elég csak a tengeri kereskedelmet 
említeni, mivel az áruk hajóval való mozgatása számít a mai napig a szállítás legolcsóbb formájának, 
és a világ kereskedelmének csaknem 90%-a még mindig vízi úton zajlik (International Chamber of 
Shipping, é. n.).

A felvázolt okok miatt a nagyhatalmi versengés is egyre jobban kiterjed erre a területre is, ami az 
Amerikai Egyesült Államok, Oroszország és Kína szerepvállalásában nyilvánul meg a legjobban. Ré-
giós nagyhatalom fogalma alatt olyan államokat értek, amely nagyságánál, gazdasági, politikai és ka-
tonai erejénél fogva irányító szerepet játszik a térségben. Az Egyesült Államok és Oroszország nagy-
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hatalmi mivolta a térségben egyértelmű északi-sarki országokként, azonban Kína nagyhatalmisága 
megkérdőjelezhető. Tanulmányom egyik célja ezért, hogy segítségével rávilágítsak arra, hogy Kína 
miért tekinthető régiós nagyhatalomnak a térségben, milyen külpolitikai eszközökhöz folyamodik 
annak érdekében, hogy érdekei érvényesüljenek és ez hogyan befolyásolja az Északi-sark nagyhatalmi 
egyensúlyát.

2. Az Északi-sark
Az Északi-sark a föld legészakibb pontján elhelyezkedő, félig zárt óceán2, melyet a Jeges-tenger borít 
és szinte teljes egészében szárazföld veszi körül. Az Északi-sark jegének mérete folyamatosan válto-
zik, tehát a fizikai határai is folyamatosan mozognak (National Snow & Ice Data Center, 2020). Az 
itt lévő Jeges-tenger összeköttetést jelent Ázsia, Európa és Észak-Amerika számára, amely kontinen-
sek között a nemzetközi kereskedelem közel 90%-a zajlik (Gudjonsson & Nielsson, 2017). Az Észa-
ki-sark területének körülbelül harmadát teszi ki szárazföld, további harmada tengeri kontinentális 
talapzatokból áll, a fennmaradó harmadát pedig óceán borítja (LePan, 2020). Az Északi-sark rendel-
kezik külön intézménnyel, amit a térség országai 1996-ban hoztak létre Északi-sarki Tanács néven. 
Az Északi-sarki Tanács platformot biztosít a tagok közötti párbeszédre, jelenleg nyolc teljesjogú tag-
gal rendelkezik: Kanada, Dánia (beleértve Grönlandot és a Feröer-szigetek is), Finnország, Izland, 
Norvégia, Svédország, Oroszország és az USA. Fő feladatát tekintve a környezetre, tudományra és 
a gazdasági együttműködésre koncentrál, biztonsági feladatokat nem lát el (Wishnick, 2017, p. 15).

2.1. Energiaforrások
Az egyik legfontosabb ok, amiért az Északi-sark egyre nagyobb figyelmet kap a geopolitikában és 
az egyes országok szempontjából, az az ott rejlő fosszilis energia. Kutatások szerint ugyanis az Észa-
ki-sark jege alatt hatalmas olaj- és földgázképződmények találhatók. Az Északi-sark földrajzi mérete 
nagyjából megegyezik az afrikai kontinensével – a Föld felszínének körülbelül 6%-át teszi ki –, ugyan-
akkor a Föld olaj- és földgázkészletének 22%-át birtokolja (LePan, 2020). Az U.S. Geological Survey 
(USGS) szerint itt rejlik a világ legnagyobb még felfedezetlen olaj- és gáztartaléka, ez a világ még 
fel nem tárt olajforrásainak a 13%-át, és a földgázok 30%-át jelenti. Ezeknek a felfedezéseknek kö-
szönhetően jött létre az alaszkai Prudhoe Bay olajmező, az oroszországi Tazovskoye olajmező és több 
száz kisebb olajmező, amelyek közül sok az alaszkai északi lejtőn található (LePan, 2020). Mindezek 
mellett jelentős mennyiségű nemesfém is fellelhető az Északi-sarkon, úgymint arany, platina, vas, 
uránium, ólom és cink (Wishnick, 2017, p. 3). Nem utolsó sorban pedig mintegy ezer milliárd dollár 
értékű ritkaföldfém található a sarkvidéki jégben, ami pont geopolitikai szempontból különösen je-
lentősnek bizonyulhat. A ritkaföldfémeket a globális hatalmak egyre nagyobb stratégiai jelentőséggel 
kezdték el kezelni az elmúlt években. Ezeknek a fémeknek számos polgári felhasználása létezik, töb-
bek között a távközlésben és a megújuló energiaforrásokban, de a rakéták, a hiperszonikus fegyverek 

2 A magyar terminológiában Jeges-tenger néven ismert, azonban hivatalosan óceánnak számít.

és más katonai technológiák gyártásában is alapvető fontosságúnak tekintik őket (Friedman, 2021). 
A sarki jég olvadásának következtében egyre nagyobb hozzáférhetőség nyílik ezekhez az energiafor-
rásokhoz és nemesfémekhez, amelyek kitermelésére már meg is kezdődött az infrastruktúra kiépítése.

2.2. Új szállítási és ellátási útvonalak
A másik fontos tény, ami az Északi-sark jelentőségét adja, az az, hogy a sarkvidéki jég olvadásával a 
tengeri útvonalak hosszabb ideig maradnak hajózhatóak, ez pedig drasztikusan megváltoztathatja a 
nemzetközi kereskedelmet és a hajózást. A szeptemberi jégborítottság több mint 25%-kal csökkent 
1979 óta, bár az Északi-sarkon belüli területet még mindig szinte teljes egészében jég borítja no-
vembertől júliusig. Az Észak-Európából Kelet-Ázsiába történő szállítás általában a Szuezi-csatornán 
keresztül történik, ami körülbelül 30 napot vesz igénybe, míg a New York-ból, a Panama-csatornán 
keresztül Kelet-Ázsiába történő szállítás körülbelül 25 napot. Azonban Európa – Kelet-Ázsia vi-
szonylatban az Északi-tengeri útvonalat használva Oroszország északi partja mentén, az út 18 napig 
tartana, és a távolság kb.11 500 tengeri mérföldről hozzávetőlegesen 6 900 tengeri mérföldre csök-
kenne, az Egyesült Államok és Ázsia közötti út az Északnyugati átjárón keresztül pedig 25 helyett 21 
napot venne igénybe (LePan, 2020). Az Északi-sarkon jelenleg három útvonalat különböztethetünk 
meg: az Északnyugati-átjárót, amely Kanada északi partjai mentén, a Jeges-tengeren át köti össze 
az Atlanti- és a Csendes-óceánokat; az Északkeleti-átjárót, amely Oroszország partjai mellett fut és 
része az Északi tengeri útvonal (Yi, 2019), végül pedig a legkésőbb megnyíló Transzpoláris útvonalat, 
amely a Jeges-tenger közepén halad át az Északi-sark közepén, viszont az előrejelzések szerint várha-
tóan teljesen és biztonságosan csak a 2020-as években válik járhatóvá, akkor is csak a nyári hónapok-
ban, körülbelül nyolc hétre (Wishnick, 2017, p. 8). A Transzpoláris útvonal az Északi-sark part menti 
államainak kizárólagos gazdasági övezetein kívül halad, ami különleges geopolitikai jelentőségűvé 
teszi. Míg az Északnyugati-átjáró és az Északikeleti-átjáró útvonalain számos nemzetközi jogi nézet-
eltérés és bizonytalanság fordul elő, a Transzpoláris út nem tartozik egyik állam területi joghatósága 
alá sem (Humpert & Raspotnik, 2012, p. 284). Ezen alternatív útvonalak használata tehát jelentős 
előnyökkel járhat a versenyelőnyt kereső országok és vállalatok számára (LePan, 2020).

2.3. Halászat
Az Északi-sark jegének csökkenésével, új lehetőségek nyílnak a nyílt tengeri halászat számára is. 
A terület jelentős halpopulációval rendelkezik, amely a világ legtermékenyebbjei közé tartozik. Az 
Északi-sark jegének olvadásának ténye pedig egyfelől a halászati terület növekedését, valamin a víz 
hőmérsékletének és az óceáni áramlatoknak a változásai következtében a halpopuláció térbeli elosz-
lásának változását is eredményezheti. A vándorlási és elterjedési minták valószínűleg megváltoznak, 
ami hatással lesz a fogásokra bizonyos régiókban (Ocean economics, 2017). Ennek a ténye olyan 
országok figyelmét is felkeltette Kínán kívül, mint Japán vagy Dél-Korea, de a délkelet-ázsiai or-
szágokét is, hiszen mindegyikük a túlhalászat problémájával küzd, miközben a kereslet pedig egyre 
nagyobb a halászati termékek iránt.
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2.4. A nemzetközi konfliktusok új színtere?
Bár léteznek különféle testületek, például az Északi-sarki Tanács, és jogi eszközök is, például az 
ENSZ Tengerjogi Egyezménye, a központi szabályozó nemzetközi szerződés hiánya miatt a régió 
mégis tele van irányítási hiányosságokkal ideértve: korlátozott párbeszéd és hiányzó átláthatóság a 
katonai kérdéseket illetően, korlátozott képesség a kormányzati megállapodások végrehajtására, vala-
mint feszültség az integráció iránti növekvő igény és a sarkvidéki államok érdekei között.

Jelenleg nyolc ország tart igényt az Északi-sarkkörön belüli területekre: Kanada, Dánia (Grönland 
közigazgatása révén), Finnország, Izland, Norvégia, Oroszország, Svédország és az Egyesült Államok. 
Nincs egyetértés ezen nemzetek között a Jeges-tenger alatti olaj- és gázigényekkel kapcsolatban. Az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének Tengerjogi Egyezménye ugyan minden országnak kizárólagos 
gazdasági övezetet biztosít, amely a partvonaltól 200 mérföldre, bizonyos geológiai feltételek mellett 
pedig legfeljebb 350 mérföldre terjed ki. A bizonytalan geológiai és politika helyzet miatt azonban 
területi vitákhoz vezetett azzal kapcsolatban, hogy az egyes nemzetek hogyan határozzák meg és tér-
képezik fel követeléseiket a kontinentális peremek mentén. Például Oroszország álláspontja szerint a 
kontinentális perem a Lomonoszov-hátat követi egészen az Északi-sarkig. Egy másikban az Egyesült 
Államok és Kanada is igényt tart a Beaufort-tenger egy részére, amelyről úgy gondolják, hogy jelentős 
olaj- és földgázkészleteket rejt (LePan, 2020).

Szakértők úgy vélik, hogy a nyugati gazdasági érdekek visszahúzódtak az utóbbi időben a terület-
ről, ami pedig Oroszországra és Kínára, a kevésbé szigorú környezetvédelmi előírásokkal rendelkező 
országokra hagyhatja a térséget. Emellett a nyugati média részéről megjelent az a retorika is, hogy 
Oroszország ambiciózus tervet indított az Északi-sark remilitarizálására, továbbá bizonyítékokat 
keres az Északi-sark további részeire vonatkozó területi igényeinek bizonyítására, hogy északabbra 
tudja mozgatni sarkvidéki határvonalát – amely jelenleg több mint 14 000 mérföld hosszú (LePan, 
2020). Így az Északi-sark a geopolitikai feszültségek újabb színhelyévé válhat.

3. Kína az Északi-sarkon
Kína határozott stratégiai célokkal rendelkezik az Északi-sarkot illetően, ezeknek megvalósításához 
viszont elengedhetetlen, hogy szerepet vállaljon a nagyhatalmi versengésben a térséget illetően. Ah-
hoz, hogy meghatározható legyen Kína pozíciója az Északi-sarkon fontos tisztázni a stratégiai céljait, 
melyek a következőképpen körvonalazhatóak: 

•  hozzáférés biztosítása az ott található energiaforrásokhoz, nemesfémekhez, újonnan nyíló 
kereskedelmi útvonalakhoz, és halászati javakhoz; 

• annak megértése, hogy a klímaváltozás mit jelent a térségre és Kínára nézve; 

• tudományos érdeklődés (BeiDou szatellitrendszer, űrkutatás, időjárás előrejelzés); 

•  részvétel az Északi-sarkot érintő kormányzásban; a nem északi-sarki államok számára is 
fenntartani a jogot a régió elérhetőségére, hogy az északi-sarki államok ne tudják teljes szu-
verenitásuk alá vonni azt (Wishnick, 2017, p. 27-28). 

Ezeknek elérése érdekében az ország vezetése már évekkel ezelőtt megkezdte a térséggel kapcsolatos 
politikájának kialakítását. Egyes kínai szakértők egészen 1925-re datálják az ország Északi-sark irán-
ti elköteleződését, Kína ekkor írta alá a Svalbardi Egyezményt, amely elismeri, hogy a Spitzbergák 
Norvégiához tartozik (Wishnick, 2017, p. 30). Kína azonban sokáig nem rendelkezett egy konkrétan 
leírt és nyilvános stratégiával az Északi-sarkot illetően, erre csak 2018 januárjában került sor, amikor 
is kiadásra került Kína első Északi-sarki fehérkönyve, amely pótolta ezt a hiányt (Kína Északi-sarki 
fehérkönyve, 2018).

3.1. Stratégiai célok

3.1.1. Diverzifikáció és biztonságpolitika
Pekingnek először is komoly kihívást jelent Kína egyre növekvő energiaigénye. Habár GDP növeke-
dése lelassulni látszik, az ország energiafogyasztása mégis folyamatosan növekszik, 2020-ról 2021-re 
például 20%-kal növekedett (Crude imports rise, 2022). Az ilyen mértékű növekedés, valamint a 
belső energiaforrások hiánya arra készteti Kínát, hogy importból biztosítsa nyersanyagszükségletének 
nagy részét. Csak 2020-ban az olaj 73%-a, a gáz 41%-a külföldről érkezett az országba, vagyis nem 
meglepő, hogy Kína számára kiemelt prioritást jelent az ellátási láncának diverzifikálása (BP, 2021). 
Ezért Kína igyekszik növelni jelenlétét az Északi-sarkon befektetéseken és a kikötők fejlesztésén ke-
resztül, jelenleg ugyanis nagyban függ a Perzsa-öbölből és Afrikából érkező olaj- és gázimporttól, ami 
az amerikai haditengerészet által kontrollált utakon jön keresztül. Kína ennek megfelelően elkezdte 
diverzifikálni energiafüggőségét azáltal, hogy befektetéseket eszközölt a Yamal LNG orosz nagyvál-
lalatba, valamint norvég gáz- és olajmezőkön. Ez nemcsak egy alternatívát jelenthet Peking számára, 
de tapasztalatot is tud szerezni az arktiszi infrastruktúrát és technológiát illetően. Hasonló okok miatt 
komoly befektetéseket tervez Alaszkában, Kanadában és Norvégiában, valamint a nemesfémek tekin-
tetében a bányászatban is (Feng & Saha, 2018). Az újonnan megnyíló útvonalak nem csak az energi-
aszállítás szempontjából fontosak Kínának, de a kereskedelmi útvonalak szempontjából is. Nem csak 
időt tudna spórolni és profitot növelni, de diverzifikálni is tudná szállítási útvonalát, ami megoldást 
jelentene a Malaka-szoros dilemmájaként emlegetett fentálló komoly biztonsági kockázatra. Kína 
ugyanis komoly fenyegetésként tekint az ázsiai csendes-óceáni térségben az amerikai jelenlétre, mi-
vel ott az USA vagy szövetségesei is képesek lezárni az útvonalat a Kína számára nélkülözhetetlen 
energiaforrások előtt, amelyek a Perzsa-öbölből érkeznek a Malaka-szoroson keresztül az országba 
(Wishnick, 2017, p. 29). Becslések szerint 2030-ra a kínai kereskedelem mintegy 13,4%-a már az 
Észak-tengeri útvonalon keresztül fog irányulni (Friedman, 2021). Azonban azt a tényt sem szabad 
elfelejtenünk, hogy itt találkozik egymással az eurázsiai és az észak-amerikai kontinens, Amerika 
pedig olyan rakétákkal rendelkezik Alaszkában, amelyek képesek lennének elérni Kínát (Wishnick, 
2017, p. 29). Így tehát a biztonságpolitika az egyik fő ok, amely Kínát vezérli az Északi-sark straté-
giájával kapcsolatban.
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3.1.2. Hozzáférhetőség biztosítása
A kínai külpolitikai érdekek az elmúlt három évtizedben nagymértékben kibővültek, és a pekingi 
vezetés nagy hangsúlyt kezdett fektetni a kínai érdekek fejlesztésére a globális színtéren. Emellett 
az új külpolitikai irány miatt előtérbe került a szabályalkotásba való nagyobb beleszólás célja, amire 
az Északi-sarkon jó esélye van a pekingi vezetésnek hiszen itt még nagyjából kialakítatlanok a sza-
bályok, így lehetősége nyílhat szabályalkotó nagyhatalomként kipróbálnia magát és meghatározni 
azokat, nem pedig alkalmazkodni a már meglévőkhöz, ahogy ez korábban a nemzetközi kapcsolatok 
világának számos területén történt (Zhou, 2018). Kína szempontjából az Északi-sark az egyik olyan 
régió, ahol úgy gondolja, hogy komoly befolyásra tud szert tenni és nagyhatalmi státuszban tud jelen 
lenni (Ling & Wilson, 2020).

Yin Zhuo kínai ellentengernagy 2010-es nyilatkozatában hangoztatta, hogy az Északi-sark az egész 
emberiség tulajdona, egyik államnak sincs szuverenitása felette, valamint Kínának megkerülhetetlen 
szereplőnek kell lenni a felfedezésénél, hiszen a világ népességének egyötöde Kínában él (Chang, 
2010). Lin Shanqing, a Kínai Állami Óceáni Intézet igazgatóhelyettese a 2017 októberében megren-
dezett izlandi Sarkköri Konferencián rámutatott, hogy meg kell erősíteni az északi-sarki és nem-sarki 
országokkal folytatott együttműködést az északi-sarki ügyekben (Yi, 2019). Ahhoz, hogy Kína tény-
leges szereplője lehessen az Északi-sarknak, fontos, hogy az intézményében is képviseltesse magát. 
2007-ben vett részt először Kína az Északi-sarki Tanács ülésén és azóta küld minden évben delegál-
takat az Északi-sarki Tanács Vezető Tisztségviselőinek találkozójára. 2013-ban sikeresen megfigyelő 
állam lett az Északi-sarki Tanácsban, amelyet a legtöbb kínai hivatalnok úgy értékelt, mint annak 
elismerése, hogy legitim a kínaiak érdeke a régióban. Azzal, hogy elnyerte a megfigyelői státuszt, hoz-
záférést kapott az Északi-sark vizeihez és légteréhez, valamint részvételi lehetőséget a régiót érintő 
nemzetközi kormányzásában (Wishnick, 2017, p. 30).

3.1.3. Környezetvédelem és halászat
A Jeges-tengerben rejlő halászati potenciál is az ország érdekei közé tartozik. Kína partjai mentén 
egyre kevesebb a hal, az igény iránta viszont ezzel szemben egyre nagyobb. Emiatt Kína ambíci-
ói között szerepel, hogy halászati jogot nyerjen nemzetközi vizeken. valamint a Kínai Tudományos 
Akadémia kutatója szerint Kína hosszútávú agrárfejlődéséhez elengedhetetlen az országtól távolabb 
eső tengereken való halászat, amibe így az Északi-sark térsége is beleilleszkedik (Pan & Huntington, 
2016). Kína a halászat szabályozását az UNCLOS által meghatározottak szerint kívánja kialakítani 
(Whishnick, 2019, p. 71).

Egyre fontosabbá váló célja közé tartozik az is továbbá, hogy regionális kutatásokat tudjon végezni az 
Északi-sarkon főleg a klímaváltozás tekintetében. Az eddigi kutatási eredményekre hivatkozva kínai 
tudósok úgy vélik, hogy a jég olvadása nagy hatással lesz Kínára, ahol emelkedni fog a tengerszint, és 
ennek következtében 20 millió embert kell majd kitelepíteni, nem is beszélve az ezzel járó mezőgaz-
dasági problémákról (Nong, 2018).

3.2. Nagyhatalmi pozíciók erősítése
Kína annak érdekében, hogy az ország stratégiai céljait teljesíteni tudja, pozícióinak erősítését is szük-
ségesnek látja a térségben. Ezt több eszközzel is igyekszik biztosítani: fejleszti az infrastruktúrát, 
stratégiai fehérkönyvet adott ki, bel- és külpolitikai narratívát fejleszt, a régió intézményeivel és a 
nemzetközi joggal összhangban való magatartást, multipolarizmust támogatja, valamint részt vesz a 
nagyhatalmi versengésben.

Kína gyakran jellemzi úgy az Északi-sark ügyeit, mint globális kérdéseket, amelyekkel kétségtelenül 
pozícióját akarja erősíteni a térségben. Az egyik legfontosabb eszköz a kül- és belpolitikai narratíva, 
amellyel legitimálja a köztudatban Kína északi-sarki érdekeit. Ehhez jelentősen hozzájárult az, hogy 
2013-ban sikeresen megfigyelő állam lett az Északi-sarki Tanácsban, ez pedig megalapozta, hogy 
a 2018-ban kibocsátott Északi-sarki fehérkönyvében Kína úgy azonosítja magát, mint „sarkközeli” 
állam, amellyel nem csak a nemzetközi közösség, de Kína társadalma számára is világosan jelezte, 
hogy komoly stratégiai szándékokkal rendelkezik az Északi-sarkot illetően. Kína azzal érvelt, hogy 
a klímaváltozás miatt az Északi-sark már nem csak a térség államainak gondja. Kína politikai céljai 
az Északi-sarkkal kapcsolatban világosan lefektetésre kerültek, melyek a következők: az Északi-sark 
megértése, védelme, fejlesztése és abban való részvétel, hogy megóvják az Északi-sark valameny-
nyi országának és a nemzetközi közösség közös érdekeit, és elősegítsék az Északi-sark fenntartható 
fejlődését (Kína Északi-sarki fehérkönyve, 2018). A Kínai Kommunista Párt nemrégiben kiadta 14. 
ötéves tervét, amely 2025-ig meghatározza az ország gazdaságpolitikáját mind belföldön, mind pedig 
külföldön. Az idei tervben az előző évekhez képest egy szokatlan elmozdulás történt, mégpedig egy 
rövid, de igen sokatmondó nyilatkozattal Peking megerősítette az elköteleződését az Északi-sarki Se-
lyemút kapcsán, amely az „Övezet és Út” kezdeményezés egyik ága lenne és kijelentette, hogy tovább 
erősíti kapcsolatait az Északi- és a Déli-sarkon. Ez a lépés azt is megerősíti, hogy Peking gazdasági 
szempontból nagyobb szerepet fog szánni a sarkvidékeknek (főleg az Északi-sarknak), a tudományos 
diplomácia mellett, ami pedig főként az éghajlatváltozás kutatására irányul (Kínai Népköztársaság 
Nemzeti Reform és Fejlesztő Bizottsága, 2021).

Viszont Kína mintegy 1500 kilométer távolságra van az Északi-sarktól, így stratégiai céljainak eléré-
séhez elengedhetetlen, hogy legalább egy térségbeli ország támogatását élvezze, és szoros kapcsolatot 
alakítson ki vele északi-sarki céljait illetően. Ez az ország pedig nem más, mint Oroszország, aki je-
lenleg a nyolc arktiszi ország közül az egyetlen, aki partnere az „Övezet és Út” kezdeményezésnek. 
A két ország kapcsolatában amúgy is jelentős szerepet tölt be az Északi-sark: Xi Jinping 2017-ben 
Oroszországba látogatott, ahol közös nyilatkozatot adott ki a két ország vezetője, melynek keretein 
belül az Északi-sarki Selyemutat és az Északi tengeri útvonalat nevezték meg az együttműködésük fő 
helyszínének (Kína és Oroszország északi-sarki, 2017). Nem meglepő, hogy Xi Jinping az Északi-sarki 
Selyemút ötletét először 2017-ben Moszkvában jelentette be (Yi, 2019).

Kína további fontos eszközei a pozíciójának erősítésére az infrastrukturális és logisztikai kapacitásá-
nak a fejlesztése. Immár két jégtörő hajóval rendelkezik, a Xuelong 1-gyel és a 2018-ban megépített 
és vízrebocsátott Xuelong 2-vel, ami immár teljes egészében kínai gyártású (Zhen, 2018). 2017-ben 
a Xuelong 1 megtette az Északnyugati átjáró útvonalát, a 20 000 tengeri mérföldes út 83 napot vett 
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igénybe hét nappal lerövidítve a megszokott utat New Yorktól Sanghajig a Panama-csatornán ke-
resztül (Chinese research vessel, 2017). Kína logisztikai képessége a térségben egyfelől az expedíciók 
és kutatóbázis alapításában nyilvánul meg, másfelől pedig a legnagyobb kínai kereskedelmi hajózási 
vállalat, a COSCO aktivitásában jelentkezik. Több tucat kínai tudós van az Északi-sarkon, 1984 óta 
több mint 30 sarki expedíciót hajtottak végre. Kína egy saját kutatóállomással rendelkezik a területen, 
a 2004-ben épült Sárga folyó állomás, amely így az első kínai északi-sarki kutatólétesítmény (Grieger, 
2018). A COSCO pedig úgy tartja számon magát, mint vezető hajózási társaság az Északi tengeri 
úton (Gudjonsson & Nielsson, 2017). 2015-ben a COSCO vállalat Yong Sheng nevű teherhajója 
(Grieger, 2018) 55 nap alatt ért el az Északkeleti átjárón keresztül a kínai Dalian kikötőjéből Rotter-
damig, majd vissza Kínába Tianjin kikötőjébe.

Nem utolsó sorban pedig nem csak térségbeli, de globális nagyhatalmi pozíciónak erősítését szolgálja 
az is, hogy Kína évtizedek óta főszereplője a ritkaföldfémek globális kínálatának. 2020-ban az ország 
termelte ki a világ ritkaföldfémeinek mintegy 90%-át, és Peking már tett lépéseket grönlandi ritka-
földfém lelőhelyek megszerzése érdekében is. A ritkaföldfémek feletti monopóliuma pedig lehetővé 
teszi Kínának a globális árak ellenőrzését, és akár hatékony eszköz lehet számára az Egyesült Államok 
és az Európai Unió által bevezetett szankciók ellensúlyozására is (Friedman, 2021).

4. Oroszország
Kína és Oroszország között az utóbbi években egyre nagyobb együttműködés bontakozott ki az 
Északi-sark tekintetében is, amely nagyban befolyásolja a térség geopolitikai helyzetét. Moszkva 
Oroszország stratégiai szempontjából az északi-tengeri útvonalat egyfajta alternatívaként javasolja 
a Szuezi-csatornával szemben és nem mellesleg beruházásokra is számít ezáltal a térségben (Guo & 
Wilson, 2020). Oroszország érdekeltsége az Északi-sarkon nem meglepő, hiszen több mint 20 ezer 
kilométeres partszakasszal rendelkezik, amelynek mentén halad az Északkeleti útvonal. Moszkvának 
két fő érdeke van a térségben. Elsőként a nyersanyagok kitermelése, mivel a legnagyobb olaj és gázki-
termelőként szüksége van utánpótlásra és egyes becslések szerint az ország nyersanyag-tartalékainak 
70%-a az Északi-sark térségében található. Másodszor pedig abban érdekelt, hogy fellendüljön a 
partjai mentén egy új kereskedelmi útvonal, hiszen így kikötői és létesítményei révén kulcspozícióba 
kerülne ( Jiang, 2019).

Oroszország először gyanakvással tekintett Kína ambícióira a térségben. 2007-ben jelentkezett elő-
ször megfigyelőnek Kína az Északi-sarki Tanácsban. Az ország első kérelmekor Moszkva ellenállást 
tanúsított mondván a Tanácsot szükségtelen nemzetközivé tenni. Ennek ellenére 2013-ban mégis 
felvételt nyert az Északi-sarki Tanácsba, mint megfigyelő állam, azonban Japánnal és Dél-Koreával 
együtt, ami egyes vélemények szerint ellensúlyt jelenthet Kínával szemben (Yi, 2019). 2013 és 2014 
között Oroszország hozzáállása jelentősen megváltozott, ugyanis 2013-ban megállapodás született 
az orosz Novatek és a kínai CNPC között, hogy közösen finanszírozzák a Yamal cseppfolyosított 
földgáz projektjét, majd 2014-ben miután nemzetközi szankciókat léptettek életbe Oroszországgal 

szemben ez az együttműködés még szorosabbá vált (Guo & Wilson, 2020). A két ország baráti kap-
csolata a vezetőiknek is köszönhető. 2013 óta Vlagyimir Putyin és Xi Jinping több mint harmincszor 
találkoztak. A 2019 júniusi találkozójuk alkalmával aláírásra került egy 20 milliárd dolláros gazdasági 
megállapodás, amely az Északi-sarkot is érintette (Guo & Wilson, 2020). A 2022. február 4-i kétol-
dalú csúcstalálkozón pedig elfogadásra került, hogy a két ország közötti kereskedelmet 200 milliárd 
dollárra kívánják növelni 2024-re, ami gyakorlatilag megkétszerezné a 2020-as kétoldalú kereskede-
lem volumenét (Ministry of Economic Development of the Russian Federation, 2022).

A kölcsönös együttműködés főként a kereskedelemre és a nyersanyagra épül. Oroszország reméli, 
hogy kínai befektetésekkel fejlesztheti kikötőit és fellendülhet a kereskedelem az Északi tengeri út-
vonalon. Az Északi-sarki Selyemút név alatt futó, elsőként megvalósuló projekt egy befektetés volt, 
ahol a Selyemút Alap 9,9%-os részesedést vállalt az orosz Yamal LNG projektben, ami szállítással, 
infrastruktúrával és az erőforrásokkal kapcsolatos tevékenységeket folytat az Északi-sark eurázsiai 
részén. Ennek eredményeként kínai cégek összesen 29,9%-os részesedéssel rendelkeznek a projekten 
belül, ugyanis a kínai állami tulajdonú Kínai Nemzeti Kőolajvállalat 20%-kal rendelkezik az orosz 
Novatek (50,1%) és a francia French Total (20%) mellett. A projekt pénzügyi részét pedig részben egy 
12 milliárd dolláros kölcsönmegállapodásból fedezik, amelyet a kínai Eximbank és a Kínai Fejlesztési 
Bank nyújt (Zoltai, 2020). A megközelítőleg 3,22 milliárdos fejlesztés többek között tartalmazza egy 
vasúti összeköttetés kiépítését a Sabetta kikötővel, ezzel bekapcsolva a térséget az eurázsiai vasúti 
hálózatba (Gudjonsson & Nielsson, 2017). 2021-ben az Északi-tengeri útvonalon áthaladó forga-
lom elérte a 34,9 millió tonnát, ami 2 millió tonnával több, mint 2020-ban. Az elmúlt évtizedben a 
forgalom több mint 15-szörösére nőtt, a legnagyobb növekedés 2017-ben és 2018-ban volt, amikor 
a Novatek yamali LNG-üzeme megkezdte a termelést. Hasonló volumennövekedés várható az elkö-
vetkező két-három évben, amikor a vállalat Arctic LNG 2 létesítménye évi 20 millió tonnával növeli 
az Északi-útvonalon keresztül tartályhajókban szállított LNG-termelést. 2012 és 2021 között a ra-
komány mennyisége gyorsan, körülbelül 2 millió tonnáról majdnem 35 millió tonnára nőtt. 2022-re 
az orosz hatóságok körülbelül 40 millió tonna rakományt várnak az útvonalon. 2021-ben a tranzit 
utak célállomása több, mint 30%-ban Kína volt, ami Oroszország után a legnagyobb arányú. Szintén 
2021-ben a kínai COSCO 14 utat tett meg az Északi tengeri útvonalon, – 2018-ban mindössze négy 
utat tett meg a vállalat – amivel a legnagyobb fuvarozócég az útvonalon (Humpert, 2022).

Moszkva is igyekszik minél több anyagi forrást átcsoportosítani a területre, Oroszország egyik nagy 
beruházása közé tartozik ennek az útvonalnak a fejlesztése: 2030-ig több tízmilliárd dollárt kívánnak 
fordítani a hajókra, hajóépítésekre, navigációra és kikötőkre az útvonal mentén ( Johnson & Standish, 
2018). Mivel az országot érintő nyugati szankciók miatt egyre nagyobb függésbe került Kínától 2014 
után, így emiatt is kezdett fejlesztéseket véghez vinni az Északi-sarkon, mivel tudja, hogy ez stratégiai 
jelentőségű Kína számára, Oroszország nélkül pedig nem tudná megvalósítani ambícióit. Vlagyimir 
Putyin is többször hangoztatta, hogy fontos részét képezi Oroszország nemzetbiztonságának mind 
katonailag, politikailag, gazdaságilag, technológiailag és környezetileg is a terület (Yi, 2019). Az eb-
ben a térségben történő együttműködése a két országnak biztonságpolitikai szempontból is igen 
jelentős. Kínának jelenleg relatív gyenge pozíciója van a térségben, így nagyban függ az északi-sarki 
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országnak számító Oroszországtól, de ez fordítva is elmondható, ugyanis Oroszország főként gaz-
dasági és politikai előnyt szeretne az együttműködésből. Mivel jelenleg a legjobban járható hajózási 
útvonal az Északi-sarkon az orosz partok mentén halad végig, így Kína csakis Oroszországgal együtt-
működve érhet el sikereket, és valósíthatja meg ambícióit. Kína nyersanyagimportjának, Oroszország 
pedig nyersanyagexportjának diverzifikálására törekszik.

