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ELŐSZÓ

A régi, ideológiai törésvonalak eltűnésével és új kereskedelmi kapcsolatok lét-
rejöttével az utóbbi évtizedekben egy új geopolitikai egység kezdett körvona-
lazódni: Eurázsia. Európa és Ázsia, két kontinensre való osztottsága inkább 
történelmi-társadalmi konstrukció, hiszen határaik nagy része a szárazföldön 
van. Összekapcsolásuk elősegíti a térség folyamatos fejlődését és ennek fényé-
ben ma már az eddig fennálló atlanti világrend kizárólagossága sem annyira 
egyértelmű. Az elmúlt években a kínai vezetés egyre inkább magára vállalta a 
kulcsszerepet a szuperkontinens megteremtésében, és az Egy Övezet, Egy Út 
kezdeményezés elnevezésű rendkívül ambiciózus fejlesztési projekttel ösztönzi 
a térség gazdasági integrációját, globalizációját. A mintegy 70 országot felölelő 
grandiózus vállalkozás implicite a globális politikai és gazdasági rend átalakí-
tását is jelenti. A koncepcióval egy paradigmaváltásnak is szemtanúi lehetünk. 
A koncepciót tekintve adott esetben nem sok létjogosultsága van annak a bírá-
latnak, miszerint ez nem több, mint a régmúlt időkhöz való visszatérés, a kínai 
kezdeményezés sokkal inkább egy új globalizációs hullám legfontosabb eleme-
ként értelmezhető.

Bruno Maçães szavaival élve, Eurázsia napjainkra már egy sokkal mélyebb je-
lentéstartalommal bír, ugyanis nem csak egy földrajzi egységet vagy történelmi 
korszakot jelöl. A világ öt legnagyobb gazdasága közül négy hamarosan ezen a 
kontinensen helyezkedik majd el, és a 21. században nem egy új központ kialaku-
lásának lehetünk szemtanúi, hanem a nyugati és ázsiai pólusok közötti kiegyen-
súlyozott világ létrejöttét figyelhetjük meg, amely két pólus a hidegháború idősza-
kával ellentétben mélyen integrálódik.

Habár e kötet olvasói a felemelkedő Eurázsia pénzügyeiről és gazdaságáról ol-
vashatnak, e kiadvány mégis ennél sokkal többet képes nyújtani. Nem csak az 
új, kialakulóban lévő világrend gazdasági vonásai jelennek meg benne, hanem a 
szerzők rávilágítanak a modern világunkban uralkodó folyamatok mozgatóru gói-
ra és korunk trendjeire. Olyan témákat feszegetnek, amelyek fontos kérdésekre 
reflektálnak és a hazai tudományos életben mindezidáig kevesebb visszhangot 
kaptak, de ha korábban mégis értekeztek róluk, akkor biztosan nem az úgyneve-
zett Eurázsia-koncepció szemszögéből tették mindezt.
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A könyv első részében szereplő hat tanulmány összességében véve korszerű, re-
leváns és magas színvonalú beszámolót nyújt a kialakulóban lévő új világrend 
gazdasági vonatkozásairól, amelynek tanulmányozása után egészen más megvilá-
gításba kerülhetnek a kötetben tárgyalt kérdések.

A könyv első hat cikke olyan területeket ölel fel, mint például a konnektivitás, 
amely téma a TEN-T és a közlekedésfejlesztés regionális fejlődésre gyakorolt ha-
tásainak taglalásakor jelenik meg; vagy éppen a kereskedelem és a befektetések 
témaköre, amely több tanulmányban is hangsúlyos központi szerepet kap (pl. 
„A délkelet-ázsiai országok és az Európai Unió agrárkereskedelmének a sajátos-
ságai”, az „Összehoz, vagy csak összeköt?”); vagy az elektromobilitási trendek, 
mely téma elemzésekor a járműiparban végbemenő technológiaváltás szolgáltatja 
a tanulmány kiindulási pontját; vagy a pénzügyi ágazat megújulása (pl. „Eurázsia 
pénzügyei – A FinTech ágazat felemelkedése”); vagy éppen a modern pénzügyi 
megoldások (pl. „kínai jegybankpénz” stb.).