5. Egyesült Államok
Az Északi-sark geopolitikai környezetét befolyásoló fő tényező a nagyhatalmi verseny megújulása, 
beleértve Oroszország, Kína és más országok kihívásait a második világháború óta működő, Egyesült 
Államok vezette nemzetközi rend elemeivel szemben. Az Északi-sark jegének csökkenése és az ebből 
fakadó emberi tevékenység növekedése számos lehetséges kihatással van az Északi-sark geopoliti-
kai környezetére, amelynek középpontjában jelenleg az Egyesült Államok, Oroszország és Kína áll 
(Congressional Research Service, 2021).

Annyi bizonyos, hogy az Egyesült Államok politikája Oroszországot továbbra is kulcsfontosságú 
sarki államként ismeri el, és tudomásul veszi a térség jelentőségét Oroszország gazdasági fejlődése és 
biztonsága szempontjából. Viszont az Északi-tengeri útvonal Oroszország általi felfuttatása komoly 
aggodalmat kelt Washington számára. Úgy tűnik, hogy az új kormányzat aggódik Oroszország meg-
növekedett katonai képességei, valamint Kína növekvő gazdasági, politikai és biztonsági befolyása 
miatt az Északi-sarkon, amint azt az Egyesült Államok nemrégiben közzétett sarkvidéki stratégiái is 
ezt sugallják, beleértve a 2021-es haditengerészet északi-sarki tervét és a hadsereg 2021-es északi-sar-
ki stratégiáját. Ezen túlmenően, bár Kínának nincs tényleges területe az Északi-sarkon, „sarkközeli 
országnak” kezdte el nevezni magát, és tudományos, befektetési és kereskedelmi törekvéseket folytat 
az egész régióban. A Joe Biden vezette Egyesült Államok azonban továbbra is tartózkodik attól, hogy 
elismerje Kína legitimitását, vagy bármely igényét az Északi-sarkon, és továbbra is hangsúlyozza 
Peking befolyásának ellensúlyozásának fontosságát (Stronski & Kier, 2021). Oroszország nem volt 
hajlandó kritizálni Kínát amiatt, hogy „sarkközeli” államnak nyilvánította magát, Kína pedig nem-
csak világossá tette céljait, de jelezte, hogy hajlandó szoros együttműködésre lépni Moszkvával, hogy 
megvethesse lábát a térségben. Moszkva katonai dominanciájával és Kína gazdasági erőforrásaival ez 
egy olyan együttműködés, amelyet Washington egyszerűen nem engedhet meg magának. Az Egye-
sült Államoknak három alapvető célja van az Északi-sarkon, a legfontosabb a katonai dominancia. 
Az elrettentés alapelvei azt diktálják, hogy a sarkvidéken való fennhatóság elriaszt minden ambíciót 
vagy agressziót más államok részéről. A második, hogy az Északi-sarkon számos erőforráshoz való 
hozzáférés nyílik. Végül az Egyesült Államok kutatást kíván végezni az Északi-sarkon (Keisler, 2021). 
Kína és Oroszország jelenléte és együttműködése pedig mindháromra veszélyt jelent.

Az Egyesült Államoknak Richard Nixon amerikai elnök 1971-es nemzetbiztonsági határozati me-
moranduma óta voltak sarkvidéki tervei, jelenleg hatályban lévő stratégiáját 2013-ban adták ki – még 
mielőtt az Egyesült Államok az Oroszországgal és Kínával folytatott stratégiai versenyre helyezte 

volna a hangsúlyt. Azóta a 2017-es nemzetbiztonsági stratégiában csak egyszer szerepel az Észa-
ki-sark, a 2018-as honvédelmi stratégiában, a 2018-as nemzeti katonai stratégiában vagy a 2021-es 
ideiglenes nemzetbiztonsági stratégiai útmutatóban pedig egyáltalán nem. Az Egyesült Államoknak 
tehát frissítenie kellene nemzeti sarkvidéki stratégiáját, mérlegelnie a felmerülő realitásokat és meg-
határoznia nemzetbiztonsági érdekeit, de nem szabad itt megállnia: le kell bontania a számos mű-
ködési vertikumot, integrálnia kell a külföldi szövetségeseket és partnereket, hogy meg tudja őrizni 
biztos pozícióját a térségben, amihez 2021 szeptemberében a Fehér Ház újraaktiválta az Északi-sarki 
Végrehajtó Irányító Bizottságot, hogy előmozdítsa az Egyesült Államok északi-sarki érdekeit (Sadat, 
2022).

6. Nagyhatalmi erőegyensúly alakulása
Azzal, hogy Kína sarkközeli államnak kezdte el titulálni magát és Oroszország mintegy hallgatóla-
gos elfogadással és szoros együttműködéssel támogatja Kína északi-sarki jelenlétét, úgy tűnik, hogy 
az erőegyensúly Kína és Oroszország felé kezd billenni. A két ország együttműködése jól kiegészíti 
egymást a legtöbb területen – politikai, katonai, gazdasági, technológiai, infrastrukturális és logisz-
tikai – ami mellett az Egyesült Államok már nem mehet el szó nélkül, hiszen stratégiai érdekeire 
komoly kihívást jelent a két ország együttműködése, ráadásul egy olyan területen, amit az amerikai 
adminisztráció elhanyagolt az utóbbi időben.

Jelenleg tehát az Egyesült Államok azon dolgozik, hogy visszabillentse az erőegyensúly alakulását a 
javára. Legnagyobb célja pedig az lesz, hogy megelőzze a régió militarizációját, főleg orosz szempont-
ból, ugyanis úgy vélik, hogy a nagyhatalmi versengés ezt a régiót sem fogja elkerülni és ami Krím-fél-
szigeten történt, megtörténhet az Északi-sarkon is. A két ország közötti viszony valószínűleg romlani 
fog, mivel mind a két nagyhatalom kemény retorikával vádolja a másikat a militarizáció kapcsán. 
Az Egyesült Államok vezetése Biden alatt várhatón az Északi-sarkon is igyekszik helyreállítani a 
szövetségi rendszerét, hogy ezzel is megakadályozza az agresszív orosz magatartást és helyreállítsa a 
biztonsági egyensúlyt. Kína visszaszorításának érdekében a regionális fórumokon és a döntéshoza-
talban az Egyesült Államoknak szövetségeseivel kell aktív kapcsolatot ápolnia, és ahol Kína valóban 
a régió preferált struktúráin keresztül dolgozik, az Egyesült Államoknak törekednie kell arra, hogy 
ezeket a tevékenységeket legitimnek fogadja el. A kormányzás még elősegítheti a sarkvidéki kínai be-
ruházások kialakulóban lévő, de kiemelt kérdésének tárgyalását. Átlátható, együttműködő, sarkvidéki 
folyamat kialakítása a kínai közvetlen külföldi befektetések nyomon követése érdekében, és csak azon 
beruházások blokkolása, amelyek teljesítik a regionális biztonságra vonatkozó következetes kockázati 
küszöböt, hozzájárulhat az egyensúly fenntartásához. Szakértői vélemények szerint az Egyesült Álla-
moknak közelednie kellene az egyik félhez – a vélemények abban megoszlanak, hogy Oroszország-
hoz vagy Kínához –, hogy a másik nagyhatalom pozícióját gyengíteni tudja, azonban az is kérdéses, 
hogy melyik fél lesz nyitott az Egyesült Álamokkal való együttműködésre. Az Északi-sarkon tehát 
úgy tűnik egy erős rivalizálás veszi kezdetét a három ország között.
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7. Konklúzió
Az Északi-sark olvadásával a térség egyre nagyobb geopolitikai és gazdasági jelentőséget kap, amely-
nek kapcsán úgy tűnik, hogy Kína és Oroszország lesz a két főszereplő. Oroszország és Kína az 
Északi-sarkon való együttműködés kapcsán félretették nézeteltéréseiket és szoros együttműködés 
kibontakozását láthatjuk a két ország között, amelyre mind a két fél nyitottságát fejezte ki. A régió 
ügyeiben a formálisan és az informálisan folytatott partnersége a két országnak sarkalatos eleme lehet 
hosszú távon az Északi-sark stratégiai egyensúlyának fenntartásában.

Kínának ügyelnie kell arra, hogy ahhoz, hogy meg tudja őrizni és meg tudja erősíteni pozícióját a 
térségben, a jelenleg szokásban lévő intézményi keretek szerint kell eljárnia az Északi-sarkon. Az 
Egyesült Államok és a Nyugat, valamint Oroszország között kibontakozó egyre nagyobb konfliktus 
viszont nagymértékben veszélyeztetheti Kína eddig kiépített pozícióját a térségben, hiszen oda is 
kiterjedhet az Oroszország és a Nyugat között lévő feszültség. Kínának viszont békés és kiszámítható 
környezetre van szüksége ahhoz, hogy stratégiáját folytatni tudja, arról nem is beszélve, hogy a tér-
ségben lévő legnagyobb együttműködő partnere kerülhet konfliktusba, amivel Kína pozíciói is nehéz 
helyzetbe kerülhetnek. Amennyiben az Egyesült Államok megfogadja a javaslatokat és közeledni fog 
az Északi-sark térségében az egyik nagyhatalomhoz, akkor az a jelen állapotokat tekintve3 nagyvaló-
színűséggel Kína lesz és így egyfajta mediátori szerephez is juthatna a kelet-ázsiai ország.

Jelenleg nem léteznek konkrétan elfogadott és lefektetett mechanizmusok az Északi-sarkra vonat-
kozóan ezek között a kontinensek, országok között, amit pedig minél előbb ki kellene alakítani a 
produktív és békés együttélés érdekében. A közelmúltban több tanulmány is rávilágított a régióban 
egyszerre felbukkanó növekvő kockázatokra és lehetőségekre, párosulva az átfogó irányítási rendszer 
hiányával, jelezve, hogy a jelenlegi geopolitikai környezet megérett a szakpolitikai lehetőségekre. Egy 
esetleges szabályalkotás megkezdése viszont rendkívül bonyolult lehet, hiszen először is meg kellene 
határozni azokat az országokat és intézményeket, amelyek részt vehetnek a szabályalkotásban, ez 
pedig nem lesz egyszerű és egyértelmű folyamat. A közeljövőben dőlhet el, hogy konfrontatív lesz-e 
a térség vagy az együttműködés színhelye.

3 A tanulmány írása 2022. február 25-én fejeződött be, amikor még javában zajlott az orosz-ukrán konfliktus.
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Absztrakt
A tanulmány célja, hogy rámutasson azokra a drasztikus változásokra, amelyeknek az utóbbi évtize-
dekben tanúi lehettünk a posztmodern japán társadalomban. A japán gazdasági csodának köszön-
hető 80-as évek „bezzeg-országából” napjainkra egy önmaga kulturális és nemzeti identitásának 
újra-definiálásával és rekonstrukciójával küszködő országot látunk magunk előtt, amely nagy el-
szántsággal és nem kevés kompromisszum árán törekszik az egykori status quo részbeni helyreál-
lítására. A társadalmi válság-jelenségek között megemlítendők olyan tényezők, mint a társadalom 
elöregedése, a népességfogyás, a megváltozott társadalmi érintkezési normák, a társadalmi nemi 
szerepekben bekövetkezett átalakulások, az oktatás és a digitalizáció terén jelentkező kihívások.  
A mindezek hátterében keresendő kiváltó okok között kétségtelenül meghatározóak a gazdasági 
és munkapiaci átrendeződések csakúgy, mint általánosságban a globalizáció hatásának betudható 
értékrendi és szemléletbeli változások. Ezek együttesen Japánnak a világgazdaságban, de kitüntetet-
ten a kelet-ázsiai térségben elfoglalt geopolitikai súlyára is érdemi hatást gyakorolnak. A társadalmi 
egyensúly, bizalom és dinamika újraépítése és visszaállítása alapvető előfeltétele lehet a további gaz-
dasági fejlődés kibontakozásának. 

Kulcsszavak: társadalmi válság, elöregedés, magányosság, népességfogyás, oktatás
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Abstract
Japan used to be a success story and a model to follow for many countries of the world until the 
90s of the 20th century. Its massive economic progress – often labeled as the Japanese miracle – and 
its technological achievements have significantly contributed to the strengthening of the country’s 
image and identity. The society and the people have hardly regained their full confidence and self-
assurance – vastly shattered by WW II. – when a series of crisis have hit: the burst of the economic 
bubble, the long-standing recession, ageing society challenges, violence problems (at home and in 
schools), sociopsychological deviances (hikikomori, loneliness), changes in female social participation, 
etc. All these have had a serious impact on the identity formation of the current Japanese society. 
Japan is eager and committed to redefine and restructure its former solid societal identity in order to 
reestablish its status quo as a formative player in the political and economic field of East-Asia and for 
that matter of the world. 

Keywords: social crisis, ageing society, loneliness, population decline, education

1. Japán gazdasági felemelkedésének az útja
Japán méltán lehet büszke történelmileg példátlanul rövid idő alatt elért technológiai és gazdasági si-
kereire a második világháborút követő évtizedekben. Az 1980-as évekre Japán lett a „bezzeg-ország” 
(Morita, 1986), ahová a világ minden részéből özönlöttek az elemzők és megfigyelők, hogy eltanulják 
a japán csoda titkát (Vogel, 1979). Csakhogy már akkoriban is sokakban felmerültek a kétségek, hogy 
ez a felfokozott teljesítmény-hajszolás vajon meddig folytatható (Hidasi, 1993). Az, hogy a társa-
dalom milyen nagy árat fizetett ezekért a sikerekért, csak a későbbi évtizedekben vált nyilvánvalóvá 
(Muraközy, 2016). Nakane Chie társadalomkutató (Nakane, 1970) rámutatott, hogy a japán gazdaság 
legerősebb tartópillérét a cég iránt elkötelezett, a munkáért a magánéletét is feláldozó alkalmazotti 
réteg adta, akiket a japán nyelvben sarariiman (サラリーマン, az angol salary-man japánosított vál-
tozata) szóval jelölnek. A később „dolgozó szamurájok”-nak is titulált réteg ténylegesen önmaga fel-
adása árán is azonosult a kitűzött vállalati érdekekkel, és szellemi és testi erejét nem kímélve áldozta 
fel magát a cég sikeréért (Hidasi, 1998).

A gazdaság 1989-ben érkezett el a csúcspontra: a látványos növekedés azonban az úgynevezett „in-
gatlanpiaci buborék” kipattanása után megtorpant. Sok helyi elemző némi keserűséggel „elveszett 
évtized(ek)”-nek nevezte ezt az 1990-es évektől kezdődő hosszasan elhúzódó recessziós időszakot 
(Kingston, 2004). A recesszió hosszabbnak és mélyebbnek bizonyult, mint hitték, és számos súlyos 
következménnyel járt: az ingatlanpiac összeomlott, a banki kölcsönök bedőltek, kialakult a pénzügyi 
válság, és szerkezeti problémák jelentkeztek, amelyek menthetetlenül elvezettek a foglalkoztatási fi-
lozófia és gyakorlat átalakulásához. 

A „dolgozó szamurájok” generációja hatalmas csalódásként élte meg a gazdasági recessziót: sokan úgy 
érezték, hogy hosszú évtizedek önfeláldozó életvitele, a megfeszített munka – amelynek gyümölcseit 
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az anyagi felemelkedés és a kialakulóban lévő jólét jelentette – hiábavaló erőfeszítésnek bizonyult.  
A megingott egzisztenciális biztonság az alkalmazotti réteget az elbizonytalanodás és útkeresés álla-
potába taszította (Muraközy, 2016).

Bebizonyosodott, hogy Japánnak le kell számolnia azzal az utópiával, hogy a gazdasági növekedés 
folyamatos és töretlen, hogy a teljesítmények tovább fokozhatók, és az emberi teljesítőképesség vég 
nélkül növelhető. Megjelent a japán terminológiában a karōshi (過労死) fogalma (agyondolgozás, 
túlmunka miatt bekövetkező szívhalál, illetve öngyilkosság), ami mind a mai napig szedi áldozatait 
a cég iránt határtalanul elkötelezett munkavállalók körében. 2020-ban – a pandémia miatt lelassult 
tempó ellenére – számuk 1918 fő volt (Melchionne, 2021). 

Újabb hatalmas kihívást jelent Japán számára a nagy szomszéd, Kína előretörése. Kína gazdasági 
felemelkedése, a kínai társadalom dinamizmusa és nem utolsósorban Kína nemzetközi pozíciójának 
erősödése az erőviszonyok átrendeződését jelenti nem csak a régióban, hanem a nemzetközi színtéren 
is. Mind szakmai, mind pedig társadalomlélektani szempontból Japán hatalmas csapásnak élte meg 
Kína előretörését a világgazdaságban: miután évtizedekig Japán stabilan tartotta második helyezését 
az USA után a GDP tekintetében, 2010-ben bekövetkezett az a „szégyen”, hogy Kína leelőzte és 
ezzel a harmadik helyre szorította vissza Japánt. 

2. Társadalmi válság jelenségei 
A 21. század fordulójára az elbizonytalanodás, a gazdasági és a társadalmi problémák halmozódása és 
a politikai korrupciós botrányok szaporodása a közhangulat romlásához vezetett (Hidasi, 2005a). A 
társadalmi válság jelei a gazdasági recesszió kialakulásával egyre fokozódtak. Ezek közül csak néhá-
nyat emelünk ki, amelyeket a legkritikusabbnak ítélünk a társadalmi folyamatok alakulásában: elöre-
gedés, elmagányosodás, népességfogyás, női szerepek átrendeződése, oktatás és a digitalizáció. 

2.1. Elöregedő társadalom 
Az emberiséget régóta foglalkoztató kérdés, hogy miként és meddig lehet az emberi életkort növelni. 
Dan Buettner (2009) felfedező arra próbált rájönni, miért élnek a Föld egyes területein hosszabb ide-
ig az emberek. A négy, egymástól távol eső régió között szerepel Okinawa is, Japán legdélebben fekvő 
szigetcsoportja, ahol nem ritka a 100 éves életkort elérők száma, 100 ezer emberre vetítve több mint 
50 fő. Ez a lankadatlan aktivitásnak, a kis közösségek összetartó erejének, a változatos és egészséges 
diétának, a folyamatos fizikai tevékenységnek – és általában a természetközelségnek és a stresszmen-
tes életmódnak köszönhető. A japán országimázs marketingben ki is használják ezt a tényt, és nem 
kis büszkeséggel utalnak a japán életvitel olyan elemeire, amelyek mai tudásunk szerint támogatják 
a hosszú élet titkát. Okinawa-n tehát kiemelkedően magas a hosszú életet megélők száma, de általá-
nosságban is a japán társadalomban folyamatosan nő a várható élettartam: nők esetében már 88 év, 
férfiaknál pedig közel 82 év (The World Factbook, 2022). Az, hogy a japán nagyvárosokban és az al-
kalmazotti társadalmi rétegeknél az élet stresszmentes lenne, az tapasztalati ismeretek alapján teljesen 

kizárható. Itt inkább a folyamatos aktivitás, az ikigai (生きがい) – élni akarás, valaminek a megélési 
vágya, életcél (Garcia & Miralles, 2018) – az a hajtó erő, ami az idősebb generációt is aktív tevékeny-
ségekre sarkallja és ezáltal mozgásban tartja. A társadalmilag elítélt és munkahelyeken akár szankcio-
nált elhízás elleni küzdelem jegyében a visszafogott és tudatos étkezési kultúra ugyancsak támogatja 
az egészséges életvitelt. Sokan tartják magukat az – egyébként konfuciánius eredetű – hara-hachi-bu (
腹八分) étkezési elvhez, azaz soha ne együk magunkat tele – tanácsos a hasat csak négyötöd részben 
megtölteni. Mindezek együttesen oda vezetnek, hogy jelenleg Ázsiában Japánban a legmagasabb 
a medián életkor: 48,6 év (Kínában 38,4 év), és világviszonylatban is csak Monaco előzi meg – ez 
utóbbi sajátos társadalomszociológiai okok miatt (The World Factbook, 2022). Az érem másik ol-
dala az elöregedő társadalommal járó egyészségügyi és társadalombiztosítási ellátások és költségek 
drasztikus növekedése – amit az állami büdzsé egyre nehezebben képes fedezni. A hétköznapokban 
is a szolgáltatások látványosan alkalmazkodnak a társadalom elöregedéséhez: a biztonságos fellépők a 
járműveken; speciális kapaszkodók lépcsősoroknál; nagyszámú és ingyenes nyilvános mosdó; magasí-
tott ülőszékes megoldások éttermekben, kávéházakban; mozgójárdák és lassú mozgású mozgólépcsők 
áruházakban, higiénés és egészségügyi kellékek hatalmas és bővülő választéka stb. Ezeken felül a ro-
botikára és általában a mesterséges intelligencia vonzásköréhez kapcsolható technikai és technológiai 
megoldások fejlesztésére is jelentős stimuláló hatást gyakorolnak az egyre-másra szaporodó újabb 
igények – amelyek a betegellátást és az öreggondozást kívánják segíteni, illetve sokszor kiváltani. Sok 
család az aktív, élő, emberi felügyelet és kommunikáció helyett „intelligens” robotok beüzemelésével 
törekszik az öreggondozás kényelmetlenségeitől megszabadulni, de ez menthetetlenül az elidegene-
dés és elmagányosodás fokozódásához vezet. 

2.2. Elmagányosodás
Az egyik lehetséges ok az a feszültség, amelyet a Japán gazdasági felemelkedéséből adódó életfor-
ma-változás idézett elő. A társadalmi tudat nem tudta követni az anyagi gyarapodást. Az emberek a 
korábbinál anyagilag és gazdaságilag jóval kedvezőbb életkörülmények közé kerültek, de ezzel egyi-
dejűleg átrendeződtek az emberi kapcsolatok. A családok ugyan kényelmesebb lakásokban, házakban 
élnek, de elvesztették a lakóhelyi, a szomszédi közösségek emberi kapcsolatokra, együttműködésre 
alapuló összetartását és biztonságát. A hatalmas lakóházak lakói sokszor még látásból is alig ismerik 
egymást. Az elidegenedés és az emberi kapcsolatok kiüresedése elmagányosítja a családokat és az 
embereket. Jelzésértékű, hogy egyre több művészeti alkotás – könyvek, filmek – dolgozzák föl a ma-
gányosság problematikáját. Ezek közül is kiemelkedik a 2020-as nemzetközi versenyfilmes Kodokushi 
(孤独死, Magányos halál) Ensar Altay török rendező alkotása. Ez a dokumentumfilm rámutat arra a 
Japánban nem ritka jelenségre, amikor idős emberek – visszavonult nyugdíjasként – vállalati és családi 
közösségükből kiszakadva otthonukban magányosan szembesülnek a halállal, és akik maradványaira 
sokszor csak hónapok, akár évek múltán találnak rá. Az elidegenedés ilyen foka évről évre emelkedő 
számban szedi áldozatait – évenként akár több tízezer előfordulást eredményezve ( JSH 2021). Cöli-
bátus szindróma: a házasodni vágyók száma általánosságban is csökken, de a párkapcsolatot magát is 
egyre kevesebb fiatal keresi (Ota, 2016). A fiatal nemzedék meglepően magas hányada dönt úgy, hogy 
– elsősorban kényelmi megfontolásokból – lemond a szerelmi, társas kapcsolatokról, magának és ma-
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gában, sokszor inkább virtuális világban él. A legutolsó felmérés szerint ( Japanese National Fertility 
Survey, 2015) a 18 és 34 év közötti, házasulatlan férfiak 42%-ának, míg a házasulatlan nők 42,2%-
ának, semmilyen testi kapcsolata nem volt még életében! A felmérés nem csak a tényleges kapcsolat-
hiányra, hanem arra is rámutat, hogy tendenciózusan emelkedik azon fiatalok száma, akiknek igénye 
és szándéka sincs szexuális kapcsolatot létesíteni. Az öngyilkossági számokban Japán hagyományo-
san a vezető országok között szerepel, de 2020-ban – sokak szerint a pandémiának tulajdonítható 
szorongás, bizonytalanság, izoláció stb. miatt – elősorban a nők körében drasztikusan megugrott az 
elkövetők száma: 70%-kal az előző évekhez képest ( JSH, 2021). A problémakör súlyosságát jelzi, 
hogy 2021 februárjában Suga Yoshihide kormányfő kabinetjében „magányossági miniszter”-i posztot 
hozott létre. Az új megbízott feladata a felmérések után akciótervet kidolgozni a társadalmi izoláció, 
elmagányosodás és az öngyilkosságok számának a csökkentésére. A 2021 szeptemberétől regnáló 
Kishida kabinetben Noda Seiko miniszter portfóliójába tartozik a téma – a gyermekek, a nők, a nemi 
egyenlőség, a regionális revitalizáció és a csökkenő születésszámok kezelését érintő kérdések bonyo-
lult halmazába illeszkedve.

2.3. Népességfogyás
Sok európai államhoz hasonlóan Japán is küzd azzal a problémával, hogy noha az életkörülmények ja-
vulásának köszönhetően a születéskor várható élettartam egyre magasabb, a népesség lélekszáma mégis 
folyamatosan csökken, mivel egyre kevesebb gyermek születik (Ota, 2016). A Gazdasági és Költség-
vetés Politikai Tanács elemzése azt vetíti előre, hogy a jelenlegi (2021) 124,6 millióról pár évtizeden 
belül Japán népessége 100 millió fő alá csökkenhet. Az idősek számának a részaránya fokozatosan 
emelkedik. A társadalom tehát nem elég, hogy lélekszámban drasztikusan fogy, hanem egyidejűleg 
rohamosan öregszik is. 

A népesség lélekszámának a csökkenése a munkakorú populáció csökkenését is jelenti. Míg a korábbi 
években a munkanélküliség réme lebegett a frissen végzettek feje felett, 2017-re olyan kritikussá vált 
a munkaerőhiány – mind a gyártó- (főleg autó-) iparban, de a közlekedésben és a postai szolgáltatá-
sokban is – hogy egy munkakeresőre 1,49 munkahely jutott – azaz kialakult a keresleti munkaerőpiac. 
Utoljára 1974 februárjában mértek ilyen magas szintet (Financial Tribune, 2017). Csakhogy amíg 
akkor a dübörgő gazdasági felfutásnak tulajdoníthatóan alakult ki a munkaerőhiány, mostanra egy-
szerűen a hadra fogható munkaerő lélekszámának apadása miatt. Itt nem részletezendő – és a külvilág 
felé mélyen elhallgatott vagy agyonhallgatott – egyéb okok is (pl. a társadalmi részvételt megtagadó 
és abból kivonuló összességében több millióra tehető fiatal kiesése) közrejátszanak (Hidasi, 2012), de 
a tény marad, hogy akut munkaerőhiány alakult ki. Ennek kezelésére az egyik megoldás a női mun-
kavállalás fokozása, míg másik megoldás lehetne vendégmunkások bevonása (Yong & Nagy, 2016) 
– amitől a japán kormány számos ok miatt ódzkodik. Jelenleg 1,72 millió külföldi munkavállaló van 
Japánban, de szakértők előrejelzései szerint 2040-ig ennek a négyszeresére, azaz legalább 6,74 millió 
külföldi munkába állítására lenne szükség a kitűzött gazdasági célok elérése érdekében (Bloomberg, 
2022). Ehhez persze a külföldiekkel szemben táplált társadalmi előítéletek leküzdésén kívül számos 
egyéb adminisztratív intézkedésre is szükség lenne – beutazási és tartózkodási engedélyek könnyítése, 

munkafeltételek és a kereseti kondíciók vonzóbbá tétele stb. 2021 decemberében részben a COVID 
világjárvány miatt is átrendeződött munkaerőpiaci viszonyok közepette 116 álláskínálatra 100 fő ál-
láskereső jutott (Komiya, 2022) – ami az alacsony – 2,7%-os – munkanélküliségi ráta szinten mara-
dását vetíti előre. 

2.4. Női szerepek átrendeződése
A japán társadalom és a japán kultúra a társadalmi nemi szerepek tekintetében – köszönhetően az 
erős konfuciánus erkölcsi hagyományok mindmáig élő befolyásának – szigorú elvek szerint működött 
egészen a legutóbbi időkig (Goldstein-Gidoni, 2012). Ezek a hagyományok a nő szerepét elsősorban 
a családban, a családszervezésben és gyermeknevelésben látták, továbbá a férfihez képest – legyen az 
apa, férj, de még a felnőttkorú fiúgyermek is – a nő alárendelt, azaz engedelmes viszonyulását tar-
tották követendő elvnek. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a felnőtt leány – még ha a legjobb 
oktatást és képzést kapta is – férjhezmenetel esetén ideális esetben lemondott a saját karrierről és 
teljes figyelmét és erejét az otthonteremtésnek szentelte. A lányok nem a saját szellemi kiteljesedé-
sük érdekében tanultak tovább a felsőoktatásban, hanem azért, hogy kiművelt emberfőkként jobban 
tudják támogatni majdani gyermekeik iskolai előrehaladását, tanulmányait. A munka világában a ma-
gasan kvalifikált nővel, mint potenciális szakemberrel nem számoltak, ezért eleve a kvalifikációjánál 
alacsonyabb munkakörökben alkalmazták őket – hiszen férjhezmenetelkor, de legkésőbb a gyermek 
megérkezésekor úgyis megszűnik a munkaviszonya és bizonytalan időre kiesik a termelésből, az alkal-
mazásból. Ez a modell jól szolgálta a második világháború utáni Japán gazdasági felemelkedésének az 
erőltetett munkatempóját – a férfiak erejükön felül, az egyéni és családi érdekeik rovására is a munká-
ba vetették magukat, az asszonyok pedig ehhez a biztos és feltétel nélküli odaadást és családi hátteret 
biztosították (Yong & Nagy, 2016). A Japánt elért változások megváltoztatták a nők munkavállalási 
megítélését is (Hidasi, 2005b). Noha elfogadottá vált a női munkaerő, de közülük még mindig kevesen 
jutnak vezető pozícióba, és a fizetésük is kevesebb, mint férfi kollégáiké. A nők közül ennek ellenére 
egyre többen lépnek a házasság helyett a karrierépítés útjára. Divatossá vált a szingli életmód is, ami 
egy „izgalmasabb élet” reményét és az érvényesülés vágyát tükrözi. 

A házasság intézménye ugyancsak a válság jeleit mutatja. Részben, mert megemelkedett a válások 
száma, részben mert a fiatalok – elsősorban a lányok – házasságkötési hajlandósága alábbhagyott. 
Azt a gazdasági biztonságot, amelyet korábban a nők számára csak a házassági kapcsolat nyújthatott, 
egyre több nő saját maga is elő tudja teremteni. Ráadásul a korábban gazdasági szempontból biztos 
menedéknek tartott hitvestársi kapcsolat vesztett vonzerejéből, tekintve, hogy a munkáltatói rendszer 
átalakítása és a globalizációs kihívások követési kényszere miatt egyre kevésbé jellemző az élethosz-
sziglani foglalkoztatás. A házasság intézménye alól tehát kicsúszott az eddig legszilárdabb kötőanyag 
– a gazdasági biztonság. Sok fiatal nő eleve nem kíván egy ilyen kockázatot vállalni: inkább marad to-
vábbra is odahaza a szülői házban, éli a maga életét, keresményének jó részét önmagára költheti. Őket 
nevezik „parazita szinglik”-nek (パラサイトシングル, parasaito shinguru), akik nem restellnek a 
szülők nyakán élni mindaddig, amíg a szülők bírják. Számuk egyre nő: nagyvárosokban a fiatalok kö-
zel 45%-a így él. Míg korábban a társadalmi megítélés szankcionálta az egyedülálló nőket, manapság 
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egyre liberálisabb a hozzáállás. Vagyis lassanként megszűnőben van az a nőkre nehezedő társadalmi 
nyomás is, amely korábban stigmatizálta nemcsak az egyedülálló nőket, hanem a családjukat is. 

A lányok abszolút számban és tanulmányi teljesítményeikben egyaránt kezdik lehagyni fiútársaikat: 
például a legutóbbi egyetemi felvételi vizsgákon az orvoskarokon először a japán történelemben 
több lány nyert ténylegesen felvételt, mint fiú (Kyodo, 2022). Ez a hír a több éve zajló lányok elleni 
diszkriminációt leleplező felvételi botrányok ismeretében különösen sokat mondó. 

A felnőttek világában a nők elleni diszkrimináció számos példájával találkozhatunk a munkahelyi és a 
társadalmi szférában egyaránt. Feltehetően korábban is létezett a diszkrimináció gyakorlata, de ezek 
az esetek többnyire nem kerültek nyilvánosságra. Manapság azonban szaporodóban vannak azok az 
esetek, amelyeknek során a nők felvállalják a jogi procedúrát annak érdekében, hogy tiltakozzanak a 
munkahelyi diszkrimináció számos formája ellen: matahara (マタハラ, mothers’ harassment = leen-
dő vagy aktív anyák szekálása, ellehetetlenítése); sekuhara (セクハラ, sexual harassment = szexuális 
zaklatás); pawaahara (パワーハラ,power harassment = hatalmi zaklatás). Egy közelmúltban végzett 
felmérés szerint, a kreatív iparban foglalkoztatottak közel 80%-át érte az elmúlt egy évtized alatt 
szexuális vagy hatalmi zaklatás – ami kiugróan magas arány. 

Abe Shinzo miniszterelnök (2012-2020) a gazdaság élénkítését célzó programjában (abenomics) a fis-
kális reform és a monetáris politika átalakítása mellett strukturális gazdasági reformok megvalósítá-
sára is törekedett. Ez utóbbinak egyik fontos eleme volt a womenomics politikája, ami tulajdonképpen 
nem más, mint a női munkaerő, azaz a női potenciál beemelése a gazdaságot élénkítő folyamatokba 
(Hidasi, 2015). Célkitűzésként fogalmazták meg, hogy minél több nőt buzdítsanak 

• általánosságban munkavállalásra;

•  arra, hogy gyermekszülés után se adják fel munkájukat, illetve mielőbb térjenek vissza a munka 
világába; 

• arra, hogy törekedjenek magasabb posztok elvállalására. 