A könyv második részének a témája a geopolitikai történések változása. A követke-
ző évek és évtizedek legnagyobb kihívásai között meghatározó szerepet fog kapni a 
technológia fejlődése, a világgazdaság megújulása, a fenntarthatóság felértékelődé-
se. Ám mindezek mellett a geopolitikai környezet átalakulása lehet a legmeghatáro-
zóbb eleme azoknak a folyamatoknak, amelyek meg fogják határozni a 21. századot. 
Az utóbbi évtizedek hegemón hatalmi szereplőinek a legmeghatározóbb kihívója 
lehet Kína. Ha azonban pontosabban szeretnénk fogalmazni, akkor  Eurázsia.

A kötet második fejezetének hat szerzőjének öt tanulmánya a 21. századi eurázsiai 
geopolitikai folyamatoknak az összetettségére világít rá, érintve olyan eurázsiai 
nagyhatalmakat, mint Kína és Oroszország és elemezve olyan meghatározó geo-
politikai célokat, mint a biztonságpolitika. Emellett nem hagyja figyelmen kívül 
azokat a ma meghatározó gazdasági aktorokat sem, mint a koronavírus járvány 
hatásai Eurázsiában és a hozzánk földrajzilag közelebb fekvő Közép-Európában.

Jelenleg, amikor az eurázsiai kontinens politikai, gazdasági és technológiai fejlő-
dése új mintákat és formákat ölt, ezen folyamat elemzése interdiszciplináris meg-
közelítést igényel. Éppen ezzel a céllal, az Eurázsia felemelkedéséről szóló dis-
kurzushoz való hozzájárulás érdekében jött létre ez a könyv, amely e folyamat 
politikai, gazdasági és társadalmi vonatkozásaira helyezi a hangsúlyt.

A könyv szerkesztői:
Tárik Meszár és Veres Szabolcs,  

a Neumann János Egyetem Eurázsia Központ kutatói

ELŐSZÓ 
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A DÉLKELET-ÁZSIAI ORSZÁGOK 
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ 
AGRÁRKERESKEDELMÉNEK 
A SAJÁTOSSÁGAI

Mizik Tamás

Absztrakt

A 10 tagú Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN), amelynek tagjai Bru-
nei, Indonézia, Kambodzsa, Laosz, Malajzia, Mianmar, Fülöp-szigetek, Szinga-
púr, Thaiföld és Vietnám, kereskedelmi szempontból egyre fontosabbá válnak az 
Európai Unió (EU) számára. Az EU hat ASEAN taggal kezdett tárgyalásokba 
bilaterális megállapodásról (ezek közül kettő már le is zárult), azonban a fő célja 
továbbra is egy regionális szabadkereskedelmi övezet létrehozása. Az alapmutatók 
alapján az EU-28 termelésének a volumene és a hatékonysága is nagyobb, azon-
ban mégis az ASEAN régió (agrár)kereskedelmi többlete a jelentősebb. A két ré-
gió között erős komplementer hatás figyelhető meg mind a termelés (olajpálma és 
rizs; valamint búza és kukorica), mind az egymás közötti agrárkereskedelem (ál-
lati vagy növényi zsírok és olajok, különféle tengeri állatokból készült termékek; 
valamint különféle italok és tejtermékek) tekintetében. Ráadásul a legjelentősebb 
termékek mindegyike megnyilvánuló komparatív előnnyel rendelkezik, ami az 
ASEAN országok esetében erős-közepes, míg az EU-28-nál gyenge-közepes. 
Mindez az országszintű adatokon is látható: a vizsgált 10 éves időszakban nyolc-
szor volt az ASEAN Balassa indexe nagyobb. A Covid-19 tényszerű elemzéséhez 
szükség van még a 2020-as év adataira, azonban az agrárkereskedelmi kapcsola-
tok további elmélyítése ebből a szempontból is előnyös lenne mindkét fél számára.

Kulcsszavak: agrárkereskedelem, szabadkereskedelmi övezet, megnyilvánuló 
komparatív előny, Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége
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1. Bevezetés

Az országok közötti nemzetközi együttműködés egyre fontosabb lesz, amiben 
az Európai Unió (EU) élen jár. A jelenlegi 27 (2020. január 31-ig 28) tagállam-
nak egységes belső piaca van közös külső vámhatárokkal, valamint számos kö-
zös politika jellemzi, mint amilyen például a Közös Agrárpolitika (KAP). A Dél-
kelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN), amelynek tagjai Brunei, Indonézia, 
Kambodzsa, Laosz, Malajzia, Mianmar, Fülöp-szigetek, Szingapúr, Thaiföld és 
Vietnám, egy ennél kevésbé elmélyült együttműködés, azonban a tagok számára 
érdemi könnyítéseket tartalmaz a piacokhoz való hozzáférésben. Az ASEAN cél-
jai a következők (ASEAN, 2015):

 ▪ a szabadkereskedelmi övezet révén egy integrált gazdaság megvalósítása;

 ▪ egy versenyképes, innovatív és dinamikus régió létrehozása;

 ▪ szorosabb kapcsolat és együttműködés az e-kereskedelem és az agrárgaz-
daság területén;

 ▪ rugalmas, inkluzív és emberközpontú régió létrehozása a tagok közötti 
különbségek csökkentése mellett;

 ▪ integrálódás a világgazdaságba.

Mindezek a célok közvetlenül (például a felzárkóztatás – kohéziós alapok) vagy 
közvetve (például az EU nemzetközi versenyképességének a fokozása) testet ölte-
nek az európai integrációban is.

Az ASEAN országok és az EU több szempontból is fontosak egymás számára, 
mivel az ASEAN a harmadik legjelentősebb kereskedelmi partnere az EU-nak az 
USA és Kína után, míg az EU – Kína után – az ASEAN országok második leg-
fontosabb partnere (EC, 2021). Ezt megerősíti, hogy az EU hat ASEAN taggal 
kezdett tárgyalásokba bilaterális megállapodásról (Indonézia, Malajzia, Fülöp- 
szigetek, Szingapúr, Thaiföld és Vietnám), amelyek közül kettő már le is zárult 
(Szingapúr – hatályos 2019. november 21-e óta; Vietnám – hatályos 2020. augusz-
tus 1-je óta) a WTO RTA adatbázisa alapján (WTO, 2021). Ferrari et al. (2021) 
agrárkereskedelmi elemzése tartalmazza ezek közül a Vietnámmal megkötött 
egyezményt, valamint négy folyamatban lévő hatásait (Indonézia, Malajzia, Fü-
löp-szigetek és Thaiföld). A 2030-ig elkészített előrejelzésük alapján a regionális 
kereskedelmi megállapodások mindkét országcsoport számára előnyökkel járná-
nak, az EU-ban ebből várhatóan a tejipar, a sertés szektor, valamint a feldolgozott 

A DÉLKELET-ÁZSIAI ORSZÁGOK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ  
AGRÁRKERESKEDELMÉNEK A SAJÁTOSSÁGAI
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termékek (különféle italok) profitálnának leginkább, míg az ASEAN esetében a 
csirkehús, rizs és a növényi olajok kivitele bővülhetne jelentősen. Azonban az EU 
fő célja továbbra is egy regionális szabadkereskedelmi övezet létrehozása az ösz-
szes ASEAN országgal (EC, 2021). Ez – a bilaterális megállapodásokhoz képest – 
több szempontból is előnyös lenne mindkét fél számára (Paderon, 2020):

 ▪ bővülne a kétoldalú kereskedelem, alapvetően a kiegészítő termékek vo-
natkozásában;

 ▪ az EU szigorúbb termékelőírásai hozzájárulnának az ASEAN tagok ver-
senyképességének a növekedéséhez az ehhez szükséges innovációk révén;

 ▪ bővülnének a beruházások, különösen a kevésbé fejlett ASEAN országok-
ban;

 ▪ mindkét fél tovább diverzifikálhatná a gazdasági kapcsolatait.