A japán womenomics politika sajátosságát az adta, hogy ez egy top-down stratégia volt. Azaz nem 
civil, vagy alulról jött kezdeményezés hatására, hanem egy felülről jövő, célszámok jellegű utasítások 
formájában megfogalmazott program, ami számos szociális, jogi és pénzügyi elemet is tartalmazott: 
óvodai hálózat szélesítése, családi adószerkezet átalakítása, családtámogatási járulékok emelése stb. 
Ez a kőkemény gazdasági akció-program azonban 2020-tól számos okból alapjában befagyott: 2020 
augusztusában a program megálmodója, Abe Shinzo miniszterelnök egészségügyi okok miatt le-
mondott; az őt követő Suga Yoshihide kormányfő minden erejét felemésztette egyéves hivatali ideje 
alatt a pandémia kezelése és a 2020-as Tokiói Nyári Olimpia megkésett lebonyolítása a körülmé-
nyekhez képest sikeres módon. A 2021 szeptemberétől hivatalba lépő Kishida Fumio miniszterelnök 
Új Kapitalizmus címmel meghirdetett gazdaságélénkítő programjának néhány eleme reflektál a ko-
rábbi célokra, de inkább korrekciós szándékkal. Például a nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak 
(non-regular staff) – ahová a megnövekedett női munkavállalói réteg javarésze sorolódott – kiszol-
gáltatottságának jogi és anyagi rendezése, a munkabérek emelése stb. A Japánról élő tévhitek egyike 
az, hogy a bérek – nemzetközi összehasonlításban – magasak. Ez egykoron valóban így volt, de az 

OECD 38 tagországa között 2020-ban az évi 38 515 USD átlaggal csak a 22. helyen szerepelt az 
átlagos fizetések tekintetében (Kennedy, 2021). Ez alig több mint a fele az USA kereseti átlagának 
(69 391 USD), sokkal kevesebb mint az EU vezető gazdaságaiban (Németország: 53 745 USD, Fran-
ciaország 45 581 USD), vagy akár Dél-Koreában (41 960 USD). Sok elemző számos ok felsorolásával 
magyarázza ezt a hosszú távon tarthatatlan állapotot, de abban mindenki egyetért, hogy a rendkívül 
alacsony minimálbéren dotált részmunkaidős foglalkoztatottak részarányának a megugrása (részben 
a több nő foglalkoztatásának tulajdoníthatóan) erőteljesen hozzájárult a kialakult állapothoz. Mások 
egyéb tényezőket sorolnak a főbb kiváltó okok közé (elhúzódó defláció, a pandémia következtében 
kialakult bizonytalanságok stb.).

2.5. Oktatás
Számos hagyományos – egyébként a konfuciánizmusban gyökerező kulturális és etikai – érték úgy, 
mint a kollektivizmus, az önfeláldozás, az önfegyelem, a lojalitás stb. – változóban van. Egy sor, 
a japán kultúrához kötődő sztereotípia megdőlni látszik (Matsumoto, 2002). Az új generáció már 
nem vallja magáénak azokat az értékeket, amelyek ezidáig a japán társadalom és kultúra sajátosságát 
jelentették, és amelyek egyúttal a koherenciáját is alkották. A csoportszellem helyett az individu-
alista értékek nyernek egyre nagyobb teret. Ez egyre inkább érezhető az oktatási térben csakúgy, 
mint a családi közösségekben. Ennek persze egyik oka abban keresendő, hogy a gyermekek javarésze 
manapság testvérek nélkül nő föl, hiszen a születésszámok is drasztikusan lecsökkentek: 2021-ben 
a termékenységi mutató 1,39 volt (Globális Termékenységi Statisztika, 2022). Egy másik okként 
felhozható, hogy sem az oktatás szerkezete, sem a tartalma, sem a módszertana nem követte a világ-
ban zajló változásokat. Az az oktatási szellem, ami kiválóan szolgálta a 20. század második felében a 
gazdasági felemelkedés korszakát – fegyelmezett, kollektivista, szabálykövető, lojális fiatalok nevelése 
– mára már meghaladottá vált: a tudásalapú társadalom önálló gondolkodásra képes, innovatív, dina-
mikus, a világra nyitott, nemzetközileg is kommunikációképes fiatalokat igényelne. Ezekből Japánban 
sokkal kevesebb van, mint más ázsiai országokban. A joggal kritizált gyenge angol tudáson kívül a 
nemzetközileg konvertálható képességek nem elégséges volta a fő gátja a japán fiatalok érvényesülé-
sének a nemzetközi megmérettetésekben. A felsőoktatásig is arányaiban kevesebb fiatal jut el, mint a 
fejlett ázsiai szomszédok némelyikében. Ennek hátterében az iskolai oktatásban, illetve az iskoláskorú 
gyermekek körében tapasztalható devianciák elszaporodása áll. Ilyenek többek között a futōkō (不登

校, évente kb. 160 ezer gyereket érintően), azaz az iskolába járás megtagadása, iskolakerülés, ami az 
iskolában tapasztalható lelki terror elleni tiltakozás kifejeződése, valamint az ijime (いじめ) vagyis 
az iskolai zaklatás, lelki kínzás, csúfolás, amelynek szociális büntetésként nagy hagyománya van Ja-
pánban. Ezek a jelenségek nem ismeretlenek más társadalmakban és közösségekben sem, de Japánban 
az esetek számossága, gyakorisága és a következmények súlyossága, azaz társadalmi konzekvenciái 
összehasonlíthatatlanul markánsabbak (nemegyszer öngyilkosságba vagy gyilkosságba torkollnak), 
ami már az arányok és a fajsúlyosság okán is bőven meghaladja az egyedi jelleget és súlyos társadalmi 
problémaként jelentkezik. 
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A japán közösségi portálokat használók fiatal generációjának egy része iskolapéldája az orwelli atti-
tűdnek: magányossá, elszigeteltté válnak, még kevesebbet találkoznak vagy kommunikálnak ismerő-
seikkel, barátaikkal, családjukkal, mint eddig, és bezárkóznak egy virtuális világba. Az ismerősi kör 
átalakul: az élő emberi kapcsolatok helyét átveszi a virtuális világban kialakított közösség – amelynek 
tagjaival jószerivel soha nem is találkoznak és akikkel a való világtól eltávolodott mesterséges világban 
érintkeznek. Ennek legszélsőségesebb megnyilvánulása a hikikomori (引きこもり) jelenség. A ser-
dülő életkortól jelentkező hikikomori jelenség jelenleg a japán társadalom egyik legégetőbb társadalmi 
problémája, amely hivatalosan közel egy millió, a valóságban akár két-három millió fiatalt is érint. A 
hikikomori szó maga bezárkózást, visszavonulást, befelé fordulást jelent. A fiatal ezekben az esetekben 
évekig, de akár évtizedekig nem hajlandó sem kommunikálni, sem érintkezni családi környezetével 
és a külvilággal. Úgy vonul ki a társadalomból, hogy önmagát bezárja (Hidasi, 2012). A jelenség érin-
tettjei döntő hányadban (80%) fiúk. A jelenség az 1980-as évek második felében ütötte föl a fejét, a 
90-es évektől egyre rohamosabban terjed. A közvélemény eleinte bagatellizálta az előfordulásokat és 
családi vagy magánügyként állította be – ennek megfelelően majd egy évtizedig nem is kapott nagy 
nyilvánosságot. Ami a japán társadalom-lélektan ismeretében érthető is: minden család igyekezett a 
dolgot titokban tartani, nehogy megszólják őket. Sokan évekig áltatták a környezetüket azzal, hogy a 
gyerek azért nincs szem előtt, mert külföldön tanul, vagy mert vidékre költözött rokonokhoz. A csa-
ládok egy jelentékeny hányada nem vállalja a szégyent: bevallani az érintettséget. A hikikomori mint 
viselkedés szindróma egyfajta tiltakozás kifejezésre juttatása: tiltakozás az ellen a fennálló rend ellen 
(társadalmi, oktatási, családi), amelynek az érintettek nem óhajtanak szereplői lenni, amelyben nem 
kívánnak szerepet vállalni. Más kérdés, hogy ezzel a magatartással nem egyszerűen a tiltakozásukat 
fejezik ki, hanem önmagukat is lerombolják és társadalmilag egy kezelhetetlen állapotot idéznek elő. 

3. Kilátások
Lassacskán fel kell adnia Japánnak azt a meggyőződést, hogy minden kizárólag az akaraton és igyek-
vésen múlik. A kisember meg volt győződve arról, hogy gyarapodása megállíthatatlan, hogy az anyagi 
jólétnek csak a képzelet szab határt, és a fejlődés útjában nem áll semmi. Már nem elég az „akarni 
és csinálni kell, és akkor sikerülni fog” szemlélet. Ma már a világ sokkal bonyolultabb annál, semhogy 
puszta akarattal lehetne a tudást és tehetséget, innovációt és kreativitást pótolni. Az emberi teljesí-
tőképességnek a további fokozása csak a társadalmi és emberi kapcsolatokat érintő áldozatok révén 
lehetséges, ami nem biztos, hogy megtérülő stratégia. Nyilván számos területen, elsősorban az egyéni 
képességek fejlődése terén, az akaratnak továbbra is megmarad a maga kitüntetett szerepe, de a moz-
gástér kitágult – a megméretés paraméterei nem érik be többé a belterjes fejlődéssel. Lépni kell az 
oktatás és a tudományos fejlesztés területén az új – nemzetközi – igényeknek megfelelően. Japán a 
nemzetközi közhiedelemmel ellentétben a digitalizáció terén számos vonatkozásban jócskán elma-
radt szomszédaitól. Suga Yoshihide miniszterelnök rövid, egyéves mandátuma alatt egyik első intéz-
kedésként 2020 szeptemberében jelentette be a „Digitális Hivatal” létrehozását azzal a céllal, hogy 
a köz- és a magánszférában egyaránt serkentsék a működési hatékonyságot. Hirai Takuya digitális 

átalakítással megbízott miniszter kijelentette, hogy az egész ügynökséget egyfajta startup-nak tekinti. 
Feladatának tartja, hogy a dolgok eddigi menetén változtasson és hogy a kormányhivatalok menta-
litását és hozzáállását átalakítsa az új igényeknek és követelményeknek megfelelően. A 2021 őszétől 
regnáló Kishida kabinetben helyét Makishima Karen vette át. 

Ezt a digitalizációt serkentő kezdeményezést az a felismerés motiválhatta, hogy Japán egyre kevésbé 
vonhatja ki magát a globalizáció alól. Nemcsak Japán nem nyílt meg kellőképpen, azaz stagnált e 
vonatkozásban, hanem ezzel egyidejűleg más, kisebb és ezért mozgékonyabb, dinamikusabb országok 
(Szingapúr, Dél-Korea stb.) erőteljesen előre haladtak. Ezen azonban Japánnak saját jól felfogott 
érdeke miatt változtatnia kell, hogyha továbbra is egyik vezető tagja akar maradni a nemzetközi 
közösségnek. Ugyanakkor szembesülnie kell számos olyan kihívással, amelyektől további boldogu-
lása függ. Ezek egyike a társadalmi válságra adandó hatékony válasz: a megváltozott társadalmi vi-
selkedésminták, a fiatal generáció által kikövetelt érték-átrendeződések átírják a hagyományosnak 
és kizárólagosnak tartott normákat. A társadalmi válságjelenségek egymást generáló és ugyanakkor 
erősítő bonyolult rendszert alkotnak, amelyekből a kilábalás csak komplex problémakezeléssel tűnik 
ígéretesnek.

Japán az elmúlt három évtizedben annyi kihívással szembesült és annyi, a társadalmi tudatot alap-
jaiban megrázó és érintő változáson ment át, mint sok más ország egy évszázad alatt. A japán iden-
titástudatot és a társadalmi önbizalmat negatívan érintő gazdasági recesszió, a társadalmi értékek 
átrendeződése, a kormány iránti bizalmi deficit kialakulása, valamint a tudomány és technológia meg-
bízhatóságába vetett bizalom megrendülése hatalmas erőpróbát jelentett az egész népnek. Ezeknek a 
feldolgozásától, illetve sikeres kezelésétől függ Japán mielőbbi önmagára találása.
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Absztrakt

A Koreai Köztársaság (Dél-Korea) nemcsak rendkívüli gazdasági növekedést ért el a koreai háború 
befejezése óta, a világgazdasági rangsorban felküzdve magát a 91. helyről a 11.-re, hanem a nem-
zetközi politikai színtéren is jelentős szereplővé emelkedett az elmúlt két évtized alatt. Jelen írás 
célja bemutatni azt az utat, amelyet a Koreai Köztársaság tett meg 1948-ban történt megalakulása 
óta a nemzetközi kapcsolatok vonatkozásában, vagyis miképpen emelkedett az Egyesült Államok-
kal patrónus-kliens viszonyban lévő ország a kelet-ázsiai térség jelentős és önmagát középhatalom-
ként meghatározó szereplőjévé. A hidegháború befejeződésével egyidőben végbemenő demokratikus 
átalakulás fordulópontot jelentett Dél-Korea külpolitikai mozgásterének bővülése szempontjából. 
Új távlatok nyíltak meg, és a kilencvenes évek végétől egyre erőteljesebben jelentkezett az önálló 
külpolitikai kezdeményezésekre való törekvés. A középhatalmi törekvések alapvetően két irányba 
fogalmazódtak meg. Dél-Korea egyrészt kezdeményezőleg lépett fel a Korea-közi együttműködés 
fejlesztése vonatkozásában, hogy enyhítsen a koreai nemzet megosztottságán és biztosítsa a tartós 
békét a Koreai-félszigeten, másrészt növelte aktivitását mind globális ügyekben, – mint a Globális 
Zöld Növekedési Intézet nevű nemzetközi szervezet létrehozása – mind regionális szinten; ez utóbbi 
vonatkozásában kiemelt jelentőségű volt az Új Déli Politika meghirdetése, amelynek elsődleges célja 
az ASEAN-országokkal való együttműködés fejlesztése. Bár az Egyesült Államok és Kína közötti 
stratégiai verseny kiéleződése komoly kihívások elé állítja a Koreai Köztársaságot, az új helyzetben is 
középhatalmi státuszának erősítése marad a fő külpolitikai célkitűzés. 
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Abstract
The Republic of Korea (South Korea) has not only achieved remarkable economic growth since the 
end of the Korean War, advancing from the 91th place to the 11th in the world economy ranking, 
but has also become an important actor in the international arena over the past two decades. This 
study aims to show how Korea has risen from being in a patron-client relationship with the United 
States to a middle-power status through becoming an important regional player in the Asia-Pacific. 
The democratic transition, which coincided with the last years of the Cold War, brought new 
opportunities for expanding Korea’s external relations. New prospects opened up, and Korea became 
more and more assertive, in the course of the 90’s, in initiating autonomous foreign policy strategies. 
Korea has advanced its middle-power ambitions in two directions. On the one hand, Korea aimed to 
develop inter-Korean cooperation in order to remedy the division of the Korean nation and to reach 
peace and stability on the Korean Peninsula, while on the other hand, it bolstered its activity in global 
affairs – like setting up the international organization called Global Green Growth Institute – as 
well as on the regional level. As regards the latter, the New Southern Policy has been an initiative of 
great importance, which has primarily been designed to improve relations with ASEAN countries. 
Though the growing strategic competition between the United States and China has posed serious 
challenges, Korea definitely aims to pursue its middle-power ambitions also in this new situation. 

Keywords: Republic of Korea, inter-Korean cooperation, ASEAN, New Southern Policy

1. Bevezetés
Míg Európában lassan a hidegháború nyomai is eltűnnek a közösségi emlékezetből, addig Ke-
let-Ázsiában a hidegháború öröksége ma is létező valóság. Ennek része a Koreai-félsziget mai napig 
tartó megosztottsága. 1948 augusztusában a félsziget déli felén amerikai támogatással a Koreai Köz-
társaság, északon pedig ugyanazon év szeptemberében a Szovjetunió szatellit-államaként a Koreai 
Népi Demokratikus Köztársaság jött létre. Bár a koreai államiság több mint kétezeréves, és az egy-
séges Koreai Királyság már a 10. századtól kezdve fennállt, a Koreai Köztársaság – csakúgy, mint a 
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság – a japán gyarmati uralom alóli felszabadulás eredményeként 
a „semmiből” jött létre (Nahm, 2016). 1910-ben ugyanis a Japán Császárság annektálta a Koreai-fél-
szigetet, amivel megszakadt a koreai államiság folytonossága. Ez az állapot a japán háborús vereségig 
tartott; a szovjet csapatok a félsziget északi felét szabadították fel, míg az amerikai katonai megszállás 
a déli részre terjedt ki. A hidegháborús ellentétek fokozódásával aztán ebből a két megszállási zónából 
hozták létre a szovjetbarát Észak-Koreát, valamint az Amerika-barát Dél-Koreát; a koreai nemzet 
kettéosztottsága azóta is fennáll, és belátható időn belül ez várhatóan nem is fog változni.

Bár nem sokkal megalakulása után Dél-Koreában többpárti választásokat tartottak, a kormányzat 
hamarosan autoriter jellegűvé vált, és a viszonylag sűrű belpolitikai válságok és forrongások dacára 
a rendszer a nyolcvanas évek végéig ellenállt a demokratikus átalakulásnak. Észak-Koreában szovjet 
mintára kialakult a kommunista egypártrendszer, élén Kim Ir Szennel, aki a szöuli rezsimre, mint 
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az imperialista Amerika elpusztítandó bábállamára tekintett. A második világháború utáni koreai 
helyzet egyértelműen emlékeztet Németország „vasfüggöny” általi kettészakítására azzal a lényeges 
különbséggel, hogy a kommunista NDK és a demokratikus NSZK között nem tört ki fegyveres 
konfliktus. Észak-Korea viszont 1950 nyarán megtámadta a Koreai Köztársaságot az „országegye-
sítés”, vagyis a bekebelezés egyértelmű szándékával (Deák, 2007). A koreai háború 1953-ig tartott, 
amikor is a korábbi államhatárok minimális változtatásával sikerült fegyverszünettel lezárni a konflik-
tust. Békekötésre azonban azóta sem került sor, így mindkét Korea jogilag hadiállapotban áll a mai 
napig.

A két nagy tömb szembenállása és a koreai háború fejleménye alapvetően meghatározta a Kore-
ai Köztársaság kül- és biztonságpolitikai mozgásterét a hidegháború időszakában. Önmagában az 
a tény, hogy amerikai támogatással, hidegháborús helyzetben alakult meg az új dél-koreai állam, 
azt implikálta, hogy a szöuli kormányzat igazodni fog Washington külpolitikai elképzeléseihez. Az 
Egyesült Államoktól való függés csak fokozódott a koreai háború kitörésével. Egyfelől védelmi szem-
pontból, ugyanis az amerikai haderő adta a gerincét az észak-koreai támadást visszaverő ENSZ-csa-
patoknak, és világossá vált, hogy egyedül az Egyesült Államok képes garantálni Dél-Korea hosszútá-
vú biztonságát. 1953-ban meg is kötötték a kétoldalú védelmi szerződést, amely a mai napig a Koreai 
Köztársaság biztonságának sarokköve. Ennek keretében jelenleg is állomásoznak amerikai csapatok 
az ország területén, és bár békeidőben a dél-koreai haderőt a szöuli kormányzat irányítja, amerikai 
parancsnokság alá kerülne fegyveres konfliktus vagy háború kirobbanása esetén. Másfelől, a Koreai 
Köztársaság eleve jelentős mértékben függött gazdaságilag az Egyesült Államoktól, és ez szintén csak 
erősödött a koreai háború következtében. A háború északon és délen egyaránt hatalmas pusztítást 
okozott, és nyilvánvaló volt, hogy Dél-Koreának jelentős amerikai gazdasági támogatásra és segélyre 
van szüksége a talpraálláshoz. Az ötvenes években gyakorlatilag az Egyesült Államok köldökzsinó-
rja biztosította az ország működőképességét. Dél-Korea elképesztő mértékben függött az amerikai 
segélytől, ami a hatvanas évek elejéig az állami költségvetés nagyjából felét adta. A mai Dél-Koreára 
tekintve nehéz elképzelni, hogy az ország még 1961-ben is csak a 91. helyen állt (Yang, 2021) a világ 
gazdasági ranglistáján. A gazdasági támogatás mellett a fejlesztési projektek, a kétoldalú oktatási 
és kulturális együttműködés, a dél-koreai haderő támogatása anyagilag és fegyverzet fejlesztésében 
mind nélkülözhetetlenek voltak az ország fejlődéséhez. Ez nem egy két egyenrangú fél között kiala-
kult stratégiai szövetség volt, mivel az Egyesült Államok töltötte be a patrónus, a Koreai Köztársaság 
pedig a kliens szerepét. 

Ez a viszony magától értetődő módon ágyazódott be a hidegháborús szembenállás kontextusába. 
Ez azt is jelentette, hogy nem alakult ki semmilyen kétoldalú együttműködés a kommunista tömb-
be tartozó szomszédos országokkal: a Kínai Népköztársasággal, a Szovjetunióval és a KNDK-val. 
Bár a szintén kapitalista berendezkedésű szomszéd, Japán ugyanúgy Amerika-barát kormányzattal 
rendelkezett, a japán gyarmati uralom történelmi traumája – amely még napjainkban is jelen van a 
koreai-japán viszonyban – sokáig gátolta a kétoldalú kapcsolatok fejlődését, és emiatt Dél-Korea még 
inkább az Egyesült Államokra volt utalva. Fontos kiemelni még, hogy a koreai háború tapasztalata 
arra indította az elkötelezetten Amerika-barát, jobboldali konzervatív politikai elitet, hogy kizárólag 

a kommunista ellenséget lássa az észak-koreai rezsimben. A fenyegetettség érzése a kormányzati po-
litika síkján teljesen háttérbe szorította a koreai nemzet megosztottságának problémáját, és igazából 
majd csak a nyolcvanas években fellépő baloldali ellenzék fogja tematizálni a nemzeti megbékélés 
kérdését, és fogja szorgalmazni az Észak-Koreához való közeledést. A mai demokratikus Korea po-
litikai viszonyaira is jellemző, hogy a baloldali kormányok nagyobb hangsúlyt fektetnek a Korea-kö-
zi együttműködés fejlesztésére, mint a jobboldaliak. Összességében tehát megállapítható, hogy az 
Amerikához való igazodás mellett a Japántól való történelmi okokra visszavezethető idegenkedés 
és az Észak-Koreával szembeni elutasító hozzáállás még inkább leszűkítette a dél-koreai külpolitika 
lehetőségeit hidegháborús időszak kezdeti szakaszában.

Ezt a geopolitikai elszigeteltséget végül is a Japánnal 1965-ben megkötött alapszerződés enyhítette 
(Cha, 1996). Ekkor – húsz évvel a háború után – került csak sor a diplomáciai kapcsolatok felvételére 
a két ország között. A szerződés keretében Japán elismerte az 1910 és 1945 közötti gyarmati uralom 
okozta veszteségekre vonatkozó kárpótlási kötelezettségét. A felek ennek szellemében megegyeztek, 
hogy a Koreai Köztársaság 300 millió dollár értékben kap gazdasági segélyt, 200 millió dollár érték-
ben hitelt, és további 300 millió dollárt további kárpótlási igények kielégítésére. Az alapszerződés 
révén kapott „pénzügyi injekció” is hozzájárult a dél-koreai gazdaság hetvenes-nyolcvanas években 
bekövetkező látványos fejlődéséhez. Az 1. ábrán látható a Koreai Köztársaság gyors ütemű gazdasági 
növekedése – amit Csoda a Han folyó mentén néven is emlegetnek – összehasonlításban az észak-ko-
reai gazdaság stagnálásával.

1. ábra: Az egy főre jutó GDP alakulása Észak-Koreában és Dél-Koreában 
(1990-es értéken rögzített USD), 1950-2008
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2. Új külpolitikai távlatok megnyílása
A dél-koreai gazdaság látványos növekedésével jelentősen bővültek az ország gazdasági és kereske-
delmi kapcsolatai, ez azonban nem módosította érdemben az ország külpolitikai viszonyrendszerét. 
A változás szelei a nyolcvanas évek közepétől kezdtek fújni, amikortól egyre inkább csökkent a 
hidegháborús feszültség a két szembenálló tömb között, és ez a kelet-ázsiai régióban is éreztette 
hatását. Ebből kifolyólag egyrészt megnyíltak a politikai és gazdasági együttműködés csatornái a 
szovjet-barát és az Amerika-barát államok között, másrészt az Egyesült Államok egyre erőteljeseb-
ben terelte demokratikus irányba az autoriter berendezkedésű szövetséges országokat a kelet-ázsiai 
térségben. Az amerikai ráhatásnak is köszönhetőn a Koreai Köztársaságban és a Fülöp-szigeteken 
is elindult a demokratikus átalakulás. Dél-Koreában 1987-88 folyamán zajlott le ez az átmenet, 
amelynek eredményeként a jobboldali hátterű Roh Tae-woo nyerte meg a szabadon megtartott el-
nökválasztást, aki 1988 elején lépett hivatalba. Az új demokratikus Dél-Korea nagysikerű nemzet-
közi belépője volt az ugyanazon év szeptemberében tartott szöuli nyári olimpia. A második Ázsiá-
ban rendezett olimpia jelképes üzenete az volt, hogy a Koreai Köztársaság végérvényesen „felkerült 
a világtérképre”, mint fejlett piacgazdasággal rendelkező és a nyugati demokráciákkal immáron po-
litikailag egyenrangú ország.

A demokratikus választásokon győztes Roh Tae-woo elnök felismerte és kihasználta a hideghá-
borús szembenállás megszűnéséből adódó egyre táguló nemzetközi mozgástér adta lehetőségeket, 
és 1988-ban meghirdette a Nordpolitik néven ismertté vált külpolitikai stratégiáját (Foster-Carter, 
2014). A Nordpolitik megindításában egyszerre tükröződött Szöul azon célja, hogy komolyabb nem-
zetközi szerepet vindikáljon magának és az, hogy normalizálja kapcsolatait Észak-Koreával. Ezen 
külpolitikai törekvésének támogatására Roh Tae-woo elnöknek – jobboldali konzervatív gyökerei 
dacára – végeredményben sikerült felépítenie egy belpolitikai konszenzust, amely kitartott egészen 
1998-ig. A Nordpolitik alaptézise az volt, hogy Észak-Koreát akkor lehet a Korea-közi kapcsolatok 
javítására rábírni, ha sikerül megnyerni a fő szövetségeseit – nevezetesen a Szovjetuniót és a Kínai 
Népköztársaságot – ahhoz, hogy támogassák a két Korea közötti megbékélést. Az Egyesült Államok 
teljes mértékben pártolta a Koreai Köztársaság külpolitikai aktivitását, hiszen az összhangban volt 
a Washington és Moszkva között beindult megbékélési folyamattal és azzal a törekvéssel, hogy új, 
kooperatív alapokra helyezzék a két tömb kapcsolatrendszerét, maguk mögött hagyva a hidegháborús 
szembenállást. 

A Koreai Köztársaság demokratikus átalakulása és fokozódó nemzetközi aktivitása átrendezte az 
amerikai–dél-koreai viszonyt (Mezei, 2021). A korábbi patrónus-kliens viszonyt fokozatosan felvál-
totta egy olyan egyenrangúbb szövetségesi kapcsolat, mint amely az amerikai-japán együttműködést 
is jellemezte. Míg korábban Dél-Korea kül- és biztonságpolitikája egyoldalúan az Egyesült Álla-
mokkal való szövetség kontextusában mozgott, addig ettől kezdve egy új és lényegesen összetettebb 
dinamika érvényesült Szöul külkapcsolataiban. Az Egyesült Államokkal kötött stratégiai szövetség 
továbbra is megtartotta alapvető jelentőségét, de a koreai partner immár, megerősödött politikai és 
gazdasági pozíciójával összhangban, kezdeményezőbb módon léphetett fel külpolitikai téren is. Ez 

a hidegháborús időszakhoz képest nagyságrendekkel bonyolultabb külpolitikai vonalvezetést kíván 
Szöultól, annak folyamatos mérlegelését, hogy miképpen egyeztethetők össze a két ország érdekei az 
egyes kérdésekben, és hogy a felmerülő nézeteltérésekre hogyan lehet áthidaló megoldásokat találni.

A Nordpolitik jegyében tehát Szöul normalizálta kapcsolatait a szovjet blokk országaival – amelyek 
közül elsőként Magyarországgal vették fel a diplomáciai kapcsolatokat 1989 elején (Torzsa, 2009) –, 
valamint a Kínai Népköztársasággal. Ez a változás eleinte sokkolta az észak-koreai rezsimet, de ahogy 
lassacskán mind Moszkva, mind Peking – saját gazdasági problémáikkal lévén elfoglalva – felszámolta 
a Phenjan számára évtizedeken át nyújtott baráti támogatást és segélyeket, mégiscsak közvetlen tár-
gyalásokba bocsátkozott a szöuli kormányzattal. Ennek eredményeként 1991-ben – miután mindkét 
Korea az ENSZ tagállamainak sorába lépett – megkötötték a megbékélésről, a meg nem támadásról 
és az együttműködésről szóló Korea-közi egyezményt. A későbbi fejlemények fényében elmondható, 
hogy a Nordpolitik jelentősen erősítette a Koreai Köztársaság külpolitikai és külgazdasági pozícióit, 
de a Korea-közi kapcsolatokban igazából csak rövid távon ért el javulást.

Roh Tae-woo utódja az elnöki székben, Kim Jong Szam főbb vonalaiban folytatta elődje külpo-
litikáját, és hivatali ideje alatt Dél-Korea tovább erősítette nemzetközi szerepvállalását, amelynek 
kiváló példája Szöul részvétele az ASEAN Plus Three együttműködésben. Ez jól mutatta Dél-Korea 
növekvő érdeklődését a délkelet-ázsiai térség iránt csakúgy, mint emelkedő nemzetközi reputációját, 
hiszen Kínával és Japánnal közösen csatlakozott ehhez az együttműködéshez (amelyben ők alkották 
a Plus Three-t). A Korea-közi kapcsolatok további rendezését megakasztotta a Nemzetközi Atom-
energia Ügynökség (NAÜ) és a KNDK között kialakult nézeteltérés, amelynek oka az volt, hogy a 
NAÜ ellenőreit nem engedték be bizonyos észak-koreai nukleáris létesítményekbe (Mezei, 2021). 
Az elmúlt évtizedek fejleményeinek ismeretében visszatekintve egyértelműnek tűnik, hogy a KNDK 
már akkor az atomfegyverek előállításához szükséges alapanyagok előállításával kísérletezett, és ezért 
utasította ki a NAÜ ellenőreit. Ebben a helyzetben az Egyesült Államok vállalta magára a problé-
mamegoldó szerepét, és a koreai háborút lezáró fegyverszüneti tárgyalások óta először kezdeménye-
zett diplomáciai egyeztetéseket az észak-koreai rezsimmel. A két fél tárgyalóasztalhoz ült, amelynek 
eredményeként megkötötték a keretegyezményt; abban állapodtak meg, hogy a KNDK befagyasztja 
atomprogramját és együttműködik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, az Egyesült Államok 
pedig – Dél-Koreával és Japánnal közösen – vállalta két könnyűvizes atomreaktor építését a nukle-
áris energia békés célú felhasználása jegyében, valamint megígérte gázolajszállítmányok rendszeres 
küldését is. Bár a keretegyezménynek – mint ez a későbbiek fényében megbizonyosodott – valójában 
nem sikerült leállítania az észak-koreai atomprogramot, átmenetileg oldódott a feszültség, és ez le-
hetővé tette a következő dél-koreai elnök számára, hogy külpolitikája fókuszába állítsa a Korea-közi 
együttműködés erősítését. 
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3. A Napfény-politika kibontakozása 
Az 1998 elején hivatalba lépő új elnök, Kim De Dzsung megjárta a korábbi autoriter rezsim bör-
töneit, sőt 1980-ban halálra is ítélték, és csak Washington közbenjárására engedték ki. Színrelé-
pése jelentős hangsúlyeltolódást eredményezett a dél-koreai külpolitikában. Kim De Dzsung nem 
kérdőjelezte meg a Koreai Köztársaság többévtizedes kül- és biztonságpolitikai alapvetését, bele-
értve az Egyesült Államokkal való stratégiai szövetség meghatározó szerepét, ugyanakkor Nap-
fény-politikájával (Csoma, 2021) új külpolitikai prioritást fogalmazott meg. A Napfény-politika 
középpontjában Észak-Korea állt, és az áttörés elérése a Korea-közi kapcsolatokban, távlatilag pedig 
a két ország(rész) egyesítésének programja. Kim De Dzsung párhuzamos folyamatként képzelte a 
két Korea közötti tartós megbékélés elérését és a KNDK visszavezetését a nemzetközi közösségbe.  
A tartós megbékélés tehát a két nemzetrész jövőbeni egyesülését volt hivatott előkészíteni, ezzel egy-
idejűleg pedig Dél-Korea közvetítőként szándékozott fellépni a nemzetközi közösség és a KNDK 
között, szorgalmazva azt, hogy a többi állam, valamint nemzetközi szervezet is fejlessze kapcsolatait 
Észak-Koreával. A Nordpolitik irányvonalához képest lényeges különbség volt, hogy Kim De Dzsung 
nem a régió nagyhatalmaival való kapcsolatépítésen keresztül – mintegy közvetett módon – akarta 
elérni a Korea-közi együttműködés előmozdítását, hanem úgy tervezte, hogy a dél-koreai fogantatású 
Napfény-politika számára szerzi meg a régió nagyhatalmainak támogatását. A hidegháború utolsó 
éveinek kontextusában a Nordpolitik a korábban szembenálló két tömb általános megbékélési folya-
matának mintegy regionális kiegészítőjeként funkcionált, tehát belesimult a globális politikai trend-
be. Ehhez képest a Napfény-politika Szöul saját stratégiai elképzeléseit volt hivatott megvalósítani. 
A Koreai Köztársaság középhatalmi ambíciói fokozatosan kristályosodtak ki, és a Napfény-politika 
mint Szöul első autonóm külpolitikai kezdeményezése ennek a fejlődési folyamatnak volt egy fontos 
fordulópontja. 

Kim De Dzsung tehát közvetlenül hivatalba lépése után kezdeményezte a Korea-közi kapcsolatok 
fejlesztését, amiben partnernek bizonyult az észak-koreai rezsim. Innen eredeztethető a Napfény-po-
litika, amelynek elnevezése egy Aesopus által írt történetre vezethető vissza. A történetben az északi 
szél és a Nap versenyre hívják egymást, hogy melyikük tudja arra késztetni a vándort, hogy levegye 
öltözékét. Az északi szél nagy erővel próbálta lefújni a vándorról az öltözékét, de az csak még jobban 
magára csavarta a ruháját. Ezután jött a Nap, egyre erősebben sütött, mire a vándor nem bírta már 
a hőséget, és levetkőzött. Kim De Dzsung tehát nem nyomásgyakorlással, hanem kedvezmények 
adásával tervezte előmozdítani a Korea-közi együttműködést. A párbeszéd erősödésének köszön-
hetően 2000 nyarán történelmi csúcstalálkozóra került sor Phenjanban, Kim De Dzsung elnök és 
Kim Dzsong-il „kedves vezető” részvételével. A találkozón mellőzték az észak-koreai atomprogram 
kényes témáját, és a megbékélés, valamint a gazdasági együttműködés tárgykörére összpontosítottak. 
Az Egyesült Államok, Dél-Korea fő szövetségese, lényegében pozitívan reagált a Napfény-politikára, 
miközben természetesen elvárta, hogy Szöul folyamatosan tájékoztatást adjon az Észak-Korea irá-
nyába tett lépésekről. Összességében elmondható, hogy Clinton elnök támogatta Kim De Dzsung 
erőfeszítéseit, olyannyira, hogy Madeleine Albright amerikai külügyminiszter is ellátogatott Phen-
janba 2000 őszén, előmozdítandó az Észak-Koreával való kapcsolatok rendezését. Washingtonban 

azonban 2001 elején kormányváltás következett, és az új republikánus adminisztráció kevésbé el-
nézően kezelte, hogy a KNDK titokban folytatta nukleáris képességei fejlesztését. George W. Bush 
kormányzata 2002 októberében az atombomba előállításához szükséges urándúsítással vádolta meg 
Észak-Koreát, mire az felmondta a nyolc évvel azelőtt kötött Keretegyezményt, majd kilépett a nem-
zetközi atomsorompó egyezményből (Nuclear Non-Proliferation Treaty) is. Mint az egyezmény alá-
írója, a KNDK lemondott a katonai célú nukleáris képességek kialakításáról, tehát az atombomba 
előállításához szükséges plutónium felhalmozásával eleve megszegték nemzetközi vállalásukat. Ezt 
követően hosszas diplomáciai egyeztetések révén a Kim De Dzsung által Észak-Koreával szorgalma-
zott párbeszéd szempontjából végül is sikerült menteni a menthetőt, és a KNDK-val való egyezteté-
sek a Hatpárti tárgyalások néven futó multilaterális formátumban folytatódtak.

A 2003-ban megkezdett Hatpárti tárgyalásokban az észak-koreai atomprogram leállításában közvet-
lenül érdekelt országok vettek részt: az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, Japán, a Koreai Köz-
társaság és a KNDK (Bajoria & Xu, 2013). A tárgyalások célja az volt, hogy egy kompromisszumos 
megoldás keretében egyszerre normalizálják a kapcsolatokat Észak-Koreával és bírják rá nukleáris 
ambíciói feladására. A Hatpárti tárgyalások megkezdésekor már a szintén baloldali kötődésű No 
Mu Hjon töltötte be az elnöki hivatalt. No elnök elkötelezett volt a Napfény-politika folytatása 
mellett, és folytatni kívánta a Korea-közi együttműködés erősítését. Elnöki terminusa alatt azonban 
jelentős feszültség alakult ki az Észak-Koreával való kétoldalú kapcsolatok fejlesztésére fókuszáló 
Napfény-politika és a Hatpárti tárgyalások menete között. Utóbbiban ugyanis értelemszerűen meg-
jelentek az abban résztvevő különböző államok saját érdekei, amelyek adott esetben nem estek egybe 
a KNDK-val való együttműködés elmélyítését sürgető dél-koreai elképzelésekkel. No elnök egyre 
inkább hátráltató tényezőként tekintett a Hatpárti tárgyalásokra, és különösen elégedetlen volt a 
Bush-kormányzat hozzáállásával. 

No elnök hivatali ideje és a Hatpárti tárgyalások időszaka (2003–2008) lényegében egybe esett.  
A kínai reláció politikai és gazdasági jelentősége is ekkor kezdett növekedni Szöul számára. Peking 
a Hatpárti tárgyalások házigazdájaként fontos szerepet játszott abban, hogy a felmerülő nézetelté-
rések során Phenjant rábírja a tárgyalóasztalnál maradásra. Ez összefüggött azzal, hogy a KNDK és 
Kína közötti kétoldalú kereskedelmi forgalom több mint háromszorosára emelkedett 2002 és 2008 
között, ami azzal együtt is kiemelkedő volt, hogy viszonylag alacsony szintről indult ez a növekedés. 
Ebből kifolyólag a Korea-közi együttműködés fejlesztésére prioritásként tekintő baloldali szöuli 
kormány szemében az Észak-Koreával egyre szorosabb kapcsolatok kiépítő Kínai Népköztársaság 
felértékelődött.
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2. ábra: Kína és a KNDK kétoldalú áruforgalmának alakulása
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Ebben az időszakban különösen nagy lendületet vett a Kína és Dél-Korea közötti gazdasági kap-
csolatok növekedése, aminek eredményeként Kína lett Dél-Korea első számú kereskedelmi partnere.  
A kétoldalú kapcsolatok fejlődését azonban beárnyékolta a történelmi vita az ókorban virágzó Kogurjó 
Királyságról, ugyanis a Kínai Társadalomtudományi Akadémia kétezres évek elején kiadott állásfog-
lalása nyomán Peking tagadta a hajdani királyság koreai jellegét. Ez a Koreai Köztársaságban nagy 
felháborodást váltott ki, mivel a történettudományi szakma és közvélekedés egyaránt a három ősi koreai 
királyság egyikeként tekintett Kogurjóra.

4.  Éles külpolitikai váltás: a középhatalmi  
törekvések újrafogalmazása

Tíz év baloldali kormányzást követően 2009 elején a jobboldal jelöltje, Li Mjong Bak került az ország 
élére miután megnyerte az elnökválasztást. Az új elnök elvetette a Napfény-politika irányelvét, hogy 
feltétel nélküli gazdasági és egyéb juttatásokkal kell „megpuhítani” a KNDK-t, és magáévá tette az 
amerikai elképzelést, amely a KNDK denuklearizációs lépéseihez kötötte a segélyek adását. Mind-
emellett az új kormányzat kiemelt törekvése volt, hogy helyreálljon a megingott bizalom Szöul és 
Washington között. A stratégiai szövetség megerősítését jelentette a 2009-ben közösen kiadott Joint 
Vision For the Alliance dokumentuma, amely leszögezte, hogy a két ország bilaterális, regionális és 
globális szintű együttműködést folytat majd a közös értékek alapján (The White House, 2009). Ez a 

közös nyilatkozat egyértelműen túllépett a szigorúan kétoldalú, 1953-ban kötött védelmi szerződésen 
(Mutual Defense Treaty). Az együttműködés körét kiterjesztették olyan regionális vagy még inkább 
globális szintű problémákra, mint a terrorizmus, a tömegpusztító fegyverek terjedése, a klímaváltozás, 
az energiabiztonság és az emberi jogok védelme. Ezen kívül megemlítették az iraki és az afganisztáni 
missziókban való közös szerepvállalást, valamint a G20 keretén belüli multilaterális koordinációban 
való részvételt. Li elnök minden korábbi adminisztrációnál hangsúlyosabban képviselte Dél-Korea 
középhatalmi ambícióit (Ku et al., 2018), amit a kormány szlogenje – „Globális Korea” – is jól kifeje-
zett. Li Mjong Bak tehát elődjével szemben nem behatároltságként tekintett az Egyesült Államokkal 
való stratégiai szövetségre, vagyis nem a szövetség ellenében, hanem az Egyesült Államokkal folytatott 
együttműködésben akarta a Koreai Köztársaság nemzetközi mozgásterét növelni.

Az Észak-Koreával való megbékélés ügye teljes mértékben lekerült a napirendről, miután egy 
észak-koreai tengeralattjáró 2010-ben elsüllyesztett egy dél-koreai hadihajót, 46 tengerész halálát 
okozva. A tragédiát követő vizsgálat egyértelműen kimutatta a KNDK felelősségét, ezért Szöul saját 
– a már hatályban lévő ENSZ-szankciókon túlmenő – szankciókat léptetett életbe Phenjannal szem-
ben. A szankciós csomag, többek között, leállította az addig rendszeres humanitárius segélyszállít-
mányokat, valamint megtiltotta a két Korea közötti kereskedelmet. Bár a KNDK tagadta, hogy köze 
lett volna a hadihajó elsüllyesztéséhez, az a tény, hogy nyolc hónap múlva az észak-koreai tüzérség 
lőni kezdte a két Korea tengeri határzónájában fekvő, ám Dél-Koreához tartozó Jonpjong-szigetet 
– amelynek során négy ember vesztette életét –, jól mutatta, hogy Phenjan elvetette a tárgyalások 
újrakezdését. A dél-koreai haderő viszonozta a tüzet, és ezzel a koreai háború óta legjelentősebb fegy-
veres incidens zajlott le a Koreai-félszigeten. A két Korea közötti kapcsolatok sokéves mélypontra 
zuhantak, és a Napfény-politika is végleg a süllyesztőbe került. 

Míg a baloldali kormányok energiájuk jelentős részét az Észak-Koreával való kapcsolatok javításának 
szentelték, addig Li Mjong Bak elnök alatt minden erőfeszítés az ország nemzetközi aktivitásának 
növelésére irányult. Ennek megfelelően Dél-Korea komoly szerepet vállalt a gazdasági diplomácia és 
az energiadiplomácia terén, a nemzetközi szervezetekben, különösképpen az ENSZ-ben. Létrehozta, 
Szöul székhellyel, a Globális Zöld Növekedési Intézet (GGGI) nemzetközi szervezetet, amelynek 
célja a klímaváltozáshoz adaptálódó gazdasági gyakorlatok elterjesztése a világban. (2016-ban Ma-
gyarország is csatlakozott ehhez a nemzetközi szervezethez.) Fontosnak tartották megerősíteni az 
ország nemzetközi imázsát is, ezért 2009-ben elkezdték felállítani a Koreai Kulturális Központok 
nemzetközi hálózatát; napjainkban már 32 ilyen központ működik szerte a világban, többek között 
Budapesten. Li elnök Dél-Korea középhatalmi státuszát kívánta megalapozni a minden korábbinál 
erőteljesebb nemzetközi szerepvállalással. 

A 2013 elején elnöki hivatalba lépett, szintén jobboldali Pak Kün-hje asszony lényegében tovább vitte 
elődje külpolitikai irányvonalát mind Dél-Korea középhatalmi ambíciói erősítésében, mind az Egye-
sült Államokkal való szövetség megerősítésében. 2013 szeptemberében, az éves ENSZ Közgyűlés 
margóján, öt, magát középhatalomnak tekintő állam, Mexikó, Indonézia, Dél-Korea, Törökország és 
Ausztrália külügyminiszteri szintű konzultációs mechanizmus kialakításában egyezett meg, amelyet 
országaik kezdőbetűi alapjának MIKTA-nak neveztek el. Az együttműködést Új Innovatív Partner-
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ségként határozták meg, és elsődlegesen az energiabiztonság, a jó kormányzás, a gazdasági kapcsola-
tok fejlesztése, a fenntartható fejlődés és a nemzetközi békefenntartás témáiban folytattak egyezte-
téseket az elmúlt években. Nem sokkal hivatalba lépését követően, az amerikai–dél-koreai szövetség 
megkötésének 60. évfordulója alkalmából, 2013 májusában Pak elnökasszony és Obama elnök közös 
nyilatkozatot adtak ki, amelyben lényegében megerősítették a 2009-es Joint Vision for the Alliance 
dokumentumában megfogalmazottakat. Egyetlen hangsúlybeli eltérés tapasztalható: míg a 2009-es 
közös nyilatkozat a globális szintű ambíciók megjelölése mellett az Asia-Pacific régióra hivatkozik, 
addig az újabb dokumentum kifejezetten az északkelet-ázsiai térség kapcsán szögezi le, hogy „az 
Egyesült Államok és a Koreai Köztársaság közötti szilárd szövetségre alapozva, készek vagyunk…arra tö-
rekedni, hogy a béke és együttműködés korszakát építsük Északkelet-Ázsiában.” Ez a kitétel annak fényé-
ben érdemel figyelmet, hogy Pak Kün-hje asszony a 60. évfordulóra emlékező közös nyilatkozattal 
egyidőben hirdette meg az „Északkelet-Ázsiai Béke és Együttműködés kezdeményezését” (NAPCI) 
(Lee, 2014). A NAPCI célul tűzte egy olyan regionális multilaterális kormányközi együttműködés 
megteremtését, amely megoldani hivatott az „Ázsia-paradoxon” problémáját, vagyis azt, hogy a nagy-
mértékű gazdasági összefonódás és interdependencia ellenére nem sikerült eddig kialakítani a biz-
tonsági kérdésekben való együttműködést előmozdító regionális multilaterális mechanizmust. Pak 
elnökasszony elképzelése szerint a kelet-ázsiai régió államai közötti multilaterális párbeszéden ke-
resztül lehetne kialakítani a béke és kooperáció kultúráját, valamint kormányközi mechanizmusát. Az 
egész Északkelet-Ázsiára kiterjedő kooperáció, a koncepció szerint, keretet biztosítana az észak-ko-
reai probléma tartós rendezésére is. 

A NAPCI kezdeményezése csakúgy, mint Li Mjong Bak elnök „Globális Korea” politikája a Koreai 
Köztársaság középhatalmi pozíciójának erősítését szolgálta. Beleillett a NAPCI koncepciójába és 
ugyanakkor új lendületet adott a kétoldalú együttműködésnek, hogy Pak elnök hivatali idejének első 
három évében minden korábbinál jobban fejlődtek a kínai – dél-koreai kapcsolatok. Mint koráb-
ban említettük, a kétoldalú gazdasági kapcsolatok már az ezredfordulótól kezdve ugrásszerű fejlő-
désen mentek keresztül, és Kína 2004-ben Dél-Korea elsőszámú gazdasági partnere lett, megelőzve 
az Egyesült Államokat. Xi Jinping kínai elnök nagyjából Pak asszony hivatalba lépésével egyidőben 
került országa élére, és mindkét vezető élt azzal a lehetőséggel, hogy új fejezetet nyissanak a kétoldalú 
együttműködésben. Pak elnökasszony – kihasználva kínai nyelvtudását is – a kapcsolatok fejlesztésé-
vel igyekezett Kínát bevonni a NAPCI szerepének erősítésébe. A pekingi vezetés nem zárkózott el 
a NAPCI koncepciójától, mivel attól az Egyesült Államok regionális szerepének relatív gyengülését 
várták. Az is kedvező körülménynek látszott a Szöul és Peking közötti együttműködés erősítésének 
szempontjából, hogy Xi elnök egyre elégedetlenebben szemlélte Kim Dzsong-ün, a KNDK ifjú titán-
jának ténykedését. A Peking és Phenjan közötti „mosolyszünet” alapvetően két ok miatt következett 
be. Egyfelől Kim Dzsong-ün ballisztikus rakéta-kilövéseivel és kísérleti atomrobbantásával feszült-
séget gerjesztett a régióban, és a kínai vezetést nyugtalansággal töltötte el, hogy nem látszott, meddig 
akar elmenni az ifjú diktátor. Egy Kínában rendezett éves regionális üzleti fórumon Xi Jinping elnök 
– egyértelműen a Koreai-félszigetre utalva – kijelentette, „nem szabad engedni, hogy bárki is káoszba 
taszítson egy térséget vagy akár az egész világot pusztán önös előnye érvényesítése érdekében” (Perlez & 
Choe, 2013). Másfelől az verte ki a biztosítékot, hogy Kim Dzsong-ün 2013 decemberében leváltot-

ta, majd kivégeztette az addigi második embert, a közismerten Kína-barát Csang Szongtheket. Ezzel 
végleg megszűnt annak a lehetősége, hogy a KNDK a kínai modellt követve fogja átalakítani politi-
kai gazdasági berendezkedését. Jól mutatta Peking elhidegülését, hogy Xi Jinping nem volt hajlandó 
személyesen találkozni az ifjú észak-koreai diktátorral, viszont fogadta Pak elnökasszonyt Pekingben 
nem sokkal annak szöuli beiktatása után. Sőt a következő évben Szöulba látogatott, ami nyilván 
üzenet volt Kim Dzsong-ün számára is, hiszen olyan nem fordult elő korábban, hogy egy újonnan 
megválasztott kínai vezető előbb látogatott volna el Dél-Koreába, mint a KNDK-ba.

A Szöul és Peking közötti politikai kapcsolatok látványos javulása gazdasági együttműködés erősödé-
sét is eredményezte. 2015-ben megkötötték a két ország közötti szabadkereskedelmi megállapodást, 
majd a Korea Köztársaság ugyanazon évben csatlakozott a kínai kezdeményezésre létrejött Ázsiai 
Infrastrukturális Befektetési Bankhoz (AIIB). Az Obama-adminisztráció elutasító módon viszonyult 
a Peking által elindított kezdeményezéshez, és szövetségeseit is igyekezett lebeszélni a csatlakozásról. 
Ennek ellenére Dél-Korea mellett – többek között – Ausztrália, Németország, az Egyesült Királyság 
és Hollandia is részt vett az AIIB alapításában.

Azonban 2016 elején a KNDK újabb kísérleti atomrobbantást hajtott végre, majd sorozatos balliszti-
kus rakétakilövésekkel provokálta szomszédjait és a nemzetközi közösséget. Új helyzet állt ezzel elő, 
ami, mint látni fogjuk, következményeiben jelentős mértékben kihatott a Kínával való kapcsolatokra 
is. A Pekinghez való közeledés Szöul számára nemcsak a gazdasági kapcsolatok és a régión belüli biza-
lomerősítés tekintetében volt fontos, hanem a dél-koreai vezetés arra is számított, hogy adott esetben 
Peking hajlandó lesz majd konstruktívan fellépni Phenjan vonatkozásában. Ez a számítás azon alapult, 
hogy a KNDK gazdaságilag jelentős – gyakorlatilag teljes – mértékben Kínától függött, és Szöul abban 
bízott, hogy Peking kész lesz bizonyos nyomást gyakorolni észak-koreai partnerére előmozdítandó a 
tartós rendezést a Koreai-félszigeten. Kim Dzsong-ün az év folyamán tovább gyorsította nukleáris és 
ballisztikus rakéta-programját, ami egyre nagyobb nyugtalansággal töltötte el a dél-koreai kormány-
zatot. Szöul úgy érzékelte, hogy Peking nem lép fel kellő eréllyel a KNDK megfékezése érdekében, 
és ezért amellett döntött, hogy – a Koreai Köztársaság biztonsága érdekében – mégis csatlakozik az 
Egyesült Államok által kifejlesztett THAAD rakétaelhárító-rendszerhez. 2016 júliusában bejelentet-
ték, hogy a két ország megállapodott a THAAD rendszer elemeinek dél-koreai területre való telepí-
tésében. A bejelentést követően mind Kína, mind Oroszország erőteljesen tiltakozott a telepítés terve 
ellen, mivel attól tartottak, hogy a rendszer ellenük is irányulhat majd a jövőben. A Peking és Szöul 
közötti politikai kapcsolatok így sok évtizedes mélypontra kerültek Pak Kün-hje asszony elnöki termi-
nusa végére a THAAD rakétaelhárító-rendszer Dél-Koreára való kiterjesztése miatt. 

Másrészről viszont Szöul csatlakozása a rakétavédelmi rendszerhez pozitív lökést adott az amerikai–
dél-koreai kapcsolatoknak, amire igencsak szükség volt, tekintve Donald Trump bizonytalanságot 
keltő megnyilvánulásait. Trump még választási kampányában meglebegtette, hogy kivonná az ame-
rikai csapatokat Dél-Koreából, ha Szöul nem ad jelentősebb pénzügyi hozzájárulást a katonák ottani 
állomásoztatásához. Bár elnöki tisztségét elfoglalva Trump kiállt a két ország védelmi szövetsége 
mellett, négyéves hivatali ideje alatt összességében erős kételyeket ébresztett ázsiai szövetségeseiben 
elkötelezettsége szilárdságát illetően.
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5.  A középhatalmi pozíció erősítése  
a Mun-kormányzat alatt

A korrupciós botrányai miatt lemondásra kényszerült Pak asszony utódja, a 2017 májusában hiva-
talba lépő Mun Dzse-in elnök a Korea-közi megbékélést alapelvnek tekintő baloldali erők politi-
kai hagyományát kívánta követni. Azonban teljesen reménytelennek látszott az Észak-Koreával való 
párbeszéd esélye, hiszen Kim Dzsong-ün provokatív lépéseivel csak tovább növelte a feszültséget 
2017 folyamán is. Az új elnöknek ugyanakkor sürgősen kezelnie kellett a Kínával való viszony meg-
romlását, mivel Peking „nem hivatalos” gazdasági nyomás alá helyezte Dél-Koreát (Goreczky, 2018). 
Különböző eszközökkel lényegében leállították a Koreába irányuló kínai turistaforgalmat, akadályoz-
ták a K-Pop sztárjainak kínai fellépését, és egyéb hasonló módokon okoztak gazdasági veszteséget. 
A helyzetet javítandó, Szöul előzetes tárgyalásokat kezdeményezett, aminek eredményeként 2017 
decemberében Mun Dzse-in elnök Pekingbe utazott a kapcsolatok normalizálásának szándékával. A 
látogatás során sikerült egyezségre jutni, mivel Szöul ígéretet tett, hogy nem kerül sor a betelepített 
THAAD-rendszer bővítésére, és nem vesz részt háromoldalú katonai együttműködésben Tokióval és 
Washingtonnal, hanem csak az Egyesült Államokkal kötött védelmi szövetséget tartja fenn. Peking 
a látogatás után fokozatosan felhagyott a további nyomásgyakorlással, bár 2021 decemberéig kellett 
várni, hogy egy koreai filmet ismét forgalmazzanak a kínai mozihálózatban. Jónéhány dél-koreai vál-
lalatnak érzékeny veszteséget okozott Peking nem hivatalos kereskedelmi háborúja, de Kína továbbra 
is Dél-Korea legfontosabb kereskedelmi partnere maradt.

Mun Dzse-in elnök olyan időszakban hirdette meg az Új Déli Politikát, amikor reménytelennek tűnt 
a Korea-közi együttműködés előmozdítása és a Kínával való viszony sem volt súrlódásmentes. Ez a 
kezdeményezés, először a Koreai Köztársaság történetében, Ázsia déli régióját, vagyis az ASEAN-or-
szágokat és Indiát célozta meg. Az Új Déli Politika 2017-es elindítása óta egyértelműen megmutat-
kozott, hogy – bár a diplomáciai aktivitás India irányába is növekedett – igazából a délkelet-ázsiai 
térség, vagyis az ASEAN-tagállamok, valamint az ASEAN regionális szervezete került a kezdemé-
nyezés fókuszába. Az Új Déli Politika elindításával Mun elnök egyértelműen elődeinek Dél-Korea 
középhatalmi státuszát erősítő politikáját folytatta. Egy három pilléren alapuló stratégiát hirdetett 
meg: People, Prosperity, Peace, ahol az első pillér az oktatási, kulturális és idegenforgalmi kapcsolatok 
erősítését célozta, a második a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok bővítését, míg a harmadik a poli-
tikai együttműködés fejlesztését irányozta elő.

A politikai együttműködés fejlesztése érdekében komoly diplomáciai offenzíva bontakozott ki, 
ugyanis Mun Dzse-in elnök két év alatt hivatalos látogatást tett az összes ASEAN-tagállamba, amire 
nem volt korábban példa. Ezen kívül 2019-ben került sor az első Korea-ASEAN csúcstalálkozóra, 
amelyen a koreai házigazda mellett az ASEAN szervezete, valamint a tíz tagállam vezetői vettek 
részt. Ugyanakkor már az Új Déli Politika elindításakor kerülték a bevett biztonságpolitikai témákat 
a politikai pillér definiálása során, és olyan nem hagyományos biztonsági kihívásokkal kapcsolatban 
szorgalmazták az együttműködést, mint a vízbiztonság és a klímavédelem. Összességében elmond-
ható, hogy a gazdasági kapcsolatok fejlesztésében – ez a Prosperity pillér – jóval jelentősebb eredmé-

nyeket ért el a Mun-kormányzat, mint a politikai együttműködés területén. (A People pillér kibonta-
kozását nagyrészt megakadályozta a koronavírus-járvány rohamszerű megjelenése 2020 elején.) Az 
alábbi diagram is jól mutatja, mennyire dinamikusan fejlődtek Dél-Korea kereskedelmi kapcsolatai 
az ASEAN-országokkal.

3. ábra: A teljes külkereskedelmi forgalom 2019-ben  
és a külkereskedelmi forgalom változása 2016 és 2019 között
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Forrás: Korea Customs Service

A Koreai Köztársaság természetesen már Mun elnök „déli” kezdeményezése előtt is fontos kapcsola-
tokat épített ki a délkelet-ázsiai térségben, hiszen a dél-koreai cégek jelen voltak a régióban a hatva-
nas évek óta, és Szöul aktívan részt vett az ASEAN Plus Three és az ASEAN Regionális Fórum tevé-
kenységében megalakulásuktól, a kilencvenes évektől kezdődően. Azonban az Új Déli Politika Szöul 
első autonóm kezdeményezésének tekinthető a térséget illetően, amelynek köszönhetően egy újfajta 
együttműködési folyamat indult el. Szöul növekvő délkelet-ázsiai aktivitása egyértelműen megmu-
tatta, hogy a dél-koreai külpolitika önálló kezdeményezésre képes, valamint komolyan gondolja a 
régióval való kapcsolatok fejlesztését.

2018 elején kedvező fordulat állt be a Koreai-félszigeten, mivel Kim Dzsong-ün észak-koreai veze-
tő váratlanul taktikát váltott és békülékeny hangnemet ütött meg először Szöul, majd Washington 
irányába is. Anélkül, hogy belemennénk a 2018-2019 folyamán a két Korea, valamint az Egyesült 
Államok és a KNDK között megtartott csúcstalálkozók részleteibe, röviden akképpen összegezhető 
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ez az időszak, hogy ugyan a békefolyamat sikeresen beindult, de 2019 közepére kifulladt, majd az év 
végére teljesen leállt. Egyből szembetűnő, hogy a „Napsugár-politika” korszakához képest az enyhülés 
ezen időszaka jóval rövidebb ideig tartott. Az amerikai–dél-koreai kapcsolatok szempontjából azon-
ban sokkal lényegesebb, hogy miközben Mun Dzse-in elnök politikai és eszmei értelemben teljesen 
azonosult a „Napsugár-politika” stratégiai céljaival, végig arra törekedett, hogy Washingtonnal folya-
matosan egyeztetve és együttműködve valósítsa meg az előrehaladást. A dél-koreai elnök felismerte, 
hogy az USA ellenében nem kivitelezhető az Észak-Koreával való kapcsolatépítés, hanem kizárólag 
vele szorosan együttműködve. A szöuli kormányzat stratégiája az volt, hogy egyszerre kell haladnia 
a két Korea közötti, valamint a Phenjan és Washington közötti politikai-diplomáciai közeledésnek. 
Felismerték, hogy a Korea-közi tartós megbékélés elképzelhetetlen az USA és KNDK viszonyának 
normalizálása nélkül. Elődjeihez képest Mun Dzse-in jóval körültekintőbb volt, és mindent elkö-
vetett, hogy az Amerikával való pozitív viszonyt töretlenül fenntartsa. A békefolyamat alapvető si-
kertelensége ellenére elmondható, hogy Mun Dzse-in és csapata rendkívül alapos és professzionális 
módon készítette elő és ágyazott meg az amerikai–észak-koreai párbeszédnek, és nem rajtuk, hanem 
Phenjanon múlott, hogy a folyamat eredménytelenül zárult. 

Ha az elmúlt negyedszázad távlatába helyezzük Mun elnök külpolitikai stratégiáját, akkor megálla-
píthatjuk, arra törekedett, hogy egyfajta szintézist teremtsen baloldali, illetve jobboldali elődei külpo-
litikai elképzelései között. A lényeget tekintve elmondható, hogy míg a baloldali elnökökhöz köthető 
Napfény-politika Észak-Koreát és a Korea-közi együttműködés fejlesztését tekintette prioritásnak, 
addig a konzervatív kormányzatok Dél-Korea középhatalmi ambícióinak megvalósítását helyezte 
a külpolitika fókuszába. Mun elnök nagy erőket mozgósított annak érdekében, hogy mindkét stra-
tégiai törekvést egyszerre érvényesítse. Abban is Mun elnök „kiegyenlítő” külpolitikai tudatosságát 
kell látnunk, hogy nemcsak mellőzte a dél-koreai baloldali hagyományban megtalálható Amerika-el-
lenességét, hanem gyakorlatilag folytatta jobboldali elődeinek az Egyesült Államokkal való szoros 
együttműködésen alapuló politikáját. 

Időközben a Trump-adminisztráció magáévá tette és saját igényeire szabta az eredetileg Japán kül-
politikai műhelyében született koncepciót a Szabad és Nyitott Indiai- és Csendes-óceánról (Free and 
Open Indo-Pacific), és ennek jegyében élesztette újjá a Négyoldalú Biztonsági Párbeszéd (Quadrila-
teral Security Dialogue – Quad) együttműködését (Smith, 2021). A Quad együttműködés országai, 
vagyis az Egyesült Államok, Japán, Ausztrália és India külügyminiszterei a 2019 szeptemberében 
tartott New York-i találkozójukon kinyilvánították érdekeltségüket a Szabad és Nyitott indiai- és 
csendes-óceáni régió fenntartása mellett. A koronavírus-járvány világméretű elterjedése okán a Quad 
négy országa egyeztetést kezdeményezett a pandémia jelentette kihívásokról, amelyre meghívták 
Dél-Korea, Vietnám és Új-Zéland külügyi képviselőit is, (akik miniszteri szint alatt vettek részt az 
egyeztetésen). Ez a formáció a Quad Plus (Li, 2021) elnevezést kapta, és nyilvánvalóan felmerült an-
nak a kérdése is, hogy ez a három ország formálisan is csatlakozik-e a Quad „kemény magjához” vagy 
hogy létrejön-e tartós jelleggel egy Quad Plus névre hallgató kibővítette multilaterális formátum. 
Bár Pekingben mindvégig gyanakodva tekintettek az újjáélesztett Quad-ra, aggodalomra igazából az 
adott okot, amikor Mike Pompeo 2020 októberében a Quad-országok külügyminiszteri szintű ta-

nácskozásán kifejtette, Amerika célja „igazi biztonsági együttműködéssé” intézményesíteni a Quad-ot, 
valamint „megfelelő időben” bővíteni is annak érdekében, hogy a „Kínai Kommunista Párt mindannyi-
unkat érintő kihívásával szemben fel tudjunk lépni” (Rudd, 2021).

2020 novemberében Mun Dzse-in elnök meghirdette az Új Déli Politika (NSP) kibővítését az NSP 
Plus (Kim, 2021) programmal, amely lényegében a pandémia okozta problémákra fókuszáló közös 
gazdasági, infrastrukturális és egészségügyi projekteket irányoz elő. Bár az NSP Plus jelentős mér-
tékben nem adott hozzá a 2017-ben meghirdetett három pilléres stratégiához, megerősítette, hogy 
Dél-Korea továbbra is ragaszkodik saját önálló külpolitikai kezdeményezéséhez. Ez abban a kontex-
tusban értékelendő, hogy az Egyesült Államok amellett kötelezte el magát, hogy a Szabad és Nyitott 
Indo-Pacifikus térségről kialakított stratégiai koncepciójára alapozza a régióra vonatkozó külpolitiká-
ját. Mun elnök megfogalmazása szerint a két fél közös szándéka „harmonikus együttműködést kialakí-
tani Korea Új Déli Politikája és az Egyesült Államok Indo-Pacifikus Stratégiája között” (Kim & Wilkins, 
2020). Ez azt jelentette, hogy Szöul nem adja fel önálló külpolitikai irányvonalát, ugyanakkor kész 
megtalálni a „közös nevezőt” a két ország elképzeléseiben. Az Új Déli Politika ilyetén megerősítése 
azt is implikálta, hogy nem várható Dél-Korea formális csatlakozása a Quad kezdeményezéshez, 
bár az elképzelhető – különösen, ha ismét jelentősen romlana a járványhelyzet –, hogy a Quad Plus 
alkalmi egyeztetésein részt venne.