Beckman (2020) modellszámításai szerint az ASEAN térség számára nem is ön-
magában egy megállapodás lenne előnyös, hanem egyszerre több. Az agrárszek-
tor szempontjából az EU és az ASEAN+6 országokkal (Dél-Korea, Japán, Kína, 
valamint Ausztrália, India és Új-Zéland), míg a nem mezőgazdasági termékek 
vonatkozásában egy szövetségen belüli és az USA-val megkötött megállapodás 
lenne a térség számára a legelőnyösebb.

A nemzetközi kereskedelem – és azon belül az agrárkereskedelem kapcsán is 
– nagyon elterjedt elemzési eszköz a megnyilvánuló komparatív előny (RCA – 
 Revealed Comparative Advantages). Az EU esetében számos kutató/kutatás alkal-
mazza ország, regionális (Visegrádi Együttműködés, Kelet-Közép-Európa, régi 
és/vagy új tagországok), illetve az egész EU szintjén, valamint a termékszintű 
elemzések is gyakoriak. Török és Jámbor (2013) számításai alapján a TOP5 ter-
mékcsoport vonatkozásában mindegyik új tagállam (különösen Magyarország, 
Szlovákia és Bulgária) erős megnyilvánuló komparatív előnnyel rendelkezett. 
Ugyanakkor az is kiderült, hogy ennek a nagysága jellemzően csökkent az uniós 
csatlakozást követően. Bojnec és Fertő (2019) azonban csak részben tudta igazol-
ni, hogy az EU kibővítése növelte volna az agrárkereskedelem összesített kompa-
ratív előnyét. A régi tagállamok közül Hollandia, Franciaország és Spanyolország 
teljesítettek a legjobban a nemzetközi kereskedelemben. Természetesen az ered-
mények szektoronként eltérőek voltak és erősen függtek a termelési adottságok-
tól (környezeti tényezők, üzemszerkezet). A pozitív hatások tartósságát illetően 
azonban elmondható, hogy a régi tagállamok jellemzően jobban teljesítettek az 
újakkal történő összehasonlításban (Bojnec & Fertő, 2015). A hagyományosan 

A DÉLKELET-ÁZSIAI ORSZÁGOK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ  
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nem erős mezőgazdasági szektorral rendelkező Egyesült Királyság esetében az 
EU kibővítése az RCA indexek további csökkenését eredményezte (Barathova & 
Qineti, 2018). Pawlak et al. (2016) az EU és Kína közötti agrárkereskedelmet 
elemezte a Balassa index különböző változataival és kimutatta, hogy az EU főleg 
azon termékek esetében bír jelentős komparatív előnnyel, amelyek termelése tőke- 
és technológia intenzív.

Balogh and Jámbor (2017) eredményei azt mutatták, hogy a gazdasági fejlettség, 
a földrajzi árujelző és az EU tagság pozitívan hatottak az uniós sajt megnyilvánuló 
komparatív előnyére. Török és Jámbor (2016) ugyanezen eredményre jutottak az 
európai sonka kereskedelmének az elemzése során. Pippinato et al. (2019) a méz 
kereskedelmet elemezte és igazolta a keleti tagállamok erősebb exportpozícióját, 
különösen Olaszországgal összehasonlítva. Pilinkienė (2014) a balti országokat 
vizsgálta az RCA segítségével és az uniós csatlakozás, illetve a 2008-as globális 
pénzügyi válság hatásait is ki tudta mutatni. Jámbor (2013) a Visegrádi Együtt-
működés országait vizsgálta és szintén alátámasztotta az uniós csatlakozás pozitív 
hatását.