A Koreai Köztársaság középhatalmi ambícióinak természetesen az Új Déli Politika nem az egyetlen 
terepe, de kétségtelenül a legmarkánsabb, és kiemelkedő jelentőségre tett szert az Egyesült Államok 
és Kína közötti stratégiai verseny fokozódásával. A 2021 januárjában hivatalba lépett Joe Biden elnök 
nemcsak folytatta a Quad együttműködés megerősítésének politikáját, hanem „magasabb sebesség-
be” is kapcsolta. Az addig külügyminiszteri szinten történő koordináció helyett 2021 márciusában a 
négy ország vezetői egyeztettek online, majd szeptemberben megtartották Washingtonban az első 
rendes, „élő”, legmagasabb szintű találkozót. Csakúgy, mint elődje, Biden elnök is örömmel vette 
volna, ha Dél-Korea csatlakozik a Quad együttműködéshez, de – mint a fentiekben erről szó volt – a 
Mun-kormányzat továbbra is ragaszkodik a saját önálló stratégiai megközelítéséhez az Indo-Pacifi-
kus térségben vonatkozásában. Ez átvezet ahhoz a kérdéshez, hogy a Koreai Köztársaság miképpen 
pozícionálja magát az amerikai-kínai rivalizálás kontextusában.

Helytállónak tűnhet az az elképzelés, miszerint Szöul alapvető érdeke, hogy fenntartsa a gyümölcsöző 
együttműködést mind a védelmi-biztonsági garanciát nyújtó Egyesült Államokkal, mind legnagyobb 
kereskedelmi partnerével, a Kínai Népköztársasággal. Nyilvánvaló, hogy Szöul számára komoly vesz-
teséget jelentene, ha akár Washingtonnal, akár Pekinggel megromlanának a kétoldalú kapcsolatai. 
Ebből egyértelműen következik a konklúzió, hogy Dél-Korea egyensúlyozni fog a térség két nagy-
hatalma között. A kép azonban ennél összetettebb. Szöul azért is ódzkodik egy Kína-ellenes éllel 
létrehozott együttműködésben való formális részvételtől, mert Peking szerepe megkerülhetetlen az 
Észak-Koreával folytatandó párbeszéd vonatkozásában. Bár az kérdéses, hogy adott esetben a kínai 
vezetés mennyire hajlandó nyomást gyakorolni észak-koreai partnerére, gazdasági bekötöttsége okán 
Kína potenciális befolyása meghatározó, és ezzel Szöulban teljes mértékben tisztában vannak. És egy 
baloldali kormány különösképpen nem mondhat le a Korea-közi kapcsolatok javítására való törekvés-
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ről; sőt, a jobboldali kötődésű elnökök is többnyire igyekeznek előmozdítani az Észak-Koreával való 
együttműködést, bár számukra az rendszerint nem annyira fontos prioritás.

Mindezek mellett az Új Déli Politika is fontos szerepet játszik az Amerika és Kína közötti egyen-
súlyozás politikájában. Mint említettem, az Új Déli Politika továbbvitele már önmagában egyfajta 
távolságtartást jelent az Egyesült Államok Indo-Pacifikus térségre vonatkozó stratégiai elképzelé-
seitől. Ugyanakkor a kezdeményezés kiemelt célja, hogy – a délkelet-ázsiai országokkal való politi-
kai együttműködés fejlesztése mellett – diverzifikálja gazdasági-kereskedelmi kapcsolatait, és ezáltal 
csökkentse a kínai gazdaságtól való függését. Tehát az Új Déli Politika stratégia távolságtartást jelent 
az egyik irányba, míg „gazdasági távolságtartásra” törekszik a másik irányba; ahogy Amerika marad 
az ország biztonságának az első számú letéteményese, úgy Kína szerepe, mint első számú gazdasági 
partner sem fog változni. 

Az Új Déli Politikának azonban van egy további funkciója az amerikai-kínai rivalizálás vonatkozá-
sában. A Koreai Köztársaság az ASEAN-országokkal együtt a két nagyhatalom közötti stratégiai 
versengés tompításában érdekelt; vagyis közös céljuk a multilaterális együttműködés erősítése, és az, 
hogy két nagyhatalmat minél intenzívebben bevonják a regionális együttműködés, vagyis az ASE-
AN kereteibe, ezáltal is csökkentve a közöttük kialakuló rivalizálás élét. Ezért támogatja mind az 
ASEAN, mind Dél-Korea az „ASEAN centrality” elvének az érvényesítését a régió vonatkozásában. 
Ez annak szorgalmazását jelenti, hogy az ázsiai és csendes-óceáni térség államai az ASEAN adta 
multilaterális keretekben rendezzék a felmerülő politikai és biztonsági problémákat, és hogy az ASE-
AN legyen az a regionális szervezet, amely centrális szerepet tölt be a béke és biztonság megőrzése 
érdekében. Az ASEAN-országok és Dél-Korea számára egyértelmű, hogy a nagyhatalmak közötti 
versengés kiéleződése, a feszültség növekedése csak csökkentheti a külpolitikai mozgásterüket. 

6. Konklúzió
A végéhez közeledik Mun elnök hivatali ideje, – márciusban tartják a soron következő elnökválasz-
tást – így megvonhatjuk az elmúlt öt év mérlegét. Mint korábban említettem, az elnök külpoliti-
kai stratégiájában egyfajta szintézisre törekedett baloldali és konzervatív elődjeinek politikái között. 
Egyszerre akarta javítani a Korea-közi együttműködést – a korábbi Napfény-politika szellemében 
– és növelni Dél-Korea nemzetközi aktivitását, ami konzervatív elődjeinek is kiemelt célkitűzése 
volt. Észak-Korea vonatkozásában felismerte, hogy a két Korea közötti kapcsolatok érdemben csak 
akkor javíthatók, ha egyben sikerül normalizálni a Washington és Phenjan közötti viszonyt. Ezzel 
elkerülte a korábbi baloldali vezetők, különösen No Muhjon elnök hibáját, aki az Észak-Koreával 
való megbékélést még Amerika megkerülésével is kész volt erőltetni. Mun elnök ezzel szemben Wa-
shingtonnal tandemben haladt a KNDK-val kapcsolatépítésben, és Kim Dzsong-ün észak-koreai 
vezető kompromisszumképtelenségén múlott, hogy nem sikerült érdemi áttörést elérni. Mind az ak-
tív és kezdeményező KNDK-politika, mind a fokozott nemzetközi szerepvállalás – amelynek az Új 
Déli Politika a legfontosabb eleme – Dél-Korea középhatalmi ambícióit hivatottak erősíteni. Nagy 

utat tett meg a Koreai Köztársaság a segély-függőségtől Ázsiai negyedik legnagyobb gazdaságának 
felépítéséig, a hidegháború alatti passzív külpolitikától az autonóm stratégia törekvések felvállalásáig. 
Az ötvenes években még az Egyesült Államok gyámsága által meghatározott helyzetből emelkedett 
fel az ország napjainkra a középhatalmi státuszig. Miközben Dél-Korea fokozatosan, de határozot-
tan növelte külpolitikai mozgásterét, ezzel párhuzamosan egyre inkább középhatalomként definiálta 
magát, és a nemzetközi színtéren is ennek a státusznak megfelelően növelte aktivitását és bővítet-
te kapcsolatrendszerét. Bekövetkezhetnek akár jelentős hangsúlyeltolódások a 2022 tavaszán felálló 
új kormányzat külpolitikájában – különösen a bilaterális kapcsolatok tekintetében (ide sorolható a  
Korea-közi kapcsolatok ügye is) – azonban az bizonyos, hogy az új vezetés továbbra is törekedni fog 
az ország középhatalmi státuszának fenntartására és megerősítésére.
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Absztrakt
Mongólia modern kori történelmének néhány fontos eseményének tisztázása még várat magára, még 
mindig nagyon lassan halad a szocialista korszak emlékeinek feltárása, holott az első lépésekre már az 
1990-es rendszerváltás után sor került. A hetvenéves elnyomás, a bolsevik propaganda ferdítései, va-
lamint dokumentumok hiánya megnehezíti a történészek munkáját. Különösen nehéz feltárni a nagy 
terror időszakát 1937-1939 között, amikor szovjet parancsra a mongol bolsevik vezetők elpusztítot-
ták az ország felbecsülhetetlen kulturális és vallási értékeit, műemlékek ezrei kerültek külföldre, első-
sorban a Szovjetunióba. Több száz buddhista kolostor esett áldozatul ekkor, és ami még megrázóbb, 
hogy szerzetesek (lámák) ezreit bírói ítélet nélkül lőtték agyon. Ezekről az esetekről nagyon kevés az 
írott dokumentáció, sokszor szemtanúk elbeszéléseiből értesültek a kutatók, hogy mi is történhetett. 
Néhány tömegsír feltárása és a csontok vizsgálata révén azonban betekintést nyerhetünk a bolsevik 
apparátus kegyetlenkedéseibe. A történtekért a szovjet és a mongol pártvezetők, valamint az álla-
mapparátus tagjai egyaránt felelősek, ennek ellenére két mongol bolsevik diktátornak máig köztéri 
szobra van, az ártatlanul meghurcolt politikai elítélteknek pedig csak néhány emlékművet állítottak a 
fővárosban és néhány megyeszékhelyen.

Kulcsszavak: buddhizmus, Choibalsan, Bogdo Gegen, kolostorrombolás, Komintern

1  Dr. Obrusánszky Borbála Ph.D, egyetemi adjunktus, Károli Gáspár Református Egyetem.

Abstract
Clarification of some important events in Mongolia’s modern history is still pending, and the 
exploration of memories of the socialist era is still very slow, although the first steps were taken after 
the 1990 regime change. Seventy years of repression, distortions of the Bolshevik propaganda and 
lack of documention have made the work of historians difficult. It is particularly hard to uncover the 
period of great terror from 1937 to 1939, when the Mongolian Bolshevik leaders by the edit of Soviet 
leaders, destroyed the country’s amazing cultural and religious values, thousands of monuments were 
sent abroad, primarily to the Soviet Union. Hundreds of Buddhist monasteries fell victim at the 
time, and it is even more shocking that thousands of monks (lamas) were shot dead without judicial 
judgment. There are few written documentations of these cases, and researchers have often been 
heard from eyewitness accounts what might have happened. By unearthing some mass graves and 
examining the bones, we can gain insight into the cruelty of the Bolshevik apparatus. Both Soviet 
and Mongolian party leaders and members of the state apparatus are responsible for what happened, 
yet two Mongol Bolshevik dictators still have public statues, and the innocent political convicts have 
only one common monument in the capital and some in the county centres.

Keywords: Buddhism, Choibalsan, Bogdo Gegen, monastery destruction, Komintern

1. Bevezető gondolatok
A modern kori mongol történelem egyik legmegrázóbb eseménysorozata az 1937-1939-es terrorhul-
lám volt, amikor a mongol pártvezetés parancsot adott a buddhista kolostorok elpusztítására és a szer-
zetesek tömeges lemészárlására. Ekkor a háromszáz éves mongol vallási és kulturális örökség jórészt 
megsemmisült. Közel ötven év után, az 1990-es években ugyan megindult a kolostorok újjáépítése, 
az elítélt és agyonlőtt szerzetesek rehabilitálása, de a korábban megsemmisített kincsek és a sajátos 
építészeti örökség az enyészeté lett. Tanulmányomban bemutatom azt az alig húsz éves esemény-
sort (1921-től 1938-ig), amely a buddhizmus értékeinek megsemmisítéséhez vezetett, felsorolva a 
pusztításért felelős mongol és a szovjet személyeket, kiemelve Sztálint, illetve két mongol diktátort, 
Khorloogiin Choibalsan-t és Yumjaagin Tsedenbal-t (Batsaikhan, 2021, p. 301).2

A modern kori mongol történészek között egyetértés alakult ki abban, hogy a buddhista egyház elleni 
támadás több korszakra osztható,3 a dokumentumok alapján látható, hogy az egyház likvidálását már 
a kezdet kezdetén eltervezték, nem volt kétség, hogy előbb-utóbb elpusztítják a legnagyobb ellenfe-
lüket. 1921 és 1926 között a bolsevik uralom még nem szilárdult meg Mongóliában, ezért többnyire 
csak javaslatokat dolgoztak ki a buddhista egyház ellehetetlenítésére. A Komintern megbízottak és 

2  A mongol történész is őket teszi meg fő felelősnek, kihangsúlyozva, hogy az állami apparátus tagjai (az alacsony beosztásúaktól a 
vezetőkig) szintén felelősek a történtekért, ők ugyanis szolgai módon minden parancsot végrehajtottak. 

3  L. O. Batsaikhan, Z. Lonjid és S. Baatar által szerkesztett és 2021-ben megjelent tanulmánykötet – Khelmegdel ba Tsagaatgal – átfogó 
képet nyújt a mongóliai koncepciós perekhez és tisztogatásokhoz.



Eurázsia szEmlE ii. évfolyam 2022/1. szám, 134—148

Obrusánszky Borbála Mongol terrorhullám a buddhista egyház ellen (1937–1939)

138 139

a mongol bolsevik párt vezetői is már akkor kinyilvánították, hogy a buddhista közösség a kommu-
nista párt fő ellensége. 1926-1929 között a buddhista egyház gazdasági hatalmának megtörését célzó 
intézkedések születtek, majd 1929-től egészen 1933-ig a kolostorok vagyonának begyűjtése történt 
meg. Ekkor már néhány kolostori vezetőt is koholt vádak alapján letartóztattak és elítéltek. 1933-
1938 között a Mongol Népi Forradalmi Párt a lámák teljes fizikai megsemmisítésére törekedett, és a 
totális támadás 1937-ben indult meg.

Még mindig vannak olyan kutatók, akik kizárólag a Szovjetuniót és a szovjet pártvezetést teszik fele-
lőssé a történtek miatt, de ahogyan J. Bolbaatar rámutatott, helyi közreműködők nélkül nem lehetett 
volna végrehajtani a feladatot (Boldbaatar, 2018, p. 294). Tehát a buddhista értékek megsemmisí-
téséért és a több ezer láma kivégzéséért a mongol hatóságok és pártvezetők is ugyanúgy felelősek. 
Ugyanerre a megállapításra jutottak azok a történészek is, akik 2021-ben átfogó tanulmánykötetet 
jelentettek meg a politikai terrorról (Batsaikhan et al., 2021). Sajnos még mindig kevésbé ismert 
azoknak a mártír szerzeteseknek és rangjuktól megfosztott arisztokratáknak a nevei, akik hősies el-
lenállást tanúsítottak a megszálló szovjetek, illetve a bolsevik mongol pártvezetés ellen. Nincsenek 
köztéri szobraik, televíziós műsorokban, népszerűsítő kiadványokban hangsúlyosan nem szerepelnek, 
azonban velük ellentétben a kommunista vezérek nevei máig jól ismertek, sőt a lámák és a kolostorok 
elpusztítására parancsot adó diktátornak, Kh. Choibalsan-nak legalább két köztéri szobra is áll még 
az országban, sőt Mongólia legkeletibb megye központja is az ő nevét viseli.4

Mongóliában a buddhizmus viszonylag későn, a 16. század végétől jelent meg. Az uralkodók és a 
nemesek adományai révén a buddhista egyház nagy vagyont halmozott fel, a politikai és a gazdasági 
életben is nagy befolyással rendelkezett. A szerzetesek száma az 1918-as népszámlálás szerint 120 
ezer volt (az összlakosság alig haladta meg a félmillió főt) (MAHN Központi Archívum. F.1. t.6.
hn.113, h.103.). Az egyház hatalmi csúcspontját a 20. század elején érte el, amikor a Bogdo Gegen 
buddhista egyházfőt 1911-ben kánná is megválasztották. Mongólia 1911-ben ugyan függetlenné vált 
a mandzsu birodalomtól, de a két szomszédos nagyhatalom – Oroszország és Kína – nem volt érde-
kelt egy erős belső-ázsiai középhatalom létrejöttében, ezért a korábban kiszakított területek (Burjá-
tia és Belső-Mongólia) anyaországhoz való visszatérését nem támogatták. 1915-ben Khyakhtában a 
három ország képviselői tárgyalóasztalhoz ültek, hogy rendezzék Mongólia nemzetközi helyzetét.  
A két nagyhatalom nem egyezett bele abba, hogy Mongólia független maradjon, hanem jövőjét  
Kínán belül jelölték ki, mint autonóm tartomány. A kínai csapatok formálisan megszállták az orszá-
got, de igazán akkor erősítették meg a határvédelmet, amikor a Bogdo Gegen egyházfő a bolsevik 
eszmék elterjedésétől tartva maga kérte a kínai csapatok bevonulását. Az első világháború, az orosz-
országi bolsevik hatalomátvétel nagyban befolyásolták az ország későbbi sorsát.

A mongol politikusok és hivatalnokok közül sokan nem nyugodtak be a kyakhtai egyezménybe és 
azon dolgoztak, hogy hazájuk függetlenné váljon. Khatanbaatar Magsarjav hadvezér és Dilav Khu-
tukhtu nyugat-mongóliai egyházi vezető az Egyesült Államoktól kértek segítséget, míg a Bogdo  
Gegen Kolcsak orosz cári tengernagyhoz fordult segítségért. Azonban az első világháború miatt 

4  Yumjaagin Tsedenbal, Choibalsan-t követő diktátornak is két köztéri szobra van Ulánbátorban, a Dráma Színház előtti teret róla 
nevezték el. 

mindegyik nagyhatalom az európai hadszíntérre fókuszált, ezért nem foglalkoztak a mongolok ké-
réseivel, válasz egyik helyről sem érkezett. Eközben Mongólia belekeveredett az oroszországi pol-
gárháborúba, az országot 1920-ban cári erők, 1921-ben a bolsevikok szállták meg. Utóbbi esemény 
megváltoztatta a belső-ázsiai ország életmódját és kijelölte fejlődésének irányvonalát. 

A Bajkál-tó térségébe eljutott bolsevik csapatok közelsége egyes, kis létszámú politikai csoportnak 
reményt adott, hogy az új erővel szövetkezve sikerül kivívni függetlenségüket. A történetírás két ilyen 
szervezetről tud, akiknek Urgában volt a székhelyük és illegális tevékenységet folytattak.5 1920. június 
25-én két csoport egyesülésével létrejött a Mongol Néppárt, akik segítséget kértek a szovjet-orosz 
bolsevik erőktől, hogy szabadítsák fel Mongóliát a kínai megszállás alól. Tették ezt annak ellenére, 
hogy nem volt jogi felhatalmazásuk erre, hivatalosan nem képviselték az országot, számuk is jelen-
téktelen volt: 1920-ban a párt taglétszáma még a 200 főt sem érte el (Obrusánszky, 2002, p. 116).  
A szovjet-orosz bolsevik erők támogatták a Mongol Néppárt tagjait, de a katonai invázióval még 
kivártak, lévén a terület a nemzetközi jog szempontjából Kína része volt. 1920 októberétől azonban 
megváltozott a helyzet, amikor a cári csapatok vezére, Ungern báró behatolt Mongóliába. 1921. febru-
ár 4-én elfoglalta a fővárost, Urgát (Niislel Khüree). A cári csapatok jelenléte miatt a szovjet bolsevik 
erőknek fontossá vált Mongólia, céljuk az volt, hogy onnan is kiűzzék az ellenséges cári hadsereget, 
akik veszélyeztették a bolsevikok uralmát. 1921. március elején tartotta első kongresszusát a Mongol 
Néppárt, ahol felvették a Mongol Népi Forradalmi Párt nevet. Március 18-án megtámadták és el-
foglalták az orosz határvárost, Khaykhtát. A szovjet bolsevik erők, akik már akkoriban a Bajkál-tónál 
állomásoztak, kivártak és K. Neiman és G. Chereinisinov vezetésével csak június 28-án keltek át a 
mongol határon és indultak meg a főváros elfoglalására. A szovjet-orosz katonák 1921. július elején 
elérték a mongol fővárost, Niislel Khüree-t, a mai Ulánbátor elődjét. A mongol történészek többsége, 
köztük J. Boldbaatar nemzeti demokratikus forradalomnak tartják a főváros elfoglalását (Boldbaatar, 
2018, p. 294). O. Batsaikhan azonban már amellett érvelt, hogy ez az akció a szovjet bolsevik erők 
katonai győzelme volt, akik a fővárosba való bevonuláskor elfogták és letartóztatták a buddhista egy-
házfőt és minisztereit, illetve a legfőbb állami tisztviselőt. Megkezdték a politikai tisztogatást, már 
az első napokban 88 embert fogtak el azzal az indokkal, hogy Ungern bárót támogatták (Mongol 
Nemzeti Archívum, kh.284. d. 1, kh.n. 21, p. 6). 

A szovjet fegyverek árnyékában új kormány alakult a Mongol Néppárt tagjaiból, de az új hatalmat 
a Szovjetunión kívül egyetlenegy külföldi ország sem ismerte el. A mongol kormány a kezdetektől 
nem dönthetett önállóan, hanem a Moszkvából küldött Komintern képviselők adtak iránymutatást 
számukra. Rinchino a Komintern mongóliai megbízottja már 1921-ben kijelentette, hogy a párt fő 
célkitűzése legyen a „sárga és a fekete feudálisok” elleni küzdelem. 1921 augusztusában érvénytele-
nítették a mandzsu kori nemesi és egyházi címeket, rangokat. Begyűjtötték a kolostori közigazgatási 
pecséteket, megszüntették az egyházi és nemesi különkormányzatot, tehát megfosztották az egyházat 
a külön közigazgatástól. 

5  Az első volt a Konzuli csoport, vezetője D. Bodoo, 1921-1922 között Mongólia miniszterelnöke volt. Ez egy radikális, a bolsevik esz-
méket is elfogadó csoport volt. A másik a Khüree csoport, nemzeti érzelmű és a Bogdo Gegen-hez hű, főleg állami tisztviselőkből állt. 
Vezetőjük S. Danzan vámtisztviselő volt.
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2. Első lépések a buddhista egyház ellen
A fennmaradt dokumentumokból láthatjuk, hogy a mongol bolsevik párt eleinte óvatosan hozott 
döntéseket, mivel a buddhista egyháznak nagy befolyása volt a mongol lakosságra, és számbelileg is 
többségben voltak. Ennek tudható be, hogy meghagyták uralkodónak Mongólia egyházfőjét, Bogdo 
Gegen-t, akivel elismertették az ország új államformáját.

Követve a fokozatosság elvét, a húszas évek elején egyházi kérdésekben a párt azt az álláspontot han-
goztatta, hogy nem egyházellenes, pusztán csak annak megtisztulását akarja, és hogy térjenek vissza 
az eredeti buddhista tanításokhoz, a szegénységhez. Másik taktikai lépésük volt, hogy az alacsony be-
osztású lámákat és szerzetes tanoncokat szembeállították a kolostor vezető lámáival, mintha az előb-
biek érdekét képviselnék, de a valódi cél a szerzetesi közösség egységének megosztása és likvidálása 
volt. Az alább bemutatott dokumentumokból kiderül, hogy a terror ugyanúgy érintette az alacsony 
rangú lámákat, mint a felsővezetőket. 

Már az 1921-es bolsevik hatalomátvételt követően megkezdődtek a koncepciós perek és a tisztogatások. 
Ekkor a párt jelszava az volt, hogy a cár pártiakat támogatókat üldözik, mivel tőlük akarják megtisztí-
tani a mongol forradalmat. Megalakult egy különleges katonai tanács Elbegdorj Rinchino Komintern 
képviselő vezetésével, amely a vizsgálatokat folytatta le (Baasandash & Tsogtbaatar, 2021, p. 41).  
Az első áldozatok a Bogdo Gegen testőrségéből kerültek ki. Még ugyanabban az évben, 1921-ben 48 
főt tartóztattak le és vezetőjüket, Sakya lámát kivégezték (Baabar, 2016, p. 197). 1922-ben D. Bodoo 
miniszterelnök és társai koncepciós pere került a figyelem középpontjába, akit azzal vádoltak meg, hogy 
forradalom ellenes tevékenységet végzett és titokban tárgyalt külföldi imperialista hatalmakkal, Kína 
és az Egyesült Államok képviselőivel. A valódi ok inkább az lehetett, hogy Bodoo nem akarta, hogy a 
Szovjetunió beavatkozzon a mongol belügyekbe, ezt egyik beszédében nyíltan meg is fogalmazta. 

1923. év elején a főváros magas rangú lámáit, köztük Tserendorj khutukhtu-t,6 Sereenem-et,  
Tseveennorov-ot7, Dobchin-t, Chagpaaval lámát, Tsogbadrav-ot, Damdinhisig-t azzal vádolták 
meg, hogy Japánhoz fordultak segítséget kérni a forradalom megbuktatására. A következő évben 
már a nemesi és egyházi birtokok megszerzésére is tervek születtek. 1924-ben Gelegdorj párttag 
azt javasolta, hogy az elhunyt Sain Noyon kán, T. Namnansuren vagyonát államosítsák.8 A párt 
beleegyezett a javaslatba és elvették az örökösöktől a vagyont. Hasonlóan jártak el az 1924-ben 
elhunyt Bogdo Gegen egyházfő vagyonával, amely a mongol államé lett.

1925-ben egy szigorúan titkos iratot készített Vitalij, a szovjet Belügyi Népbiztosság tanácsadója, aki 
11 pontban foglalta össze a mongóliai buddhizmus helyzetét és megfogalmazott tanácsokat is, hogy 
mit lehet ellenük tenni. Megemlítette például, hogy a lámák a Bogdo Gegen halálával elvesztették 
politikai függetlenségüket, viszont továbbra is erős a gazdasági hatalmuk. Megfogalmazta, hogy a 
buddhista egyház a legnagyobb akadálya a párt terjeszkedésének. Azt javasolta, hogy a párt folyama-

6 Ő volt Bogdo Gegen orvosa. 

7 A Sain noyon khan megye élő istene (khubilgan). 

8 Tögs-Ochirin Namnasuren 1919-1912 között volt Mongólia miniszterelnöke. 

tosan hangoztassa azt, hogy a lámák a forradalom legnagyobb ellenségei (Mongol Nemzeti Archívum 
sh. 445. d.5, kh. 39. 1-12.; Batsaikhan, 2021, p. 334).

A párt az egyház ellenes propaganda mellett konkrét intézkedéseket is tett az egyház megtörésére. 
1926-ban megadóztatták az egyházi vagyont, hogy ezzel is csökkentsék a lámák hatalmát. A rendel-
kezés ellen a Bayantumen khüree lámái tiltakozni kezdtek, amelyet erőszakosan levertek, a lázadás 
vezetőit, Ishjamts, Zogsoo, Molom nevű szerzeteseket agyonlőtték.

Ugyanebben az évben a Kominterntől levél érkezett a Mongol Népi Forradalmi Párt 5. kongresszusá-
hoz, amelyben azt követelték, hogy a párt tiltsa meg, hogy bármely buddhista élő isten (khubilgán, ku-
hutugtu stb.) újjászülessen. Valószínűleg attól tartottak, hogy megtalálják a Bogdo Gegen utódját és az 
egyház megerősödik a párt rovására. Ezt azonban még abban az évben nem szabályozták az államot és 
a vallást kettéválasztó törvényben, csak két évvel később került rá sor. 1928-ban a Mongol Népi Forra-
dalmi Párt 7. kongresszusára érkezett B. Smeral vezette Komintern küldöttség hatására fogadták el azt a 
rendelkezést, amely megtiltotta a Bogdo Gegen és más khubilgánok és khutukhtuk számára az újjászü-
letést (Batsaikhan et al., 2021, p. 73). A további mongol belpolitikai eseményeknél is jellemző volt, hogy 
szolgai módon lemásolták a Szovjetunióban meghozott rendelkezéseket. 1928-ban a Szovjetunióban 
meghirdették, hogy a vallások elleni küzdelem a szocializmusért folyó küzdelem. Ugyanebben az évben, 
1928-ban a mongol bolsevik párt kongresszusa határozatot hozott a feudálisok javának begyűjtéséről. 
1929-ben elrendelték, hogy a „feudálisok” összes vagyonát állami tulajdonba vegyék. 1929-1930 között 
730 fő, 1930-1931 folyamán pedig 500 nemes és magas szintű láma vagyonát kobozták el. 

A hatékony koordináció megvalósítása érdekében 1928-ban három fős Komintern képviselet nyílt 
Ulánbátorban, ők közvetítették a moszkvai pártvezetés döntéseit. 1929-ben Kuchumov, az Ulánbá-
tori Szovjet Nagykövetség Komintern megbízottja felsorolta, hogy milyen azonnali teendői vannak a 
mongol pártvezetőknek: az állatállomány államosítása, a „feudálisok” elleni küzdelem, a régi nemesek 
teljes kisemmizése, valamint agresszív támadás az egyház ellen. Az iránymutatás hatására a mongol 
bolsevik párt kijelentette, hogy a lámák a forradalom ellenségei, ezért a velük való küzdelem a párt 
egyik legfőbb célja (Batsaikhan, 2007, p. 303).

Miután Sztálin 1930 február elején kinyilvánította, hogy a Szovjetunióban a kulákok elleni küzdelem 
elérése céljából megszüntetik a magántulajdont, ez az elképzelés Mongóliában is megjelent. 1930-ban 
Kaganovics a következő, szinte kötelezően megvalósítandó javaslatot küldte el a Mongol Népi Forra-
dalmi Párt Központi Bizottságának: „Nem gyűjtötték be az összes kolostor vagyonát, csak a lázadásokban 
részt vett lámák vagyonát kobozták el. Ezt a folyamatot fel kell gyorsítani. El kell választani az alsó rangú 
lámákat az egyházi vezetőktől úgy, hogy a kolostor vagyonából állatokat kell juttatni nekik és számukra 
néhány kedvező határozatot kell hozni, ilyen a kedvezményes adófizetés vagy ideiglenes felmentés a katonai 
szolgálat alól” (Nemzeti Történeti Archívum skh. 445. D. 5, khn. 58. Kh. 7).

A Komintern tanácsára 1930-ban, a Mongol Népi Forradalmi Párt kongresszusán elfogadásra került 
a következő évtizedre előremutató program. Kinyilvánították, hogy az ország fejlődése érdekében egy 
lendülettel meg kell teremteni a szocializmust: vidéken a független pásztorokat szövetkezetbe való 
tömörítéssel kell megtörni, a sárga és a fekete feudálisokon is a vagyonuk begyűjtésével győzelmet 
kell aratni (Baabar, 2016, p. 208).
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3. Az 1932-es népfelkelés 
Az 1930-as évek elejétől meghirdetett „Új Fordulat” politikája fel akarta gyorsítani a szocializmushoz 
vezető utat és erőszakosan fel akarta számolni a magántulajdont, ami ellen vidéken tiltakozó meg-
mozdulások kezdődtek. A Kis Hurál XVII. Kongresszusának értékelése szerint a lázadást az robban-
totta ki, hogy nemcsak az arisztokraták és a kolostorok, hanem az egyszerű magánemberek vagyonát 
is begyűjtötték, jelentősen korlátozták a magán kereskedelmet, és sok szerzetest visszakényszerítették 
a civil életbe (Batsaikhan, 2021, p. 262). Ezt a politikát később baloldali elhajlásnak nevezték el. A vi-
déki lakosságot ért folyamatos atrocitás és vagyonelkobzás miatt országszerte tiltakozások kezdődtek, 
amelyek az ország nyugati megyéiben különösen erősek voltak. A párt politikája ellen Nyugat-Mon-
góliában már 1929 végén megmozdulások történtek, elsőként Uvs megyében. Tögsbuyant település 
Ulaangari kolostorában9 került sor az első szervezett felkelésre 1930. március 25-én, amikor negyven 
szerzetes elfoglalta a helyi tanácsházát, az ott dolgozó tíz hivatalnokot elfogták, és átvették az irányí-
tást. A helyi pártszervezet nem tudott megbirkózni a feladattal, ezért erősítést kértek. Végül orosz és 
mongol csapatok együttesen verték le a megmozdulást, a szerzeteseket támogató civil résztvevőket is 
elítélték, és mintegy 48 embert lőttek le (Batsaikhan, 2021, p. 70). A megtorlás ellenére sem csillapod-
tak vidéken az indulatok, az ország több megyéjére kiterjedtek a felkelések. Az 1932-es eseményeket 
a mongol történészek 1990-ig ellenforradalmi megmozdulásnak tartották, majd a rendszerváltás után 
népfelkeléssé nevezték át. Kuzmin és Oyunchimeg egyenesen polgárháborúnak nevezte a történé-
seket (Kuzmin & Oyunchimeg, 2014). A rendelkezésre álló adatok alapján a megmozdulások az 
ország hét megyéjét érintették a huszonegyből, a legerősebb ellenállás az ország nyugati megyéiben 
volt érezhető. Khövsgöl megye Rashaant járás Khyalganat kolostorban 1932. április 11-én felkelés 
tört ki, amely négy megyét (Arkhangai, Övökhangai, Zavkhan, Khövsgöl) érintett, ahonnan további 
három megyére terjedt ki a felkelés. A megmozdulások körülbelül fél évig tartottak, a párt csak októ-
ber-november folyamán tudta teljesen elfojtani a vidéki mozgalmakat, orosz segítséget igénybe véve.  
Az ország délnyugati megyéjében, Govi Altaiban is viszonylag erős volt az ellenállás, ahol a kínai Xin-
jiang tartománnyal teremtettek kapcsolatot. A párt Központi Bizottságához eljutott üzenet szerint 
a felkelők Kínából kaptak segítséget (felszerelés, fegyverek stb.). A Khövsgöl és Arkhangai megyei 
felkelők egymással is felvették a kapcsolatot. A vidéki mozgalmak erősödése idején az északi Selenge 
megyében az egyházi vezetők egy bizonyos Tudev Luvsandorj fiában felfedezni vélték az egyházfő 
kilencedik újjászületését. Ez az országosan elterjedt hír megrendítette a párt tekintélyét.10 

A Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága képtelen volt a mozgalmak megfékezésére, mert 
még mindig kevés embere volt, sőt, akiket az 1920-as évek második felében beszerveztek, azok közül 
is sokan kiléptek a pártból, így tiltakozva a szélsőbaloldali politikával szemben. Ebben az időszakban a 
párt taglétszáma drasztikusan 4000 főre csökkent, csak 1941-re érte el a korábbi 14 ezer fős létszámot. 
A helyzetet tovább bonyolította, hogy a párt vezetői nem kaptak segítséget a Szovjetuniótól, mert ott 
is hasonló bajok adódtak a kulákok lázadása miatt. 1932 májusában a Komintern helyi képviselete azt 

9 Ma Uvs megye, Turgen járás.

10  A fiút később szüleivel együtt ismeretlen helyre szállították, továbbiakban senki sem hallott felőlük. Vélhetően agyonlőtték őket (Bat-
saikhan, 2021, p.130).

javasolta, hogy a kollektivizálás ellen küzdőket megosztással kell legyőzni: a buddhista egyház vezető 
szerzeteseit továbbra is ellenségként kell kezelni és őket el kell távolítani a néptől, illetve az alsó rangú 
lámáktól. Javasolták, hogy azt terjesszék el, hogy ezen lámák külföldről, a kínaiaktól és a japánoktól 
kapnak segítséget. Előírták továbbá, hogy a felkelésben részt vett emberek vagyonát el kell kobozni, 
illetve azokból lehet juttatni az alsó rangú lámáknak, hogy fenntartsák az ellentétet közöttük (Mongol 
Népi Forradalmi Párt Központi Archívuma, Skh 1, d 1, khn 105, 25-34). A mongol belpolitikában 
továbbra sem javult a helyzet, vidéken sokan ellenszegültek az erőszakos kollektivizálásnak. 

A mongol pártvezetők távirati úton számoltak be Sztálinnak az eseményekről. 1932 júniusában a kö-
vetkezőt jelentették: „Mongóliában súlyosbodott a helyzet. Tsetserlegben felkelés tört ki, és fennáll a veszé-
lye, hogy Khövsgölben ismét megmozdulásra kerül sor. A keleti megyékben is fennáll a veszélye a felkelésnek. 
Ha nem kapunk segítséget, nem tudjuk leverni ezeket a mozgalmakat. Ulánbátorban (Niislel Khüree) a 
legveszélyesebb a helyzet. Ha nem kapunk támogatást, a fővárost elveszíthetjük” (Batsaikhan et al., 2021, 
p. 363-364). Sztálin azonban előbb a Szovjetunióban lévő népmozgalmak leverésére koncentrált. Mi-
után otthon úrrá lett a helyzeten, Mongóliára fordította figyelmét. A szovjet konzulátuson működő 
Komintern-iroda vezetőit arra utasította, hogy ítéljék el azokat a bolsevik vezetőket, akik a válságokat 
okozták, bélyegezzék őket baloldali elhajlóknak. Júniusban összeült a Mongol Népi Forradalmi Párt 
9. kongresszusa, amelyben elemezték a kialakult helyzetet. Eszerint a fokozódó osztályharcban a felső 
lámák és a feudálisok kihasználták a baloldaliak hibáit és fellázították az embereket. A népfelkelés 
áldozatainak a száma máig nem ismert pontosan, általában hatezertől nyolcezer főt valószínűsítenek.11 
Sok magas rangú láma, arisztokrata és pásztorcsalád Kínába menekült, majdnem minden, Kínával 
határos megyéből voltak menekült családok (a hivatalos adatok alapján 7542), ami körülbelül 30 ezer 
főt jelentett. A családok nagy része 1932. év végén visszatért Mongóliába (Batsaikhan, 2017, p. 49).

4. A keleti fenyegetés tükrében
Még a nagy vidéki tiltakozó mozgalmak előtt egy jelentős esemény történt Mongólia keleti határá-
nál. 1931-ben megalakult Mandzsukuo (Mandzsúria), a japán bábállam, amely az erőszakos japán 
terjeszkedés hídfőjének számított. A szovjet vezetés joggal tartott attól, hogy a japánok előbb-utóbb 
támadást intéznek irányukba, hogy Szibérián keresztül elérjenek Európába. Másrészt a cári erők kö-
zül sokan az 1920-as évek elején Mandzsúriába menekültek, így fennállt annak a veszélye is, hogy 
azok is aktivizálják magukat és támadást indítanak.12 Sztálin ezt a veszélyt kihasználva próbált végleg 
leszámolni a mongol buddhista egyházzal. 1933-tól több találkozó keretében utasította a mongol 
pártvezetőket, hogy milyen lépéseket tegyenek egyrészt a japán támadás megakadályozása, másrészt 
a mongol szerzetesek likvidálása érdekében. Az első magas szintű találkozóra 1933. december 25-én 
került sor, amelyen Sztálin és Vorosilov marsall vett részt, mongol oldalról pedig a Forradalmi Párt 
Központi Bizottságának titkára, B. Eldev-Ochir vezette a delegációt. Sztálin nehezményezte, hogy 

11 A lakosság 1 ezrelékével számolt, ami akkoriban 7000 ember volt.

12  Az 1930-as években Kovrig János újságíró számolt be a mandzsúriai állapotokról, megemlítve, hogy sok cári katona talált menedéket 
a térségben.
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Mongóliában nem csökken, hanem éppenséggel nő a lámák száma (Batsaikhan, 2007, p. 294). Ennek 
hatására a mongol pártvezetők 1934-ben megtiltották, hogy 18 év alatti diákok a kolostorokban tanul-
janak és csak a három vagy több gyermekes családoknak engedték meg, hogy egyik fiukat szerzetesnek 
adják (MAHN-1. m. 271). A következő év novemberében sor került a Sztálin-Genden találkozóra.  
A mongol miniszterelnököt a szovjet diktátor kigúnyolta, mert szerinte az országban kettős uralom 
van, az egyik a mongol kormány, a másik a buddhista egyház. A szovjet diktátor azt követelte, hogy a 
Mongol Népi Forradalmi Párt erősödjön meg és kerekedjen felül a lámákon (Batsaikhan, 2007, p. 297). 
Molotov szovjet külügyminiszter azt javasolta, hogy terjesszék el azt a nézetet, miszerint a lámák a ja-
pánok ügynökei, és ezért tegyenek kemény lépéseket. Az SZKP KB már hivatalosan Molotov javaslatát 
építette be a kommunikációjába. 1935. november 26-i határozatában előírták a mongoloknak, hogy ne 
lazítsanak a lámák elleni politikán, mert ők a forradalom ellenségei és a japánok kémei (Batsaikhan, 
2007, p. 302).

1936. január 7-én a mongol politikai elitet P. Genden, G. Demid, D. Namsrai részvételével Sztálin, 
Molotov és Vorosilov fogadta, akik a következőt mondták: „Biztatjuk önöket a forradalomellenes lámákkal 
folytatott küzdelem megvívására. Azt látjuk, hogy az elmúlt évben a lámák száma gyarapodott, és a korábban 
adott figyelmeztetés nem teljesült... ha a reakciós vezető lámákkal való küzdelmet, mint igaz ügyet nem vív-
ják meg, az állam árulójává vált vezető láma, Jamyantiv-et szabadon engedik, akkor a baloldali elhajlásból 
jobboldali elhajlás lehet. A kiváltságos jogokat nélkülöző lámákat el kell pusztítani. Ha Önök a lámákkal és a 
forradalom ellenségeivel nem harcolnak, akkor tőlünk nem kapnak többet segítséget” (Batsaikhan et al., p. 73).

1936 decemberében Sztálin A. Amar miniszterelnököt fogadta, a tárgyalások egyik fő témája volt a 
lámák elpusztítása. A. Amar ezt követően találkozott B. Rinchen-nel, akinek a következőt mondta: 
„Sztálin fogadott, és azt mondta, hogy Mongóliában a lámákat azonnal pusztítsuk el. Sztálin azt mondta, 
hogy ők tudják, hogyan kell ezt végrehajtani. Ahhoz azonban, hogy ezt elvégezzük, miniszterelnök, az ön 
engedélye kell. Így Mongóliában százezer lámát kell kivégezni” (Boldbaatar, 1993, p. 52). A szovjet nyomás 
ellenére a mongol miniszterelnökök halogatták, hogy konkrét lépéseket tegyenek a lámák elpusztí-
tására. Ezért két mongol miniszterelnök, Genden és Amar is az életével fizetett.13 1936-ban Sztálin 
legmegbízhatóbb mongol kollégája, Choibalsan belügyminiszter lett, ő volt az, aki szovjet segítséggel 
megkezdte a buddhista egyház elleni támadásokat. 1936-ban tömeges koncepciós pereket indítottak a 
buddhista lámák ellen, az egyik első áldozat Yonzon Khamba volt, akivel kapcsolatban 48 kolostorban 
végeztek vizsgálatot és a szerzeteseket tömegesen tartóztatták le és ítélték el (Boldbaatar, 1993, p. 52). 
1936 februárjától majdnem minden kolostorba kormánymegbízottakat küldtek, hogy felügyeljék a 
kolostorok mindennapi tevékenységét és jelentéseket készítsenek. Ezen jelentések alapján államellenes 
tevékenységet állapítottak meg a keleti, Mandzsukuóval érintkező határmenti kolostorokban és közü-
lük ötvenet azonnal bezártak. A Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága 1937. március 
25-i 45. számú határozatában felhívta a figyelmet arra, hogy a határ mentén, illetve ahhoz közeli ko-
lostorokban lévő forradalom ellenes csoport (utalva a szerzetesekre), titokban beengedik az ellenséget. 
A párt ezért 16 kolostorból kiköltöztette a szerzeteseket (Batsaikhan, 2021, p. 75).

13   Gendent 1936-ban kémkedés vádjával leváltották és letartóztatták, majd 1937-ben a Szovjetunióban kivégezték. Amart 1939-ben 
Choibalsan leváltotta és 1941-ben a Szovjetunióban kivégezték. 

1937 májusában Choibalsan Jezsov-nak, szovjet belügyi népbiztosnak a következőt írta: „Az elmúlt 
években az én egyik fő feladatom a lámák elleni küzdelem volt. Mi Sztálin elvtárs tanácsára elítéltük azokat 
a felső lámákat, akik kémkedtek, illetve fegyveres ellenállást szerveztek. A lámáktól 1936-ban 4,1 millió 
tugrikot (mongol pénznem) gyűjtöttünk be, amelyet 1938-ban 5,8 millió tugrikra emeltünk fel. Az elmúlt 
másfél évben 1446 lámát fogtunk el. Ezek közül főláma 439, közepes láma 404, szegény láma 603 volt. 
Különféle büntetőügyekben 1352 főt fogtunk el, akik döntő többsége láma volt.” A levélben szereplő adatok 
ellentmondanak a hosszú ideig hangoztatott mongol bolsevik propagandának, miszerint ők csak a 
magas rangú lámák ellen küzdenek. A fenti levélben leírtak alapján ugyanúgy elítélték az alacsony 
rangú szerzeteseket, mint a felsővezetőket. A kivégzettek között is többségben voltak az alacsony 
rangú szerzetesek. 1937-es évben pusztán azért lőttek agyon 23 szerzetest, mert megvádolták őket, 
hogy összejátszanak a külföldi imperialistákkal. Az összeesküvés vezetőjének Ch. Luvsankhaimchig 
tibeti származású szerzetest jelölték meg, aki 1914. óta Mongóliában élt. Sztálin 1937-ben összehan-
golt támadást indított az egyház ellen, és meghirdette a templomok lerombolását a Szovjetunióban.14 
Előírta, hogy Mongóliában is hasonlót hajtsanak végre. Az 1937-es egyház elleni támadás a mongol 
történelem egyik legsötétebb fejezete, amelynek borzalmait a mai napig sem tárták fel teljesen. Choi-
balsan a buddhista egyházat a fasizmus kiszolgálójának nevezte, és távirati úton rendelte el ország-
szerte a kolostorok lerombolását és a szerzetesek likvidálását.

1937. szeptember 10-e a nagy mongol terror kezdőnapja, ekkor kezdte meg a nagy tisztogatást Khor-
loogin Choibalsan, aki a Belügyminisztériumon belül felállított egy háromtagú Különleges Jogú Bi-
zottságot, amely egészen 1939 áprilisáig hozta a koncepciós ítéleteket. 51 ülésük alkalmával 25 800 
ember életéről és sorsáról döntöttek. Az ország férfilakosságának 10,9%-át ítélték el a politikai tisz-
togatások idején, a mongol összlakosság 5%-át. A mongol szakirodalomban nincs pontos adat a meg-
ölt lámák számáról, valószínűleg nem is tudjuk meg pontosan, hányan estek áldozatul a terrornak.  
A láma ellenes terror irányítói Choibalsan és Luvsansharav voltak, két egykori lámanövendék, akik 
nem válogattak az eszközökben, a céljuk az volt, hogy végrehajtsák Sztálin parancsát és végleg lik-
vidálják a buddhista szerzeteseket. A terror kegyetlenségéről Luvsansamdan, a Belügyminisztérium 
munkatársa 1962-ben így vallott: „Mivel nagyon sok szerzetest tartóztattunk le, nem tudtuk hová elhe-
lyezni őket. Elkezdődött a kampány, hogyan szabaduljunk meg tőlük, hetente egyszer vagy kétszer tömegesen 
lelőttük őket. Minden alkalommal két vagy három teherautónyi lámát öltünk meg” (Baabar, 2016, p. 237).

Sokakat helyben, a kolostor udvarán öltek meg, másokat a kolostorhoz közel. 1992-ben M. Rinchin 
tömegsírt talált nem messze Mörön-től, Khövsgöl megye központjától, ahol több mint ezer láma 
holtteste került elő. Jó néhányukat rendkívül szadista módon megkínozták, a többségét agyonlőtték 
(Baabar, 2016, p. 237). Aki megmenekült a kivégzések elől, azok sem távoztak szabadon, a legtöbb 
lámát vagy a szovjet Gulágra, vagy mongol munkatáborokba küldték. A legszerencsésebbek azok 
voltak, akiket besoroztak a hadseregbe és részt vettek a második világháborúban. Közülük sokan ha-
zatérhettek és azt követően szabadon élhettek. 

14  Az egész Szovjetunió területét – kivéve a Kaukázust – érintette a templomrombolás. Szülőföldjén, Grúziában, illetve a szomszédos 
Örményországban azonban meghagyta a régi, műemléki templomokat, sőt a grúz egyházi kincseket visszaszerezte külföldről. 
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5. Helyrehozhatatlan károk
1937 és 1938 között megsemmisítették a mongóliai buddhista kolostorok, s ezzel együtt Mongólia 
több mint 300 éves anyagi és szellemi kultúrájának felbecsülhetetlen emlékeit. Ma sem tudjuk pon-
tosan, hogy hány kolostor és kis szentély is épült Mongóliában a 16. század végétől, de ezerhez közeli 
számokról tudnak a kutatók (Obrusánszky, 2002, p. 134).15 A terror időszakában körülbelül 760-at 
leromboltak, amelyek mindegyike műemlék épület volt, és a benne lévő értékes szobrokat összegyűj-
tötték és a Szovjetunióba szállították. A kéziratok, tekercsképek és egyéb szertartási kellékek a tűz 
martalékaivá váltak. Nézzünk néhány adatot. Golubchik szerint 1938 júliusára a 771 templomból 615 
a lángok martalékává vált. Néhány épületnek csak azért kegyelmeztek meg, hogy abban múzeumot 
vagy könyvtárat rendezzenek be (Boldbaatar, 2018, p. 238). Voltak azonban olyan helyiségek, ilyen 
a Bulgan megyei Orkhon, ahol istállókat alakítottak ki az épületekből.16 Bulgan megyeszékhelyen 
ugyanezt az ötletet nem támogatták, sőt Ts. Dorj-ot, aki traktor raktárnak akarta felhasználni a tele-
pülésen lévő Wang-i Khüree kolostor épületeit, hogy megmentse a pusztítástól, elfogták és elítélték 
(Boldbaatar, 2018, p. 313).

Choibalsan 1941 januárjában Yu. Tsedenballal a következő listát készítette az elkobzott egyházi va-
gyonról: 767 kolostort 1938-1939. folyamán teljesen leromboltak és az ott található értéktárgyakat 
elszállították, 2 265 tonna építőanyagot, 30,9 kg aranyat, 233 847 mongol tugrikot, 5 055 kínai pénzt, 
71 644 kg sárgarezet a Szovjetunióba szállítottak, egyéb érték eléri a 388 564 tugrikot. J. Boldbaatar 
kimutatása szerint is 767 templomot romboltak le és 71,6 tonna rézből öntött szobrot gyűjtöttek be 
a kolostorokból és szállították a Szovjetunióba. Az ingatlan és ingóság kár értéke elérte az 57 millió 
arany rubelt (Boldbaatar, 2018, p. 313). A szerzetesektől továbbá 3 millió állatot és 60 millió tugrik17 
összeget gyűjtöttek be.

Mindössze néhány tucat tárgy élte túl a pusztítást, amit vagy a szerzetesek vagy világiak rejtettek el a 
közeli barlangokban, nyílásokban. A legjelentősebb mentőakció a 19. század első felében élt Danzan 
Ravjaa egyházfő gyűjteménye kapcsán történt. Tudev, a Khamrin Khiid kolostor áldozárja 1937 fo-
lyamán a csodával határos módon 64 ládát menekített ki a kolostorból, amelyeket a Góbi-sivatagban 
elásott. Unokája Z. Altangerel 1991-ben két láda anyagot ásott ki és mutatta be a „kincseket” a helyi 
önkormányzat vezetőinek. Azóta a gyűjtemény újabb darabjai kerültek elő és a megye központjában, 
Sainshand-ban egy önálló múzeum épült a tárgyak bemutatására. Ez talán az egyik legépebben ma-
radt buddhista gyűjtemény a mongol vidéki kolostorok közül. 

Az anyagi javaknál azonban sokkal nagyobb kár volt a nagy műveltségű buddhista szerzetesek lemé-
szárlása. A mongol hatóságok a legképzettebb szerzetesek megsemmisítésére törekedtek. 1937-ben 
1 689 fő lámát fogtak el és 1 548-at végeztek ki. 1938. év eleji statisztika alapján felső rangú lámát  
1 470-et, közepes rangú lámát 24 312 főt és alsó rangú lámát 25 118 főt, összesen 64 151 főt fogtak el. 
1938-ban 15 268 főt fogtak el és 12 100 főt végeztek ki, 1939-ben 47 főt fogtak el és 31 főt végeztek 

15  A mongoliantemples.org közel ezer kolostorról tud. 
16  1993-as mongóliai utam során tettem látogatást a helyszínen. 
17  Az 1930-as évek elején a mongol éves költségvetés évi hét millió tugrik volt. 

ki (Batsaikhan et al., 2021, p. 123). O. Batsaikhan azonban sokkal riasztóbb adatokat közölt. Az ő 
kalkulációja alapján 1937. év végén 64 151 lámát tartottak számon a hatóságok. 1941-ben ez a szám 
26 762 főre csökkent. A terror évei alatt 37 389 szerzetest fogtak el, közülük 17 004 főt ítéltek el,  
13 679 főt agyonlőttek. 20 388 fő sorsa ismeretlen – állítja a mongol kutató, aki azt valószínűsíti, hogy 
ezeket az embereket is megölték. Ezzel együtt a politikai terror éveiben megölt szerzetesek számát  
40 ezer főre becsülte (Batsaikhan et al., 2021, p. 124). A kivégzettek aránya rendkívül magas, figye-
lembevéve, hogy akkor Mongólia lakossága körülbelül 800 ezer fő volt. A számok nem pontosak, 
helyi felkelésekben részt vett és kivégzett szerzetesek számát nem szerepeltették a statisztikában.18

A bolsevik rendszer egyik legmorbidabb döntése az volt, hogy a lámák kiirtásában aktívan részt 
vett belügyminisztériumi munkatársat, Bayarmagnai-t a legmagasabb állami kitüntetéssel, a Sark- 
csillag renddel jutalmazták, arra való hivatkozással, hogy több száz lámát tudott megölni egy hét 
alatt (Baabar, 2016, p. 237).

1944-ig az élve maradt lámák nem tarthattak nyilvános szertartást. Miután Sztálin megnyitott né-
hány templomot a Szovjetunióban, Mongóliában is engedélyezték a hit korlátozott gyakorlását az 
ország két legnagyobb kolostorában, az Ulánbátorban lévő Gandantegchilen kolostorban, valamint 
az ország legrégebbi kolostorában, a mongol birodalmi főváros romjain felépült Erdeni Zuu-ban.  
A két helyen mintegy háromezer szerzetes végezhette mindennapos imádságát és tanulmányozhatta 
a tibeti szent szövegeket. Ezen a két helyen a pártvezetés korlátozott számban engedélyezte az egy-
házi oktatást is. 

Az 1990-es rendszerváltást követően megkezdődött Mongólia szocialista múltjának feltárása, a tör-
ténészek kutatásokat végeztek a Nemzeti Archívumban, és számtalan interjút készítettek az érintet-
tek családtagjaival, még élő áldozatokkal. 1992-ben mongol elnöki rendeletre kezdték el rehabilitálni 
az 1930-as években elítélt és megölt embereket. Harmincezer főből körülbelül 28 ezret rehabilitál-
tak. A következő évben a mongol és az orosz elnökök sajnálatukat fejezték ki az egyházi javakat és 
értékeket ért károk miatt. A politikai üldözötteknek külön emléknapot19 szavaztak meg, minden év 
szeptember 10-én emlékeznek meg az áldozatokra. Számos tudományos és ismeretterjesztő kiadvány 
látott napvilágot a témával kapcsolatban, filmek is készültek az áldozatokról. Ezek többsége érinti a 
lámaizmus elpusztításának történetét. Ennek ellenére még mindig vannak homályos részletek, külö-
nösen az áldozatok létszámát illetően, de nem pontosan ismert az elpusztított kolostorok száma sem. 

18  Khövsgöl megyében és Ulánbátorban is találtak olyan tömegsírokat, ahol szerzeteseket lőttek agyon. Ulán-
bátorban 575 ember földi maradványát azonosított G. Purevbat láma, akiket agyonlőttek (Batsaikhan et al., 
2021, p. 123).

19  A mongol parlament 1996. augusztus 28-án rendeletet hozott arról, hogy minden év szeptember 10-én 
tartják a politikai áldozatok emléknapját.
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ADALÉKOK A KLASSZIKUS 
NÉMET GEOPOLITIKA ÁZSIA 
KÉPÉHEZ

Dövényi Zoltán1 – Nagy Miklós Mihály2

Absztrakt
A két világháború közötti német geopolitika kiemelten érdeklődött Ázsia iránt. Ezt az érdeklődést 
jól mutatja az Ázsiáról, továbbá a Szovjetunióról megjelent jelentős számú közlemény. A jelen tanul-
mányban két olyan teória kerül bemutatásra, amelyek annak idején élénk vitát váltottak ki és még ma 
is ott vannak a geopolitika eszmekörében. Ezek a pánrégiók geopolitikája és az eurázsiai kontinentális 
blokk. Mindkettő kidolgozója Karl Haushofer volt. A pánrégiók koncepció egy nagyívű kísérlet an-
nak bemutatására, hogy a népeket átfogó, mindenre kiterjedő célok – a páneszmék – hogyan tudnak 
térben is megjelenni és formálni a politikai teret. Ázsia szempontjából ebben a megközelítésben leg-
inkább figyelmet érdemlő és napjainkban is politikailag mozgásban levő az ún. szakadási övezet, ami 
Irántól Tibeten át Mandzsúriáig tart. Az eurázsiai kontinentális blokk Haushofer elképzelése szerint 
egy politikai érdekközösség lett volna, amit az angolszász hatalmak biztosan nem tudnak legyőzni. A 
tervezet szerint Németország, Szovjetunió, Japán és Kína alkotta volna ezt a szövetséget. A koncepció 
realitását végig megkérdőjelezte a három ázsiai hatalom folyamatos szembenállása Mandzsúriában, a 
végső bukását pedig az jelentette, amikor 1941 júniusában Németország megtámadta a Szovjetuniót.
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Abstract
German geopolitics between the two world wars had a particular interest towards Asia. This interest 
is well illustrated by the significant number of publications on Asia and the Soviet Union. The present 
study presents two theories that led to a lively debate at the time and are still there in the realm of 
geopolitics. These are the geopolitics of the pan-regions and the Eurasian continental bloc. Both were 
developed by Karl Haushofer.

The concept of pan-regions is a large-scale attempt to show how the all-encompassing goals of the 
peoples – the pan-ideas – can appear and shape the political space. From the point of view of Asia, the 
most noteworthy in that approach and still politically moving is a so called breakaway zone that runs 
from Iran through Tibet to Manchuria.

Haushofer envisioned the Eurasian continental bloc as a political community of interest that the Anglo-
Saxon authorities could certainly not defeat. According to the draft, Germany, the Soviet Union, Japan 
and China would have formed this alliance. The reality of the concept was questioned throughout by the 
continued confrontation between the three Asian powers in Manchuria, and when Germany invaded 
the Soviet Union in June 1941 it led to its final fall.

Keywords: geopolitics, pan-regions, pan-ideas, Asia

1. Bevezető megjegyzések
Azt eddig még senki sem vitatta, hogy a két világháború közötti német geopolitika mennyiségileg ha-
talmas produktumot hozott létre. A geopolitikai témájú írások összeszámolása még nem történt meg, 
így nincs még egy közelítőleg teljes bibliográfia sem ezen a szakterületen. Az azonban sokat elárul a 
publikációk mennyiségéről, hogy a német geopolitika nemzetközileg is magasan jegyzett folyóiratában 
(Zeitschrift für Geopolitik) 1924 és 1944 között 619 szerző tollából 1269 tanulmány és vitairat jelent 
meg. A messze legaktívabb szerző – nem meglepő módon – Karl Haushofer (1869-1946) volt 89 ta-
nulmánnyal (Sprengel, 1996).

A folyóirat, de általában az egész klasszikus német geopolitika további jellemzője a tematikai sokszínű-
ség volt – főleg az 1933 előtti időszakban. Ezen belül voltak természetesen kiemelt témakörök, amelyek 
iránt az átlagosnál nagyobb volt a tollforgató geopolitikusok érdeklődése. Ezek közé tartozott Ázsia, 
méghozzá két megközelítésben is. Az egyik kiemelt témakör az eurázsiai kontinentális blokk és az 
együttműködés az önrendelkezési mozgalmakkal Délkelet-Ázsiában, a másik pedig – talán némi meg-
lepetésre – a Szovjetunióhoz való viszony (Harbeck, 1963). Ázsia a klasszikus német geopolitika olyan 
sokat tárgyalt kérdésköre lett, amellyel érdemes napjaink tudománytörténetének is foglalkoznia. Arra 
természetesen nem volt lehetőség és értelme sem nagyon lett volna, hogy akárcsak futólagosan is átte-
kintsük az Ázsiával kapcsolatos tanulmányok összességét. Ehelyett azt a megoldást választottuk, hogy 
bemutatunk két olyan átfogó koncepciót, amelyek annak idején élénk vitát váltottak ki és még ma is ott 
vannak a geopolitika eszmekörében. Ezek a pánrégiók geopolitikája és az eurázsiai kontinentális blokk. 
Mindkét esetben természetesen az ázsiai vonatkozások vannak a középpontban.
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2. A pánrégiók geopolitikája
Karl Haushofer utolsó, egyben egész életművét lezáró tanulmányában (Haushofer, 1946) védelmébe 
vette a nevével fémjelzett eszmerendszert, s egyúttal kifejtette véleményét az ezzel kapcsolatos tévkép-
zetekről (Nagy & Dövényi, 2020). Az összeállítás 14. pontjában érintette a Páneurópai Unióval való 
kapcsolatát is. Ehhez kötődően kifejtette, hogy a német geopolitika célja eredetileg a népek fejlődési 
lehetőségeinek sokoldalú megértése révén a jövőbeli zavarok lehetőség szerinti – kizárása volt. Ez felté-
telezett egy földrajzilag helyes világképet, továbbá a nemzetek és népek kölcsönösségét és figyelmét az 
egyénekre vonatkozó emberi jogok elismerését: a türelem és tolerancia legnagyobb mértékét, amelyek 
többek között az ő előadásait jellemezték 1919 és 1932 között. Enélkül aligha tarthatott volna előadá-
sokat a Páneurópai Unió meghívására Prágában, Brünnben, Olmützban, Bécsben és Budapesten.

Amint az a fentiekből egyértelműen kitűnt, Hitler 1933-as hatalomra jutása előtt Haushofer jó kap-
csolatban volt a páneurópai mozgalommal, ami így egyfajta iniciátora is lehetett a német geopolitikus 
pánrégiók felfogásának. Azt viszont már most szükséges kijelenteni, hogy a páneurópai és más pán-
mozgalmak csak egyfajta laza elméleti keretét adták Haushofer pánrégiós koncepciójának, s érdem-
ben nem befolyásolták ennek tartalmi oldalát.

Ebből a szempontból viszont nagyon fontos felhívni a figyelmet Mackinder hatására, különösen az 
angol geopolitikus 1904-ben megjelent tanulmányára (Mackinder, 1904), amit Haushofer a pánesz-
mék geopolitikájáról írott könyvében zseniális tanulmánynak nevezett (Haushofer, 1931a)3. A német 
geopolitikus pánrégiókról kialakított felfogásának egyik vezérgondolata is Mackinder-től ered, még-
pedig a szárazföldi és a tengeri páneszmék harca.

Mivel Haushofer nemcsak jól képzett katona (vezérkari akadémiát végzett), hanem tudományos fo-
kozattal rendelkező geográfus is volt,4 őt a páneszmék elsősorban a térbeliség szempontjából érdekel-
ték. Ez rögtön kiderül összefoglaló munkájának (Haushofer, 1931a) indító mondatából: „A földrajz 
és a történelem meggyőző tapasztalatai mutatják, hogy a népeket átfogó, mindenre kiterjedő célok – a páne-
szmék – ösztönszerűen törekszenek a térbeli megtestesülésre és növekedésre: ezáltal válnak ezek a földgolyó 
világpolitikailag leírható és megragadható jelenségeivé” (in Csizmadia et al., 1999). Célul tűzte ki annak 
vizsgálatát, hogy „mennyire valósíthatók meg a páneszmék a politikai térben”, s kiemelte, hogy a geo-
politika egyik fő feladata, hogy harag és részrehajlás nélkül – prognosis sine ira et studio – felhívja a 
figyelmet arra is, hogy a páneszmék milyen veszélyekkel néznek szembe.

Az 1930-as évek elejére a páneszmék eltérő módon és mértékben a világ különböző részein már 
megjelentek. Egyetlen globális rendezőelv azonban nem alakult ki, így mindenképpen szükséges volt 
a világot a páneszmék sajátosságai alapján területi egységekre tagolni. Önként adódott a gondolat, 

3  Haushofer gyakran és szívesen mondogatta, hogy az ellenféltől is kell tanulni (Dostal, 2019). Ennek megfelelően jól ismerte a konku-
rens angolszász geopolitikai szakirodalmat és ennek számára fontos munkáira gyakran hivatkozott is – elsősorban Mackinder írásaira.

4  Még az első világháború kitörése előtt, 1913-ban szerzett földrajzi doktorátust a német geográfia egyik kiemelkedő alakja, Erich von 
Drygalski irányításával. A disszertáció témája Németország részesedése Japán földrajzi megnyitásában és ennek támogatása a háború 
és a védelmi politika befolyásolása révén. Az értekezés megírását az a több mint két év (1908–1910) alapozta meg, amit Haushofer 
hivatalos küldetésben Japánban töltött. Az értekezés megvédésekor már nem fiatal ember (44 éves), de ez akkortájt nem volt ritkaság.

hogy az öt világrész legyen egy-egy pánrégió. Haushofer ezt a lehetőséget is megvizsgálta, de nem 
találta megfelelőnek, ezért elvetette. Ebben az esetben azonban kellett találni egy új regionális fel-
osztást, ahogy megfogalmazta, „új világrészeket” konstruálni, amelyek jobb területi keretet adnak a 
páneszmék geopolitikai vizsgálatának.

Az első probléma, amit meg kellett oldani, az az Európa és Ázsia közötti határ kérdése. Más megkö-
zelítésben a kérdés úgy tehető fel, hogy egyáltalán önálló kontinensnek nevezhető-e Európa? Szigo-
rúan természeti földrajzi megközelítésben nem, mivel nem veszik körül minden oldalról tengerek és 
óceánok. Ebből kiindulva nevezte például Humboldt Európát Ázsia messze előrenyúló félszigetének. 
Európát azonban nem a természeti viszonyai, hanem történelme teszi önálló földrésszé, ezzel azon-
ban az Európa és Ázsia közötti határ kérdése még nem került megoldásra. Itt is lehet egy természeti 
viszonyok alapján történő határkijelölés: ebben az esetben az Ural-hegység választja el egymástól a 
két kontinenst. Egy geopolitikai munkában azonban indokolt a történeti megközelítése a kérdésnek 
és ezt tette Haushofer is, amikor az Európa és Ázsia közötti határt Köztes-Európa, általa lepusztult-
nak nevezett zónájában találta meg, „amely arccal Pánázsia, háttal Európa felé fordult.” Az így lehatá-
rolt Páneurópa ennek megfelelően kisebb a hagyományos értelemben vett Európánál, Ázsia viszont 
nagyobb (Haushofer, 1931a).

Haushofer 1931-es munkájában nem regionális tagolásban tárgyalja a páneszméket, hanem néhány 
alapvető tematikus szempont, illetve megközelítési lehetőség alapján. Így a témánk szerint fontos 
Ázsiáról, illetve itt Eurázsiáról nem kapunk összefoglaló képet, hanem csak nagyszámú szétszórt 
információt az egyes tematikus fejezetekben. Maga a közel százoldalas munka inkább tekinthető egy 
nagyívű, adatgazdag esszének, mint egy klasszikus geopolitikai elemzésnek.5

Pánázsia „igazi” geopolitikájáról többet lehet megtudni Haushofer-nek egy másik munkájából (Haus-
hofer, 1932).6 Ebből leginkább azt a részt érdemes kiemelni, ahol a szerző Ázsia szakadási zónájáról 
ad áttekintést.7 Ezt már csak azért is érdemes megtenni, mert ez az övezet politikai értelemben ma is 

5  Ami Haushofer ezen munkájának utóéletét illeti, az felvet néhány problémát. Ezek közül az egyik a pánrégiók kérdése. A német geo-
politikus tényszerűen foglalkozik Páneurópával, Pánázsiával és Pánamerikával, ezekre vonatkozóan közöl adatokat és információkat. 
Pánoroszországról viszont még említés sem történik. Ami lényeges még, hogy a pánrégiókról, illetve ezek lehatárolásáról nem közölt 
ábrát vagy térképvázlatot. Ugyanakkor a szakirodalomban kering jó néhány olyan ábra, amelyek Haushofer pánrégióinak a lehatáro-
lását mutatják. Az mindenképpen feltűnő, hogy ezek között még két egyforma sincs, tehát nem egy, Haushofer által készített ábra 
átvételéről van szó, hanem a szerzők interpretációjáról. Ennek belátásához elég megnézni a Szilágyi István által közölt két pánrégió 
ábrát (Szilágyi, 2018). Van olyan tanulmány is a szakirodalomban, aminek a szerzője szerint Haushofer 1940-ben konkretizálta a 
pánrégiókat. Ekkor négy régiót nevezett meg, amelyek a Monroe-doktrínának megfelelően szerveződnének: az Amerikai Egyesült 
Államok, az európai-afrikai Németország, a kelet-ázsiai Japán, az eurázsiai pedig Oroszország vezetésével szerveződne meg. A szerző 
sajnos nem nevezi meg, hogy ez a felfogás Haushofer melyik munkájában kapott helyet, csak a másodlagos szakirodalmat adja meg 
(Geem, 2010). Az egyébként is kétségesnek látszik, hogy Haushofer 1940-ben a pánrégiókról értekezett volna, mivel a Páneurópa 
Mozgalmat Hitler hatalomra jutása után Németországban betiltották. Teljesen persze nem kizárt, mivel Németország geopolitikai sze-
repének felértékelése belefért volna a hitleri vezetés elképzeléseibe. A kérdés tisztázására az elmúlt időszak nem volt igazán alkalmas, 
mivel még a hazai könyvtárakat is alig lehetett látogatni, a külföldiekről nem is beszélve. Így a kérdés tisztázására már csak egy másik 
tanulmányban kerülhet sor.

6 A Pánázsiára vonatkozó fejezet magyar fordításban is megjelent (Haushofer, 2017).

7  Haushofer több új fogalmat is bevezetett a német geopolitikába. A szakadási terek/övezetek mellett ide sorolható a geopolitikai ütkö-
zőtérségek, növekedési csúcsok, élettér szűkösség (Troll, 1947).
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a világ forrongó térségei közé tartozik. Ez különösen vonatkozik az övezet Irántól Tibeten át Man-
dzsúriáig tartó részére, kevésbé viszont az ebből kiágazó, Kína és India közötti, a maláj világba benyú-
ló részére. A Haushofer-féle ázsiai szakadási övezet teljes területe meghaladja a 10 millió km2-t, tehát 
nagyjából megfelel Európa teljes kiterjedésének.

A részletek ismertetésétől ezúttal eltekintve érdemes idézni Haushofer összefoglaló gondolatait a tér-
séggel kapcsolatban: „Kis- és középállamok és államlehetőségek körtánca zajlik itt csillapító jelleggel, a világ 
leghatalmasabb egybefüggő nagyhatalma, a Szovjetunió és a legnépesebb, nagyhatalmi igénnyel fellépő Kína 
között, a legősibb magas- és szárazföldi formán, a tibeti papállamon és a teljesen átalakulásban, megújulásban 
álló indiai világon keresztül, kívülről először szétszórt, majd egyre sűrűbbé váló szigetfüzéreken, végül szigetí-
veken át. Hol elképzelhetetlenül tömör formájúra húzódik össze, hol ismét kiterjed, ám mindig lényeges tényező, 
a nagyobb ellenjátékosa marad az egyébként elsősorban a nagytérségre alapozott eurázsiai geopolitikában, a 
túlzott térkoncentrációra való hajlamával. Úgy tűnik, hogy az ázsiai geopolitika ezt a kiegészítést mintegy 
szükségszerűnek érzi hatalmas területeinek máskülönben elviselhetetlen merevségében, s a jövő életének meg-
őrzését eme ütközőállamok és támogató térségek nyomasztó prése közé helyezi” (Haushofer, 2017, p. 48-49).

3. Az eurázsiai kontinentális blokk
Haushofer életművének egyik sajátos vonása, hogy sokat foglalkoztatta Mackinder geopolitikai elmé-
lete, sőt a már említett utolsó írásában azt egyenesen munkássága egyik mintájaként említette. Nem 
állt szándékában megcáfolni a brit geopolitikus tanait és azok helyére a saját teóriáját tenni. Mint né-
met geopolitikus elsősorban arra törekedett, hogy Mackinder elméletének felhasználásával Németor-
szág számára hasznos és kedvező geopolitikai rendszereket dolgozzon ki. Erre jó példaként említhető 
az eurázsiai kontinentális blokk, mint olyan politikai szövetség kiépítése, ami érdemben fel tudja venni 
a harcot az angolszász tengeri hatalmakkal. A kontinentális blokk ötlete Haushofer japán tartózkodása 
alatt merült fel és első megfogalmazása a Japánról írt könyvében kapott helyet (Haushofer, 1913). 
Ekkor még az I. világháború előtt vagyunk, de Haushofer már ekkor felveti egy érdekközösség lét-
rehozásának szükségességét, melynek tagjai Japán, Oroszország, Németország és az Osztrák-Magyar 
Monarchia. Az első világháború után Németország számára még inkább veszélyes lett az ellenfelei 
által történő bekerítés, ehhez kapcsolódóan pedig az ebből történő kitörés lehetőségének keresése.

Ebből a szempontból elvileg több lehetőség is volt. Akadtak támogatói annak az elképzelésnek, hogy 
Németország forduljon nyugat felé, próbáljon meg integrálódni világháborús legyőzőinek politikai 
terébe. Mások úgy látták, hogy Németország tényleges régi „játéktere” Közép-Európa, itt kellene 
érvényre juttatni vezető szerepét. A kelet felé fordulás korábban sem volt elterjedt nézet a német po-
litikai közgondolkodásban, az Oroszországot felváltó Szovjetunió pedig még inkább leértékelte ezt az 
opciót. Az éppen ekkortájt kialakuló német geopolitika sem volt éppen kedvező véleménnyel a szovjet 
államról, amit az 1924-ben indított folyóirata, a Zeitschrift für Geopolitik-ban megjelent írások is 
kifejeztek. Ezek közül mindenképpen kiemelésre kívánkozik a folyóirat egyik szerkesztőjének, Erich 
Obst-nak két tanulmánya a Szovjetunióról (Obst, 1924; 1925).

Obst nemcsak olvasmányaiból ismerte a Szovjetuniót, mivel 1924-ben lehetősége volt részt venni egy 
nagy utazáson a Szovjetunió európai részén észak-déli irányban. Így volt Szentpéterváron, Moszkvá-
ban, Kijevben, eljutott a Kaszpi-tengerhez, Grúziába és a Kaukázus hegyei közé. Tapasztalatai alapján 
arra a következtetésre jutott, hogy politikai-ideológiai okokból a Szovjetunió nem lehet Németor-
szág szövetségi partnere. Egyúttal arra figyelmeztetett, hogy előbb vagy utóbb számolni kell egy új 
világháborúval, ahol Németország két lehetőség közül választhat: vagy az angolszász és más európai 
hatalmakkal Oroszország és egész Ázsia ellen lép fel, vagy a pánázsiai unióval Európa és Amerika el-
len harcol (Obst, 1924). „Színt kell vallanunk és idejében dönteni” – fogalmazta meg álláspontját (idézi 
Dostal, 2016).

Ezt a kérdést Haushofer másként látta és ezzel kezdetét vette a Zeitschrift für Geopolitik hasábjain 
egy hosszú Eurázsia-vita, ami kisebb-nagyobb intenzitással egészen a folyóirat 1944-es megszűné-
séig tartott (Dostal, 2016; 2019). Obst elutasító álláspontjával szemben Haushofer úgy látta, hogy 
a Szovjetuniónak is helye lenne egy olyan eurázsiai koalícióban, ami ellensúly lehetne az angolszász 
nagyhatalmak növekvő túlsúlyával szemben. Meglátása szerint egy Kína, Japán és Oroszország kö-
zötti geopolitikai megegyezés Mandzsúria kérdésében lenne a kulcs egy „véd- és dacszövetség” létre-
hozásához az USA és Nagy-Britannia ellen. A három ázsiai hatalomhoz a világháború legnagyobb 
európai vesztesei csatlakoznának. Ezek közül Haushofer tételesen felsorolta Németországot, Auszt-
riát, Bulgáriát és Törökországot.8

Haushofer nem véletlenül nevezte a javasolt szövetséget a jövő blokkjának, arra figyelmeztetett, hogy 
víziója rövid időn belül nem valósítható meg, de addig is az erőket hozzá kell igazítani a jogos cé-
lokhoz (Haushofer, 1925). A német geopolitikus elképzelése jól illeszkedett Mackinder elméleté-
nek azon részéhez, ahol a tengeri és szárazföldi hatalmak harcáról, illetve szembenállásáról van szó. 
Amíg az angol geopolitikus elméleti síkon fogalmazta meg a problémát, addig Haushofer néhány 
szárazföldi hatalomból megpróbált „összerakni” egy olyan eurázsiai kontinentális blokkot, amelyet 
megítélése szerint a tengeri hatalmak képtelenek lennének legyőzni. Amit viszont teljesen elvetett 
Mackinder geopolitikai eszköztárából, az az addicionális övezet, ami alapvetően azt a célt szolgálta, 
hogy elválassza Németországot Oroszországtól. Ez az első világháború után ténylegesen is létrejött 
Köztes-Európa formájában. Ez az elválasztó zóna nagyon nem illett bele Haushofer elképzeléseibe, 
nem véletlenül nevezte romterületnek.

Haushofer felvetése megosztotta az éppen kialakuló német geopolitikát, amihez az is hozzájárult, 
hogy Haushofer és Obst egy másik kérdésben is szembekerült egymással, ez pedig a német gyarma-
tok problémája volt. Obst megfogalmazta azt a követelést, hogy a győztes hatalmaknak vissza kell 
adniuk Németországnak az elvett gyarmatokat (Obst, 1926). Haushofer viszont ezt nem tartotta jó 
ötletnek (Haushofer, 1926). Később, mint annyi más kérdésben, Haushofer véleménye itt is változott. 
A két vezető geopolitikus közötti szakmai pengeváltás azzal a következménnyel is járt, hogy a német 
geopolitikában körvonalazódtak a „nyugatos” és az „eurázsista” vélemények (Dostal, 2016).

8 Feltűnő, hogy Magyarországot ebből a körből kihagyta.
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Az 1925-ös tanulmány megjelenését követően Haushofer még bő másfél évtizeden keresztül formál-
ta a koncepciót. Úgy látta, hogy Németország és Oroszország/Szovjetunió között nincs érdekellentét, 
ha a szocialista ország európai hátoldalán defenzív magatartást tanúsít, miközben az ázsiai oldalon a 
lehető legnagyobb hatás kifejtésére törekszik (Haushofer, 1931b). Ez részben meg is történt, de ezzel 
éppen aláásta Haushofer teóriáját, mivel ez a szovjet aktivitásjelentős részben Mandzsúriában öltött 
testet. A nagyjából egy millió km2-es területet nem véletlenül nevezték a kortársak „Kelet nagy csata-
terének”, itt feszültek egymásnak Oroszország, Japán és Kína érdekei. Haushofer már az 1930-as évek 
elején bírálta Japán előrenyomulását Mandzsúriában, s ekkor még a kínai kommunistákban látta az 
egyetlen szervezett erőt, ami a japán előretörésnek gátat tud szabni. Általában nagy stratégiai hibának 
tartotta Japán Kína elleni háborúját és azt megnyerhetetlennek látta.

Hitler hatalomra jutása után is folytatódott a német geopolitika érdeklődése Ázsia, illetve Eurázsia 
iránt, a megváltozott német viszonyok és a nemzetközi politikai helyzet átalakulása azonban ki-
sebb-nagyobb mértékben rányomta a bélyegét a véleményekre és a nézetekre. Mandzsúria geopoliti-
kai viszonyaival többen is foglalkoztak, ezek közül leginkább Haushofer egyik munkatársa és szemé-
lyes jó barátja Oskar von Niedermayer (1933) érdemel figyelmet (Seidt, 2002). A magasan képzett 
vezérkari tiszt írásában sokoldalú áttekintést adott a Mandzsúriáért folytatott háromhatalmi küzde-
lem hátteréről és mozgató rúgóiról.

Azt is érdemes azonban megjegyezni, hogy a Mandzsúriával, illetve általában az Ázsiával foglalkozó 
elemzések és írások jórészt az íróasztal mellett születtek, szerzőiknek nem voltak helyszíni tapasz-
talataik. A kevés kivétel közé tartozott egy Haushofer tanítvány, Gustav Fochler-Hauke, aki 1927 
és 1935 között három alkalommal is tett nagyobb utazást a térségben. Az ezek alapján írt közlemé-
nyei (pl. Fochler-Hauke, 1934; 1935) kitűnő ítélőképességét bizonyítják (Dostal, 2019). Például már 
1935-ben „írásba adta”, hogy Japán sohasem lesz Ázsia ura. Sokakkal ellentétben a szovjet katonai 
potenciált magasra értékelte és hangsúlyozta, hogy az erős, motorizált és kitűnően felszerelt távol-ke-
leti szovjet hadsereg egy fontos hatalmi tényező a térségben. Egy szovjet-japán háborút elkerülhetet-
lennek látott és ez így is lett.

A Mandzsúriában és környékén zajló eseményeket leginkább Haushofer követte nagy figyelemmel 
a német geopolitikusok közül, mivel ez a nagytérség meghatározó szerepet kapott az eurázsiai kon-
tinentális blokk elképzelése sorsának alakulásában. Az 1930-as évek politikai és hatalmi eseményei 
nem támasztották alá a koncepció realitását, semmi sem utalt arra, hogy Japán, Kína és a Szovjetunió 
bármilyen szinten szövetségre lépne egymással. Az eurázsiai kontinentális blokk létrejötte szempont-
jából viszont részben kedvező változás volt az „antikomintern paktum” megkötése Japán és Német-
ország között 1936-ban.

Az ezzel párhuzamosan zajló európai politikai változások alapján viszont megalapozottnak látszott 
a kontinentális blokk elképzelése. Ausztria bekebelezése, Csehszlovákia feldarabolása,9 az 1939 au-
gusztusában megkötött szovjet-német megnemtámadási szerződés, az ún. Ribbentrop-Molotov 

9  Haushofer véleménye messzemenően negatív volt az első világháború után kialakult államokról és ez különösen vonatkozott Cseh-
szlovákiára. Már az ország 1938-as felosztása előtt megjegyezte, hogy most egy hazugság agyrém lelepleződése történik meg  
( Jacobsen, 1979).

paktum mind ebbe az irányba mutatott. Amikor pedig Németország, majd pedig a Szovjetunió is 
megtámadta Lengyelországot, a két ország határos lett egymással – felszámolva a Mackinder-féle 
elválasztó övezetet. Haushofer ekkor úgy látta, hogy az így kialakult kontinentális blokk biztos záloga 
annak, hogy az angolszász hatalmak nem tudnak katonai beavatkozást végrehajtani a kontinentális 
Európában (Dostal, 2019).

Látszólag minden jó úton haladt és Haushofer a kontinentális blokkról 1940/41 fordulóján még egy 
előadást is tartott. „Kétségkívül korunk legnagyobb és legfontosabb világpolitikai fordulata egy hatalmas, 
Európát, valamint Észak- és Kelet-Ázsiát átfogó kontinentális blokk kialakulása.” – így indította az előa-
dást (idézi Lendvai, 1997), ami 1941 elején nyomtatott formában is megjelent (Haushofer, 1941). És 
akkor jött 1941. június 22.: Németország megtámadta a Szovjetuniót és ezzel az eurázsiai kontinen-
tális blokk koncepciója egy pillanat alatt lekerült a politikai színpadról és Haushofer ott állt geopo-
litikai teóriája romjai előtt (Dostal, 2019). A kontinentális blokk hirtelen összeomlása egyértelműen 
mutatja, hogy Hitler nem Haushofer „kottájából játszott”.

Haushofer szempontjából a Szovjetunió megtámadása egy értelmetlen és reménytelen kaland volt. 
Koncepciójának bukása nagy csalódás volt számára, és a hátralevő néhány évben igyekezett vissza-
húzódni a saját világába. A hitleri politikával szemben nyilvánvalóan nem léphetett fel, a korábbi 
aktivitása jelentősen lecsökkent, írásai elveszítették napi politikai aktualitásukat is (Ebeling, 1994).

4. Epilógus
Amikor Karl Haushofer megkezdte geopolitikusi működését, már elmúlt ötvenéves. Ebben az élet-
korban sokan már a visszavonulás lehetőségét kezdik el keresni és nem akarnak már semmi újba be-
lekezdeni. Haushofer-nek és vele együtt a klasszikus német geopolitikának egy szűk negyed évszázad 
adatott meg, utána a történelem már nem adott lehetőséget a folytatásra. Eredményeik, eszmerend-
szerük pozitív és negatív vonásainak feldolgozása eddig csak részben történt meg. A jelen tanulmány 
is csak a felszínt karcolgatta egy fontos tématerületen, annak mélységéig – már csak terjedelmi okok-
ból sem – nem tudott eljutni. Talán majd egy másik alkalommal.
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A könyv szerzője Michael Tai, a kelet-ázsiai tanulmányok professzora a Pekingi Technológiai 
Intézet Zhuhai-i kampuszán, Guangdong2 tartományban, és a Malajziai Egyetem Kína-tanul-
mányok Intézetének munkatársa. Korábban tanácsadóként dolgozott, és fejlesztési, valamint 
pénzügyi ismereteket oktatott a Cambridge-i Egyetemen, illetve Kínában, Kirgizisztánban és a 
Belarusz Köztársaságban. Kína nemzetközi kapcsolatainak szakértőjeként a US-China Relations 
in the Twenty-First Century (2015) című könyv szerzője, és publikál a The Diplomat és a South 
China Morning Post című lapokban.

Megbízhat-e a világ Kínában?
A könyv bevezetésében azon az állásponton van a szerző, hogy Kína modern kori felemelkedése 
újraírja a világban betöltött pozícióját, miközben a nemzetközi szereplők egy része riadtan tekint 
az ázsiai ország megerősödésére. Tai megemlíti a bizalom kérdésének fontosságát, amely szerinte az 
együttműködések alapja, és szükséges a krízisek legyőzéséhez. Elmondja, hogy a Kína felemelkedését 
aggódva figyelők nem feltétlenül bíznak meg a távol-keleti országban, és megkérdőjelezik együtt-
működési hajlandóságát. Szerinte ez a Kína-ellenes attitűd az eltérő világnézetből eredő prekoncep-
ciókból származik. Majd megemlíti Novikov orosz szociológust, aki a XIX. században bevezette a 
„sárga veszedelem” fogalmát, és aki ezzel elültette a nemzetközi közvéleményben az Ázsiából érkező 
fenyegetés gondolatát. A szerző szerint a sok faji és politikai sztereotípia pedig csak tovább erősítheti 
az effajta hozzáállást.

1  Tárik Meszár, Közel-Kelet kutató, Eurázsia Központ, Neumann János Egyetem, az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola 
doktorandusza.

2 Átírások: a kínai – és más, eredetileg nem latin betűs írásmódú – nevek a magyaros átírás szerint szerepelnek.

Tai szerint a kortárs nyugati döntéshozók csak napjaink Kínájára fokuszálnak, amelyet kommunis-
tának aposztrofálnak, holott Kínában ma már a nagykapitalista törekvések is előtérbe kerültek és a 
gazdaság sem központilag irányított. Jelenleg nagy átalakulás zajlik Ázsiában, de ezt a folyamatot 
annak összetettsége miatt nem lehet egyetlen elmélettel leírni, majd egy rendkívül lényeges tényre 
hívja fel az olvasó figyelmét: a térség átható ismerete nélkül esélyünk sincs arra, hogy megértsük 
ezeket a folyamatokat. Kína történelmének tanulmányozása elengedhetetlen akkor, ha az ázsiai állam 
külpolitikai vonásait kívánjuk feltárni. Tai kifejti, hogy Kína tengeri szomszédaival való viszonya két 
évezredes múltra nyúlik vissza, de ennek ellenére még a kelet-ázsiaiak sem ismerik azt átfogóan, és 
meglehetősen hamis képpel rendelkeznek erről. A közelmúlt eseményeivel (mint pl. a 2008-as gaz-
dasági világválság) kapcsolatban elmondható, hogy sok egymásnak ellentmondó információ került 
napvilágra, melyek kapcsán a kínai szerepvállalást, valamint az ázsiai ország ambícióit gyakran félre-
értették.

Ez a mű azért is tud újat nyújtani az érdeklődők számára, mert esettanulmányok feldolgozásán ke-
resztül igyekszik megmagyarázni a tengeren kialakult konfliktusok hátterét, ami valós képet szolgál-
tat Kína és szomszédainak viszonyrendszeréről.

A szomszédok

Japán
A könyv nyolc fejezetből épül fel, amelyből hatot konkrét ázsiai országoknak szentelt. Rögtön az el-
sőben a Kína és Japán közötti viszony került bemutatásra történelmi eseményeken, valamint korabeli 
legendákon keresztül. Ez utóbbiakból kiindulva a két ország (kezdetben birodalom) közötti érintke-
zés már több mint három évezredes múltra tekint vissza. Tai beszámolójából megismerhetjük nem 
csak a kínai, hanem a japán társadalom múltbeli szociális berendezkedését is, az ún. klántársadalmat, 
és fény derül arra, hogy birodalmukban olyan területi csoportok alakultak, amelyeket saját nyelvükön 
államnak neveztek el. Leírja azt is, hogy a japán társadalmon belül rendkívül szigorú normarendszer 
uralkodott a történelem különböző időszakaiban.

Ezt követően külön alfejezetet szentel a hűbéri rendszer bemutatására, amely több száz éven keresztül 
meghatározta a kínai külkapcsolatok keretrendszerét. A magállamok a szerző szavaival élve „elkínai-
asodtak”, ide tartozott példának okán Korea, Japán és Vietnám is. A hűbéri rendszer nem feltétlenül 
jelentette a tagállamok alárendeltségét vagy passzivitását. A szisztéma egyik lényeges célja az volt, 
hogy elejét vegye a fenyegetéseknek. 

Szó esik Japánnak a hűbérrendszerben betöltött szerepéről és pozíciójáról. Szóba kerülnek a Sui- és 
Tang-dinasztiák is, ez utóbbi regnálása idején a hetedik század második felében hét japán küldöttség 
is érkezett néhány évtized leforgása alatt. A japánok legfőképpen árucikkeket, ismereteket és szaktu-
dást akartak szerezni. 

A Tang-korszakban (618-907) kialakuló és fejlődő kapcsolatokról megtudhatjuk, hogy az ókori Japán 
rendkívül primitív volt Kínához képest, de ez idő tájt nagy mértékben tette magáévá a kínai eszméket 
és intézményeket, mivel fejlődni szerettek volna és tanulni Kínától. Rendszeresen utaztak diákok és 
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hivatalnokok a fővárosba, Csanganba, ahol százával tanulmányozták a kínai tudományokat és művé-
szeteket. A japánok átvették a kínai írást és kultúrát, nagyobb városaikat a kínai városokról mintázták. 

A történelem első kínai-japán konfliktusa is ebben a korszakban 663-ban történt. Japán ekkor súlyos 
vereséget szenvedett, és elvesztette a kínai kultúrához és technikához való hozzáférését. Japán sokat tett 
azért, hogy a Kínával való kapcsolatai helyreálljanak, 702-ben útjára indította küldöttségét Kínába, emel-
lett névcserét is végrehajtott – mindezidáig Va volt a nevük, és ekkor vették fel a Japán nevet. Tang csá-
szárnő belegyezett a névcserébe és ezt követően több mint ezer éven át béke honolt a két ország között.

A szerző az „isteni szélről” (kamikaze) is értekezik, ami kétszer is megóvta őket a mongolok táma-
dásától, és ami azt a hitet keltette bennük, hogy isteni védelem alatt állnak, és hogy egy különleges 
fajhoz tartoznak. Ez az idea összhangban volt a hadúri rendszer (bakufu) megszületésével, ami a csá-
szári udvart is háttérbe tudta szorítani. A 13. század végére véget értek a japánok és mongolok közötti 
feszültségek, és utána már csak a kereskedelemre fókuszáltak. 

Tai a Ming-korszakról (1368-tól) elmondta, hogy ekkor indult be a kereskedelem Japán és Kína kö-
zött, de a harmonikus kapcsolatoknak a 16. században véget vetett a japán hadúr, Tojotomi Hidejosi. 
Neki jelentős szerepe volt Japán egyesítésében, és megszüntette a japán feudális hadurak csaknem 
másfél évszázadig tartó küzdelmét. 1592-ben vezetésével elfoglalták Koreát, de a koreai népfelkelők 
gerilla taktikája, valamint a kínai Ming-dinasztia beavatkozása patthelyzetet idézett elő. Hidejosi 
betegség következtében elhunyt 1598-ban, amikor a Koreával vívott háborút beszüntették, és a hata-
lomra kerülő Tokugava-rendszer csaknem 250 évre elszigetelte az országot a külvilág elől. 

A szerző elmondja, hogy a háborúk miatt mindegyik fél súlyos árat fizetett, és a halottak számát 
egymillióra becsülték. A háborúk egy másik hozadéka volt, hogy újjáéledtek a Japánon belüli hatalmi 
harcok. A kínaiak is meggyengültek, ennek következtében a mongol dzsürdzsi klánfőnök, Nurhacsi 
1644-ben le tudta győzni a Ming-erőket, amivel egyszer s mindenkorra felszámolta Kína egyik leg-
nagyobb dinasztiáját és császárságával megalapította a Mandzsu birodalmat (Qing-dinasztia). 

Az író ezután kitér arra, hogy a Tokugava-korszakban (1603–1868) nem alakult ki szinte semmilyen 
kapcsolat Japán és Kína között. A 19. század közepén a Meidzsi rezsim lépett a bakufu helyébe, akik 
1862-ben egy delegációt küldtek Sanghajba, hogy kifürkésszék a kereskedelmet és a diplomáciát. Ezt 
követően kevesebb, mint egy évtizeddel Japán és Kína barátsági szerződést írt alá, amely elismerte a 
két állam ekvivalenciáját.

Japán gyorsan a modernizáció talajára lépett a Meidzsi-korszakban (1868-1912), ugyanis modern had-
erővel rendelkező ipari társadalommá vált. 1895-ben legyőzték Kínát a Koreáért folytatott küzdelem 
során. Kína békét kért és jóvátételt fizetett. Japán elsőszámú hatalommá vált Ázsiában és nem sokkal 
ezután Oroszország egyik katonai csapatát is legyőzte egy összeütközésben, majd saját gyarmatbiro-
dalmat, Mandzsukuo nevű bábállamot hozott létre. Ez a természeti kincsekben gazdag terület ipari 
központtá vált. 

1937-ben Japán újra megtámadta Kínát. A japán hadseregek 300 ezer civillel végeztek és 80 ezer nőt 
erőszakoltak meg. A japánok elfoglalták a Fülöp-szigeteket, Malájföldet, Szingapúrt és Indonézi-
át, sőt még Ausztrália bevételén is gondolkodtak. Sikersorozatuk 1945-ig tartott, ekkor a szovjetek 

Mandzsúriában törtek előre, Hirosimát és Nagaszakit pedig amerikai atomtámadás érte. Azonban a 
második világháború után Japán talpra állt, és ipari nagyhatalommá vált.

Ezután a szerző a San Franciscó-i rendszer által kialakult gúzsba kötést fejti ki, ami miatt Japánnak 
békét kellett kötnie 48 országgal és meg kellett engednie az amerikai csapatoknak az országban való 
állomásozását. 

Japán politikai identitása erőteljesen kötődik az USA-val való szövetséghez. A 20. század máso-
dik felétől kezdve gazdasági és technológiai nagyhatalommá vált. A 21. században Hatojama Jukio 
miniszterelnök megkísérelt új irányt adni az országnak, mert felismerte, hogy a végéhez közeledik 
az USA vezette globalizáció, de az Obama-adminisztráció elkövetett mindent, hogy gátat szabjon  
Hatojama Jukio tervének. 

Rjúkjúi Királyság
A Rjúkjúi Királyságról szóló fejezetben Tai leírja, hogy az független monarchiaként az 1609-es japán 
invázióig virágzott. Habár nyelvük nagyban hasonlított a japánra, még sem voltak japánok. Valószínű. 
hogy a malájok, mongolok és ajnuk keverékei voltak, akiket a szerző vendégszeretőnek nevez.

Rjúkjúnak 1372-ől voltak diplomáciai kapcsolatai Kínával, amikor Hung Vu császár követeket kül-
dött Szatto rjúkjúi királyhoz (ur. 1350–1395). A politikai, kulturális és gazdasági természetű kapcso-
latok ötszáz éven át tartottak. A Ming-udvar kétévenként egy, legfeljebb három hajóból álló missziót 
engedélyezett. Nemcsak a kínai termékeket, szokásokat és hiedelmeket vihették haza magukkal, ha-
nem arab, indiai, maláj, sziámi és más kereskedőkéit is. A kínai kulturális befolyás egyaránt áthatotta 
a rjúkjúi nemességet és a közrendűeket.

1592-ben Tojotomi Hidejosi hűbérúr kötelezte a rjúkjúi királyt, Sónei-t (1564–1620), hogy biztosít-
son utánpótlást a Korea elleni háborúhoz. Ezt megtagadták, és engedetlenségük okán Hidejosi sza-
cumai szamurájokat szabadított rájuk. Ezt követően Szacuma vazallusaként tilos volt Rjúkjú számára, 
hogy kapcsolatokat alakítson ki idegen országokkal, és hivatalnokokat telepítettek oda, hogy Tomari 
kikötőjében kontrollálják a hajók mozgását. Hidejosi Korea elleni 1592-es és 1597-es megtámadása 
elvágta a Kínával folytatott közvetlen kereskedelmet, Tokugava sógun (Hidejosi utóda) ezért már 
csak Rjúkjún és Szacumán keresztül tudott kereskedni.

1879-ben Japán döntőbírónak kérte fel a briteket, akik úgy határoztak, hogy Japán szuverenitással 
rendelkezik a rjúkjúiak felett. Habár az annexió után voltak egységesítésre törekvések, pl. japán nyelv-
oktatás, japán identitás erősítése stb., azonban mégis csaknem ugyanazon faj tagjaiként kezelték a 
rjúkjúiakat. Tokió a szigeteket Okinava Prefektúrának nevezte el. Az itt élők egyértelmű diszkrimi-
nációról számoltak be a többségi társadalom részéről a történelem folyamán, pl. az 1980-as évek kö-
zepéig megszokott dolog volt az okinavaiakat kitiltó táblák látványa az éttermek bejáratain, s részben 
e hozzáállás miatt sokuk távoli vidékekre vándorolt. 
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Vietnám
A Vietnámról szóló fejezetben Tai leírja, hogy a legenda szerint Hung Vong volt az az első vietnámi 
dinasztia alapítója, amelynek neve Hung Bang volt, és amely a hagyomány szerint i.e. 2879-től i.e. 
258-ig regnált. Őstörténetük szerint az első vietnámi királyok kínai anyától származtak. A nyelvészeti 
kutatások szerint azonban a vietnámiak egy maláj-polinéziai népcsoport, akik Indonéziából szár-
maznak. Önmagukat lac-nak nevezték, királyságukat pedig Van Langnak, azaz a „Tetovált Emberek 
Földjének”. 

A szerző megemlíti, hogy nagyon ritka, ha egy államot egy másik ezer éven keresztül képes birtokol-
ni. Pedig Vietnám esetében pontosan ez történt. A kínai kormányzók helyi feudális urakon keresztül 
kormányoztak, és megpróbálták asszimilálni a lakosságot. Ez a helyzet egészet 939-ig tartott, amikor 
is a vietnámiak kivívták függetlenségüket. Azonban a nagyobb gazdasági fejlődést a folyamatos há-
borúk hátráltatták. Sokat háborúztak Kínával és a mongolokkal. 

A késői Le (1428–1787) dinasztia lett Vietnám leghosszabban uralkodó dinasztiája. Később a Táy 
Son fivérek 1777-ben megdöntötték a déli rezsimet és 1787-ben eltörölték a Le-dinasztiát. A követ-
kező évben Kína, kihasználva a polgárháborút, támadást indított, de offenzíváját blokkolták. Mivel a 
Táy Son fivéreket lekötötte a kínai háború, Nguyen Anh hadvezér francia segítséggel megindult, hogy 
uralma alá hajtsa Hue-t és Hanoi.t, majd 1802-ben császárnak nevezte ki magát. Gia Long császár 
néven megalapította az utolsó, Nguyen dinasztiát, és királyságát Vietnámnak nevezte át. 

A Vietnám és Kína közötti viszony javult a franciáknak köszönhetően, afféle szövetségesekké váltak. 
Az orosz forradalom hatott a kínaiakra és a vietnámiakra, akik ennek az eszméit kezdték vizsgálni. 
Négy évvel a Kínai Kommunista Párt (KKP) megalakulása után, 1925-ben jött létre Francia-Indo-
kína első marxista csoportja, a Vietnámi Forradalmi Ifjúsági Szövetség. E két párt már a kezdetektől 
szorosan összekapcsolódott.

1945. szeptember 2-án Ho Si Minh (1890–1969) kikiáltotta a függetlenséget és megalapította a 
Vietnámi Demokratikus Köztársaságot (VDK), Hanoi kormányzati székhellyel. Azonban a potsda-
mi konferencián a szövetségesek úgy döntöttek, hogy Indokínát a franciák kezébe adják vissza. Brit 
és amerikai segítséggel a franciák újból átvették a hatalmat, de Kínai segítséggel a Viet Minh (Liga 
Vietnám Függetlenségéért) támadást indított, és 1950 végére sikereket ért el a franciákkal szemben. 

Az amerikai beavatkozás Vietnámban folyamatosan nőtt, és a dominó-elmélet csak olaj volt a tűzre, 
melynek értelmében, ha Vietnám elesik, akkor ezt más délkelet-ázsiai államok követik. 1969-ben 
Nixon lett az elnök az USA-ban, aki elrendelte Hanoi és Haiphong bombázását, majd a légi háborút 
titokban kiterjesztette Laoszra és Kambodzsára is. 

A háborút követően és Kambodzsa megszállása miatt Vietnám elszigetelődött a nemzetközi kö-
zösségtől, és a segélyekhez sem jutottak hozzá, ezért az ország vezetése 1989-ben elrendelte a teljes 
kivonulást, valamint helyreállították a kapcsolatokat Pekinggel. 

Fülöp-szigetek
A Fülöp-szigetekről szóló fejezetben Tai kifejti, hogy annak 7 000 szigete közül a 19. század végén 
mindössze csak ezer volt lakott. Leírja, hogy a kínaiak legalább öt évszázaddal Magellán előtt érkez-
tek a szigetekre. A közvetlen kapcsolatfelvétel Kína és a Fülöp-szigetek között legkésőbb a Song-kor-
szakban (960–1279) megtörtént. A 9. századtól kezdve kínai kereskedők utaztak a Fülöp-szigetekre, 
hogy a Kínából kitiltott arabokkal kereskedjenek. Cseng Ho (Zheng He) admirális flottája 1405 és 
1417 között háromszor is ellátogatott a szigetvilágba.

A spanyolok érkezése az 1560-as években egészen új lehetőségeket hozott magával. A spanyolok ál-
tal 1571-ben alapított Manila a kínai áruk számára szolgált kikötőként. A 18. század közepén a kínai 
meszticek jelentős szerepet játszottak a filippínó nemzetiség kialakulásában, s ők váltak az 1898-as 
forradalom alappilléreivé. A filippínó középosztály kezdetben inkább reformokra törekedett, nem 
a teljes függetlenségre, megalakult a Propaganda Mozgalom, amelynek 1896-ra kb. százezer tagja 
volt. A harc a spanyolokkal csak akkor tört ki, amikor az utóbbiak felfedezték létezésüket. Az ösz-
szecsapások 1896. augusztus 25-én kezdődtek Manila környékén, és aztán vidékre is átterjedtek. A 
világ túlsó végén Spanyolország egy másik gyarmatán, Kubában is harcot vívott. Az amerikai Kong-
resszus 1898. április 25-én bejelentette, hogy hadba lép Spanyolország ellen. 1898. május 1-jén ame-
rikai hadihajók érkeztek Hongkongból és szétzúzták a Manila-öbölben horgonyzó spanyol hajórajt.

A filippínók átverve érezték magukat. Az USA nem volt több számukra, mint barátnak álcázott 
ellenség. 1901. március 23-án elfogták az akkori vezetőt Aguinaldó-t, és április 1-jén arra kénysze-
rítették, hogy hűséget fogadjon az amerikai kormánynak. 1941. december 8-án, nem sokkal a Pearl 
Harbor elleni támadás után, Tajvanról érkező japán csapatok szálltak partra Luzon-on, és 1942. 
január 2-án elfoglalták Manilát. A háború követően 1946-ban bár az Egyesült Államok biztosította 
a Fülöp-szigeteket annak függetlenségéről, de valójában csupán korlátozott szuverenitással rendel-
kezett.

Malajzia
A Malajziáról szóló fejezetben a szerző feldolgozza Kína és Malajzia kapcsolatait is. Megtudhatjuk, 
hogy az ország a kínai és az indiai civilizáció találkozási pontján található, ezért nem meglepő, hogy 
indiai és kínai kereskedők érkeztek ide. Szrividzsaja volt az első királyság, amely képes volt a maláj 
szigetvilág legnagyobb részét uralni, és a 7–11. század között dél-ázsiai uralma megkérdőjelezhe-
tetlen volt. Jelentős kereskedelmet folytatott Kínával. A malájok India kulturális és vallási befolyása 
alá kerültek csaknem ezer éven át, de az iszlám is egyre nagyobb teret követelt magának. Az iszlám 
egységet teremtett a maláj államok között, és megerősítette Melaka szultanátus hatalmát.

Az ott található kikötő a kereskedelemnek köszönhetően virágzásnak indult, afféle kereskedelmi 
csomóponttá vált. Azonban megjelentek a portugálok és 1511-ben legyőzték a malájokat. A 16. 
században viszont a hiányos erőforrások miatt szétesik a portugál hegemónia. A hollandok elhatá-
rozták, hogy átveszik a portugálok helyét, és létrehozták a Holland Kelet-indiai Társaságot (VOC), 
de az angolok sem voltak közömbösek a régió iránt. 1600. december 31-én létrejött az Angol Kelet- 
indiai Társaság. 1641-ben a hollandok a malájokkal szövetkezve meghódították Melakát, amit nem 
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sokkal később brit uralom követett. 1824-ben a britek és a hollandok szerződést kötöttek, amely a 
maláj szigetvilágot brit és holland zónákra osztotta.

A 19. század közepétől datálható az európai bankok Malájföldön és Szingapúrban való megjelenése. 
Ezek közül is a legismertebb a Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC). 

A szerző leírja, hogy miután Hirosimára és Nagaszakira 1945 augusztusában atombombát dobtak, 
a japán megszállásnak vége szakadt. Malájföld 1957-ben vált függetlenné, és az azt követő első évti-
zedében a lakosság 46%-a maláj, 36%-a kínai, 10%-a indiai, 6%-a nem muszlim őslakos, 2%-a egyéb 
származású volt. 1971. február 23-án összeült a parlament, Abdul Razak lett az új miniszterelnök, aki 
1974-ben jó kapcsolatokat épített ki Kínával. Mahathir Mohamad folytatta ezt az utat, és Kínával 
együtt kereste az olajat a Dél-kínai-tengeren, majd Nadzsib Razak támogatta és üdvözölte a kínai 
„Övezet és Út” kezdeményezés projektjeit.

Területi viták
A könyv hetedik fejezetében Tai nagy figyelmet szentel a területi viták taglalásának. Leírja, hogy 
a Dél-kínai-tengerre több ország is szemet vetett, ami miatt gyakoriak az összetűzések. A Dél-kí-
nai-tenger csaknem két évezreden át Kína legfőbb kilépési pontja volt a világba. Kína tengeri hege-
móniája az európaiak érkezésekor gyengült. Konfliktusok alakultak ki a 16. századtól kezdve a spa-
nyolokkal, majd azt követően a hollandokkal, britekkel, franciákkal, japánokkal és az amerikaiakkal. 
Az 1884–1885-ös kínai-francia háború idején Kína tiltakozásképp szuverenitást követelt a dél-kí-
nai-tengeri szigetek felett. Franciaország 1932-ben jelentette be igényét a Paracel- és a Spratly-szige-
tekre, majd be is kebelezte azokat. 1938-ban azonban Japánnak sikerült elhódítania a szigeteket Fran-
ciaországtól. 1941-ben Japán a Paracel- és a Spratly-szigeteket Tajvanhoz csatolta. Később Hanoi a 
Dél-kínai-tenger összes szigetére ki akarta terjeszteni fennhatóságát, és a Spratly-szigeteken hozott 
létre helyőrséget. A Fülöp-szigetek kormánya, amelynek kezdetben nem voltak területi követelései, 
1972-ben beszállt a versenybe. 1974-ben a Fülöp-szigetek megszállta a Spratly-csoport öt kis szi-
getét. Ezt követően Kuala Lumpur következett, a legdélibb Spratly-szigeteket igényelve, majd Kína 
utolsóként szállt be a harcba. A szigetek közül a negyvennégyből jelenleg huszonötöt tart megszállva 
Hanoi, nyolcat Manila, hetet Peking, hármat Kuala Lumpur és egyet Tajpej. A tenger rendkívüli fon-
tosságú az ellátási láncok biztosítását tekintve.

Ezt követően a szerző elmondja, hogy a Kelet-kínai-tenger időnként konfliktusforrás Kína és Japán 
között. A Tiaojü- vagy Szenkaku-szigetek egy kilenc lakatlan szigetből álló csoport Tajvantól 190 
km-re északkeletre és 400 km-re keletre a szárazföldi Kínától. A szigeteken olaj- és gázlelőhelyek 
találhatók, ami miatt a mai napig viták vannak a hovatartozását illetően.

Kína és a világrend
A könyv nyolcadik fejezete a kínai gondolkodásra fókuszál az egymást követő korszakokban, vala-
mint annak a világrenddel kapcsolatos vonatkozásaira. Szóba hozza a hűbéradó-rendszert, amely 
Kínának a külvilággal való érintkezés alapjául szolgált. Kína e viszonyrendszerben felsőbbrendű volt, 
de cserébe biztosította a kereskedés lehetőségét. 

Kína egyik célja, hogy ebben a században egyenlő féllé váljon az Egyesült Államokkal, viszont e tö-
rekvésében főként a gazdasági, és nem a katonai aspektusok dominálnak. A katonai hatalmat tekintve 
továbbra is az USA hegemóniája fog érvényesülni. Kína a békében, a kereskedelem folyamatos fejlő-
désében és a prosperitás előmozdításában érdekelt.

A könyv rövid értékelése
A könyv egy rendkívül aktuális kérdésre fókuszál, nevezetesen Kína egyre inkább érezhető globális 
szerepvállalására, ami átírja a világban már hosszú ideje jelen lévő játékszabályokat. A szerző konkrét 
esettanulmányokat közöl, ami közelebb viszi az olvasót a kínai külpolitika, valamint a napjainkban 
már intenzíven teret követelő kínai befolyás megértéséhez. Emellett a kínai attitűd és viselkedéskul-
túra általános ismérveit is megismerhetjük, azt a fajta gondolkodásmódot, amit a nyugati olvasóknak 
eddig talán még nem volt lehetőségük tanulmányozni. Michael Tai célja, hogy tárgyilagos tájékozta-
tást nyújtson a témával kapcsolatban, melyet mindvégig következetesen be is tart. A mű megjelenése 
sok tekintetben hiánypótló Magyarországon, és egyaránt ajánlott a szakavatott Ázsia-szakértőknek 
és a laikus érdeklődők számára is.



Eurázsia szEmlE ii. évfolyam 2022/1. szám 170 171II. évfolyam 2022/1. szám, 170—174

Könyvismertető. Sophia Kalantzakos – Kína és a ritkaföldfémek geopolitikája

171

SOPHIA KALANTZAKOS – KÍNA ÉS A RITKA-
FÖLDFÉMEK GEOPOLITIKÁJA

Veres Szabolcs1

Kiadó: Pallas Athéné Könyvkiadó
Kiadás éve: 2019.
ISBN: 9786155884108
Oldalszám: 264

A szerző, Sophia Kalantzakos a New York-i Egyetem környezettudományi és közpolitikai profesz-
szora. Kutatásaiban az erőforrások és a hatalom összefüggéseit tárgyalja. Olyan új, térbeli egysé-
geket kutat, amelyek tükrözik a globális térről és az egymásrautaltságról alkotott gondolkodásunk 
megváltozását, a 21. századi geopolitika újragondolásának módját. Munkáiban azt is vizsgálja, hogy 
az ásványkincslelőhelyek stratégiai értéke, a globális gazdaság dekarbonizációja és a negyedik ipari 
forradalom hogyan metszi egymást. Ezenkívül a szén-dioxid kibocsátás utáni változó gazdasági és 
geopolitikai átrendeződésekkel is foglalkozik. A ritkafémföldek és Kína kapcsán könyvében ezen 
gondolatait összegezte.

Kína és a jövő aranya
A történelem folyamán Földünk nem volt mentes a konfliktusoktól. Kezdetben a viszályoknak egy-
szerű okai voltak. Háborúkat folytattak a pénz, a hatalom, az embert jellemző birtoklási vágy kielé-
gítésért vagy új területek meghódításáért. Majd háborúk törtek ki ideológiák és vallások nevében is. 
Később, a modern kor véges mennyiségű és nélkülözhetetlen ásványkincsei mögött mindezen okok 
lassan relatíve a háttérbe vonulva, mellékszereplőkké váltak.

A 21. század első negyedéhez közeledve olyan kémiai elemek kerültek a középpontba, melyek Men-
gyelejev periódusos rendszerének egy kis részében találhatóak meg. Ezt a részt korábban még az 
iskolai kémiatanárok is gyakran figyelmen kívül hagyták, mondván nem sűrűn találkozunk a ritka-
földfémekkel a mindennapi életben.

Ennek ellenére a ritkaföldfémek ma mindenütt jelen vannak. A mobiltelefonokban, táblagépekben, 
hétköznapi kütyüinkben. A ritkaföldfémeknek köszönhetően lehetnek ma a fülhallgatóink olyan ki-
csik, mint egy gyufásdoboz, vezetékeket, s egyéb bosszantó dolgokat nélkülözve pedig elférnek a 

1  Veres Szabolcs, Oroszország és a posztszovjet térség kutató, Eurázsia Központ, Neumann János Egyetem, ELTE doktorandusza.

zsebünkben. A ritkaföldfémek jelen vannak az autóinkban, a környezetbarát technológiát előnyben 
részesítő elektromos járművek akkumulátoraiban, az üzemanyagban, a szélturbinák és napelemek új 
generációjában. De megtalálhatóak a legújabb rakétavédelmi rendszerekben, az ember nélküli har-
cirepülőgépekben (drónok) is. Így pedig adott a kérdés: a jövő globális feszültségeit lehetséges, hogy 
már nem is egy eszme, a kőolaj megszerzése motiválja majd, hanem a szkandiumhoz, neodímiumhoz 
vagy diszpróziumhoz való hozzáférésért folytatott küzdelem? Vagy a jövő konfliktusainak kiváltó oka 
lehet a 17 ritkaföldfém, amelyek egyre fontosabb szerepet játszanak a virágzó high-tech iparban?

Sophia Kalantzakos Kína és a ritkaföldfémek geopolitikája című műve ilyen és ehhez hasonló kérdése-
ket vethet fel az olvasóban. A szerző a ritkaföldfémek globális ellátási láncában monopóliumot szerző 
Kína példáján keresztül mutatja be, hogyan állíthatóak a gazdasági eszközök a geopolitikai törekvések 
középpontjába. Illetve, hogy a nyersanyagok és a földgolyón található ritkaföldfémek feletti ellenőrzés 
milyen szerepet játszik ma a világ történéseinek alakulásában. Hogyan lett a hegemóniának eszkö-
ze az ellenőrzés a háborúval szemben. Kína gazdasági szerepvállalása pedig milyen új kihívások elé 
állította a globális gazdaság többi szereplőjét. Valamint, hogy a ma már globális szinten kifejezetten 
fontos ellátási láncoknak a fenntartása, melyet Sophia Kalantzakos történelmi példákon keresztül 
demonstrál az olvasó számára.

Mi az a ritkaföldfém?
Ha szaknyelven kellene megfogalmazni, hogy mik azok a ritkaföldfémek az esetben a válasz az lenne, 
hogy a ritkaföldfémek a periódusos rendszer elemeinek egy sajátos csoportja. A lantanoidák (perió-
dusos rendszer 57–71. rendszámú elemei) 15 elemből álló csoportját a szkandiummal és az ittrium-
mal kiegészítve együtt nevezik ritkaföldfémeknek. Ha azonban a mindenki számára érthetőbb meg-
fogalmazást keressük – ahogy teszi ezt a szerző is –, akkor a ritkaföldfémek olyan elemek, amelyek a 
földkéregben találhatók és létfontosságú összetevői a csúcstechnológiás, védelmi és zöld technológiák 
széles skálájának az előállításához. A mobiltelefonoktól kezdve, a modern orvostechnológiai eszközö-
kön és a szélturbinákon át az energiatakarékos izzókig, minden tárgyban fellelhető.

Kína és a ritkaföldfémek gondolata
A ritkaföldfémek tulajdonképpen nem különösebben ritkák, mint azt első hallásra gondoljuk. Az 
teszi őket „ritkává”, hogy gazdaságilag nem mindig volt ésszerű a bányászatuk. Gyakran nagyon ala-
csony koncentrációban találhatók meg, továbbá bányászati költségük mind a mai napig kifejezetten 
magas. Ennek ellenére Kínának az 1990-es évektől kezdődően fokozatosan az olcsó termelés, a magas 
exportadók és a kínálat mesterséges korlátozása révén sikerült megszereznie az irányítást a ritkaföld-
fémek ipara felett. Jelenleg is Kína adja a világ ritkaföldfém készletének mintegy 97%-át, ami miatt 
az Egyesült Államok nemcsak gazdaságilag, hanem biztonsági szempontból is fokozatosan függővé 
vált Pekingtől.

A könyv fő témája a globális erőforrásokért – jelen esetben a ritkaföldfémekért – folytatott verseny 
bemutatása a monopol helyzetet szerző Kína esetén keresztül. A könyv négy fő fejezetre tagolva 
mutatja be azokat az általános elméleti vitákat – és saját gondolatokat –, amelyek ma meghatározóak 
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a politikatudományban az erőforrás verseny, a nyersanyagok szűkös hozzáférhetősége, és a gazdasági 
eszközök geopolitikai célokra történő kiaknázása kapcsán.

A 2010-ben az úgynevezett halászhajó-incidens következtében ismét kiéleződött a Senkaku (kí-
naiaknál Diaoyu) szigetvita Japán és Kína között. Az incidensben egy kínai halászhajó ütközött a 
japán parti őrség hajóival, amelyben a japán fél szándékosságot sejtett. A Japán tengerészet azonnal 
letartóztatta a kínai halászhajó kapitányát. Ez Kínában óriási felzúdulást és tüntetéshullámot váltott 
ki. A letartóztatás következtében olyan mértékben megromlott a két ország közötti kapcsolat, hogy 
2010-ben Kína leállította az elektronikaipar számára elengedhetetlen nyersanyagokhoz való hozzá-
férést és a ritkaföldfém exportot Japán felé. Ez a lépés pedig rámutatott a kínai kézben lévő ellátási 
lánc nemzetközi kockázataira.

Sophia Kalantzakos pedig ennek az esetnek a következményeiből indul ki. Szerinte a ritkaföldfémek 
és Kína monopóliuma azután vált nemzetközi hírűvé, miután Kína 2010-ben nem hivatalosan korlá-
tozta a Japánba, az Egyesült Államokba és az Európába irányuló ritkaföldfém exportot. Könyvében a 
szerző azzal érvel, hogy a 2010-es ritkaföldfém válság nem csupán egy kereskedelmi vitát testesített 
meg, hanem inkább kérdéseket vetett fel Kína gazdasági térnyerésével kapcsolatban.

Sophia Kalantzakos azon az állásponton van, hogy a nagy ipari nemzetek politikai szereplőinek ku-
darca az átfogó és hatékony politikai megoldások késlekedésében keresendő.

A szerző gondolatmenetét, perspektíváit talán az első fejezet címe foglalja össze a legjobban: Verseny 
az erőforrásokért, az ásványi anyagok szűkössége és a gazdaság, mint a külpolitika eszköze. Abban 
minden bizonnyal igaza van, hogy az erőforrás verseny – különösen egyes nagyhatalmak között – nem 
szűnt meg. A szerző sugallatában is igazságot lehet felfedezni, miszerint a fosszilis tüzelőanyagokról a 
tisztább nap- és szélenergia felé történő energiaátállás inkább eltolja vagy megváltoztatja – nem pedig 
megszünteti – az energiával kapcsolatos erőforrások versenyét. 

A sorok között olvasható további gondolatmenet szerint a stratégiai erőforrás versenye létezik és 
ma is folyamatban van. Ez a folyamat arra is összpontosít, hogy az államok képesek-e kezelni ezt a 
versenyt a belpolitika és a nemzetközi együttműködés kombinációjával. Kalantzakos számára a ritka-
földfém válság és annak örökségei jól illusztrálják a jelenkori globális erőforrás versenyben rejlő koc-
kázatokat. Ebben az összefüggésben mutatja be az Obama-korszak Ázsia felé fordulásának („Pivot 
to Asia”) okait, valamint a Trump-korszak Kínával szembeni kritikáját és konfrontációját. A könyv 
első fejezete sokkal inkább Kína és a globális geopolitika realista és merkantilista nézetéről szól, mint 
a ritkaföldfémekről.

Kalantzakos elemzésében a ritkaföldfém politikával kapcsolatban a „Só és Olaj” fejezet számos „stra-
tégiai párhuzamot” kínál. Úgy véli, hogy hasznos lehet megvizsgálni a só és az olaj (kőolaj) gazdasági 
történetének hátterét, mert ez lehetővé teszi, hogy párhuzamokat vonjunk a ritkaföldfémek mai sze-
repével. A só és az olaj – a szerző mint stratégiai javakat érti alatta – történelmének áttekintésével és 
kiemelésével a két erőforrás innovációs és a globális gazdaság alakításában játszott meghatározó sze-
repét igyekszik bemutatni. Ezenkívül mindkét erőforrásnál felhívja a figyelmünket Kína „hagyomá-
nyos eljárásaira”, amelyekkel biztosítják és kontrollálják a gazdaságot és a régiós geopolitikát. Ezáltal 

pedig tisztább hátteret kaphatunk a jelenlegi kínai ritkaföldfém politika mélyebb megértéséhez. Sofia 
Kalantzakos úgy véli, mindkét erőforrás domináns pozícióba került az emberi politikai és gazdasági 
fejlődésben és mindkettő jelentős kereskedelmi és gazdasági eszköz volt, ahogy ma a ritkaföldfémek 
is azok.

Kalantzakos esettanulmányát jól jellemzi az ásványok és az erőforrások szűkösségéről és az azokkal 
kapcsolatos versenyről folyó általános elméleti vita áttekintése. Kiemeli az ásványkincsek nemzetközi 
viszonyokra gyakorolt hatását. Például felvázol két különböző paradigmát. A fix készletek paradig-
máját és a lehetőség kontra költség paradigmát, amelyek az ásványok fizikai szűkösségének két értel-
mezésére világítanak rá. A szerző az első elméletnél abból a megállapításból indul ki, hogy az ásványi 
készletek végesek, így egyben kimeríthetőek is. Ezért míg a technológiai fejlődés és a növekvő árak új 
felfedezésekhez vezettek, az ásványkincsek kinyerésének folytatása végső soron ásványianyag hiányhoz 
vezet. Ezzel szemben Kalantzakos másik álláspontja szerint az ásványkincsek felhasználása nem meríti 
ki a készletüket, hiszen ártól függően újrahasznosíthatók. Ezen túlmenően e paradigma szerint az ás-
ványi anyagok rendelkezésre állásának hiánya további kutatásokat és új technológiát fog eredményezni.

Kalantzakos könyvében azt is tárgyalja, hogy az ásványianyag hiányt miként okozhatja a „helyzeti 
szűkösség”, vagy a „kereslet-kínálati lánc megszakadása”. Bemutatja, hogy az új „tényezők”, mint pél-
dául a népesség vagy a fejlődő világ gazdaságának gyors növekedése, arra késztethetik a kormányokat, 
hogy korlátozzák az exportot a hazai szükségletek kielégítése érdekében ahelyett, hogy hozzájárulná-
nak a nyitott piachoz.

Megfogalmazása szerint ez úgynevezett erőforrás nacionalizmushoz vezethet, amely során az orszá-
gok növelik geopolitikai ellenőrzésüket a természeti erőforrásaik ellenőrzése révén. Erre példaként 
hozza fel egy 2010-es eset, amikor Kína „nem hivatalosan” korlátozta a ritkaföldfémek Japánba, az 
Egyesült Államokba és Európába irányuló exportját.

Fontos megemlíteni, hogy Kalantzakos azokról a mechanizmusokról és történelmi összefüggésekről 
is megfogalmazza véleményét, amelyek oda vezettek, hogy a ritkaföldfémek „létfontosságú pozíciót töl-
tenek be a kritikus iparágakban”. Leírja a ritkaföldfémek egyre szélesebb körben elterjedt használatát, a 
technológiai változásokra gyakorolt hatásukat, valamint az ipar különféle keresleti és kínálati elemeit 
és azt a tényt, milyen eszközökkel korlátozzák egyes országok az ásványok sikeres újrahasznosítására 
és helyettesítésére tett lépéseket.

Bemutatja, hogy a megújuló energia és más karbonsemleges technológiák – mint például az elekt-
romos járművek akkumulátorai, a napelemekben, a szélturbinákban és az elektromos járművekben 
használt mágnesek – mind a ritkaföldfémektől, például a lantántól és a neodímiumtól függenek. 
Az ezekben a technológiákban található ritkaföldfém elemek pedig elengedhetetlenek a gazdaságok 
szén-dioxid-mentesítéséhez és a gazdasági növekedés serkentéséhez. Így pedig a „tiszta” energia szek-
tort különösen sebezhetővé válik a globális ellátási zavaroktól és leállásoktól.

A negyedik, egyben utolsó fejezetben a szerző elmagyarázza, hogyan vált Kína a ritkaföldfém ipar 
meghatározó szereplőjévé, és hogyan reagálnak más kulcsfontosságú ipari szereplők a ritkaföldfém 
elemek szigorú kínai ellenőrzésére. Kalantzakos azt is kifejti, hogy – ahogyan Teng Hsziao-ping és 



Eurázsia szEmlE174 Eurázsia szEmlE

Veres Szabolcs

174

az utána következő kínai vezetők megjósolták – a ritkaföldfém elemek továbbra is létfontosságúak és 
nélkülözhetetlenek lesznek a modern élethez. És továbbra is kulcsfontosságú elemei maradnak Kína 
hosszú távú stratégiájának kialakításában, amely viszont hatással lesz a globális geopolitikára, amivel 
Kína versenytársai kénytelenek lesznek megbirkózni.

Végszó
Kalantzakos munkája fontos hozzájárulás a 21. századi geopolitika és a növekvő erőforrásokkal kap-
csolatos szűkös szakirodalomhoz. Rávilágít a nemzetközi kihívások új halmazára, ahol a globális 
szereplőknek meg kell küzdeniük Kína történelmileg eddig példátlan, döntő fontosságú stratégiai 
dominanciájával a geopolitika és gazdaság, valamint a ritkafémek területén. Miközben Kína saját 
szemszögéből nézve bölcs döntést hozott azzal, hogy hosszútávon, a jövőre gondolva, az elmúlt év-
tizedek alatt megszerezte az ellenőrzést a ritkaföldfémek felett, addig más országoknak alternatív 
forrásokat kell keresniük a ritkaföldfémek megszerzésére vagy kénytelenek lesznek Kínával tárgyalni. 
Ezt a típusú aszimmetriát jelenleg más nemzetközi szereplők képtelenek ellensúlyozni. Kalantzakos 
azt a következtetést vonja le, hogy Kína már nem csupán gazdasági, hanem geopolitikai célokra is 
felhasználja a ritkaföldfém monopóliumát. A ritkaföldfémek pedig lehetővé teszik Kína számára, 
hogy politikai erőként is egyre inkább katalizátorrá váljon a nemzetközi kapcsolatok új korszakában.

A Kína és a ritkaföldfémek geopolitikája fontos és időszerű és ma is érvényes elemzése a kínai rit-
kafémföldekkel kapcsolatos monopóliumának és a 2010-es úgynevezett ritkaföldfém válságnak. Ka-
lantzakos könyvében a ritkaföldfém válság alapos elemzését is bemutatja és kifejti, hogy a válságot 
globális jelentőségűvé emelő események hogyan jutottak különböző értelmezésekre. Elmagyarázza, 
hogy miközben egyes elemzők és politikai döntéshozók nem is gondoltak a ritkaföldfémekkel kap-
csolatos problémákra, tévesen csak arra koncentráltak, hogy megállítsák az agresszív Kínát. 

Ahogy a könyv címe is sugallja, Kalantzakos könyve továbbra is szinte kizárólag a geopolitikai – azaz 
államközi – erőforrásversenyre összpontosít. A ritkaföldfémek bányászatának és előállításának kör-
nyezeti hatásait csak érintve tárgyalja, így ez a témakör nem játszik központi szerepet elemzésében. 
Egyes dolgokat az olvasó fantáziájára bíz. Ez részben a bizonyos fogalmak pontatlanságának, nem 
megfelelőképpen való bemutatásának is köszönhető.

A szerző nem fejti ki egyértelműen és nem magyarázza meg az olvasó számára, hogy mit is ért pél-
dául befolyáson. A könyv hozzáadott értéke lehetett volna, ha a szerző nem hagyja figyelmen kívül a 
stratégiai erőforrások, például a ritkaföldfémek, mint gazdasági eszköz működési logikájának megha-
tározását és bemutatását. Nem fejti ki világosan, hogy Kína miért monopolizálta a globális ritkaföld-
fémeket. Ha a monopolizálás egy nagyobb stratégia érdekében történt, akkor mi lehet az a stratégia? 
Illetve hogyan segíti elő a ritkaföldfémek politikája Kína számára a stratégiai célkitűzéseket? Pon-
tosan milyen befolyást kíván Kína gyakorolni a ritkaföldfémek globális piacának ellenőrzése révén?

A fennmaradó kérdések ellenére a Kína és a ritkaföldfémek geopolitikája című könyv igyekszik meg-
találni a választ a 21. század talán egyik nagy talányára, Kínára és a ritkafémföldek kapcsolatára.



SZERZŐINK FIGYELMÉBE

Az Eurázsia Szemle felhívja a tisztelt olvasók, leendő szerzők figyelmét, hogy szívesen fogad olyan 
tanulmányokat, amelyek multidiszciplináris megközelítésben Eurázsia egészét érintő és átfogó kér-
désekkel foglalkoznak. A szerkesztőség az egyes rovatoknak megfelelően, Kína, Délkelet-Ázsia, az 
Iszlám világ, Oroszország, India és Dél-Ázsia témában várja a kéziratokat. A tanulmányok mellett 
konferenciabeszámolók és könyvismertetések közlésére is lehetőséget biztosítunk.

Az Eurázsia Szemle csak eredeti, máshol meg nem jelent tanulmányokat publikál, amelyek kettős 
vaklektorálást követően kerülnek közlésre.

Formai követelmények
A tanulmány hossza hozzávetőlegesen 6 000 szó

Szöveg 
• MS Word formátum
• A4-es méretű papíron a baloldali, a jobb oldali, az alsó és a felső margó egyaránt 2,5 cm 
• A használandó betűtípus: Times New Roman
• Fejezetek: 13 pt, normál, szimpla sorköz, térköz: 6 pont a bekezdések után, sorkizárt igazítás.
•  Alfejezetek: 12 pt, normál, szimpla sorköz, térköz: 6 pont a bekezdések után, sorkizárt  

igazítás.
•  A fejezetek és alfejezetek számozása decimális rendszerben történik. (1. fejezet, 1.1. alfejezet, 

1.1.1. al-alfejezet stb.) 
• Szöveg: 11 pt, normál, szimpla sorköz, térköz: 6 pont a bekezdések után, sorkizárt igazítás.

Táblázatok, ábrák, térképek
•  Minden táblázatot, ábrát és térképet szerkeszthető formában (excel, word) kell elhelyezni a 

tanulmányban.
• Kép formában pl. (jpg-ben küldött) táblázatot, ábrát, és térképet nem tudunk elfogadni. 
• Táblázatok és ábrák formai követelménye: 

• Cím: Times New Roman, 11 pt, normál (a cím a táblázat felett)
• Forrás: Times New Roman, 11 pt, normál (a forrás a táblázat alatt)

Kivonat
•  A tanulmányoknak kivonatot (absztraktot) kell tartalmazniuk: legalább 150, legfeljebb  

300 szó terjedelemben mind magyarul és angolul.
• Az absztrakt alatt 4-5 kulcsszó megadása kötelező magyarul és angol.
• Teljes nevet, titulust és intézményi affiliációt kérjük megadni.

Hivatkozások
•  A hivatkozásokat az APA formátumnak megfelelően kérjük elkészíteni. Részletesebben lásd: 

https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508212&p=3476096 
• Jegyzetek szerepeltetése a tanulmány végén végjegyzet formájában történhet.
• A tanulmány végén szerepeljen egy bibliográfiai jegyzék, ABC sorrendben



www.eurasiacenter.hu/ 
eurazsia-szemle

www.facebook.com/ 
eurazsiakozpont

Az Eurázsia Szemle legfőbb célja egy olyan nemzetközileg elismert tudományos 
fórum létrehozása és megteremtése, amely multidiszciplináris megközelítésben 
a szűkebb régiók helyett Eurázsia egészét érintő és átfogó kérdésekkel 
foglalkozik. Céljaink szerint lehetőséget és keretet kívánunk biztosítani a 
különböző tudományágak képviselői között kibontakozó szakmai diskurzusra, 
az eltérő nézőpontok ütköztetésére, találkozására, továbbá mindazon trendek, 
kihívások és lehetőségek elemző bemutatására, amelyekkel a 21. század 
Eurázsiája és a nemzetközi rendszer szembenéz.