Ugyanakkor az ASEAN vonatkozásában elmondható, hogy relatíve kevés ta-
nulmány használja ezt a módszertant az agrárkereskedelem elemzéséhez (Fanelli 
& Giglio, 2020; Mizik, 2021), tehát ebből a szempontból hiánypótló jellegű a 
jelen tanulmány. Chadran (2011) India és az ASEAN országok közötti agrár-
kereskedelmet elemezte ezzel az eszközzel és kimutatta, hogy a jelentős terme-
lők (Indonézia, Fülöp-szigetek, Malajzia, Thaiföld és Vietnám) mindegyikénél 
megfigyelhető komparatív előny. Reyes (2014) hat ASEAN országot elemzett 
és – Brunei, valamint Szingapúr kivételével – szintén magas RCA értékeket 
kapott. Indonézia esetében a 15-ös termékcsoportnál (állati vagy növényi zsír 
és olaj és ezek bontási termékei; elkészített ételzsír; állati vagy növényi eredetű 
viasz) volt a legnagyobb az index értéke. Riandi és Pratomo (2017) kizárólag 
Indonéziát elemezte és a terméksorok 40%-ának az esetében tapasztalt kompa-
ratív előnyt, különösen a különféle halászati termékek, továbbá a gyümölcsök 
és magvak esetében. Malajzia esetében ez több termékre (ananász, banán, csil-
laggyümölcs, dinnye, mangó, papaja) is igaznak bizonyult (Suntharalingam & 
Othman, 2017). Meglepő módon a rákszektor összességében komparatív hát-
ránnyal bírt, kivéve a nem-fagyasztott rákot (Khai et al., 2016). Benalywa et al. 
(2019) a maláj brojler ágazatot elemezte, amelyen belül kizárólag az egész csirke 
és kappan, valamint a fagyasztott termékek rendelkeztek megnyilvánuló kom-
paratív előnnyel a legfontosabb kereskedelmi partnereivel összehasonlítva. Fan-

A DÉLKELET-ÁZSIAI ORSZÁGOK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ  
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elli és Giglio (2020) országszinten hasonlította össze az EU-28-at és 50 ázsiai 
országot. Az agrártermékek vonatkozásában az RCA index azt mutatta, hogy 
az EU-28 összességében nagyobb megnyilvánuló komparatív előnnyel rendel-
kezett, míg az ázsiai országoknál mindössze négy termékcsoportnál (13, 14, 15, 
16) lett a mutató értéke egy feletti.

A koronavírus hatásait nézve már számos elemzés látott napvilágot. Az olasz ta-
pasztalatok azt mutatták, hogy az exportorientáltabb ágazatok/vállalatok eseté-
ben sokkal erősebb volt a negatív hatás, míg az ár vonatkozásában különösen a 
gyorsan romlandó termékeké változott jelentősen – közvetlenül a vírus kirob-
banása után csökkent, majd jelentősen nőtt (Coluccia et al., 2021). Ez utóbbi-
ban a szerzők szerint a gyengébb termés (időjárási hatások), a külföldi vendég-
munkások hiánya, valamint az egészségügyi intézmények ajánlásai (a zöldségek 
és gyümölcsök fogyasztása erősíti az immunrendszert) játszottak szerepet. Ezek 
részben általánosítható eredmények. Ugyanakkor például Hollandiában – a vi-
rág mellett – éppen a burgonya piaca omlott össze (Poppe, 2020). A pandémia 
kapcsán előtérbe került a – több szektorban megkerülhetetlen – vendégmunká-
sok helyzete, aminek a megnyugtató rendezése komoly kihívás az EU számára 
(Matthews, 2020).

Az EU-n belüli élelmiszerkereskedelemben nem volt érdemi és elhúzódó fenn-
aka dás (Georgopoulos, 2020; Matthews, 2020). Egy átfogó uniós tanulmány 
alapján elmondható, hogy a leginkább érintett országok a határátkelőhelyen 
történt visszafordítás helyett a riasztást alkalmazták, amit alapvetően az unión 
belüli erőforrásokra történő erőteljes támaszkodás indokolt (Marti et al., 2021). 
Ázsia vonatkozásában megállapítható, hogy az élelmiszerrendszer a várakozá-
sokkal ellentétben ellenállónak bizonyult, amiben annak fejlettsége mellett sze-
repet játszott az infrastruktúra, a különböző kormányzati intézkedések, vala-
mint a társadalmi haszon érdekében végzett kollektív cselekvés hagyománya 
(Fan et al., 2021). Az ASEAN szintjén a szövetségen belüli összehangolt straté-
gia (Tajale, 2020), valamint a Dél-Koreával, Kínával és Japánnal meglévő regi-
onális egyezmények is segítettek ebben (Yudhatama, 2021). Vietnám esetében 
az EU-val kötött kereskedelmi megállapodásnak is komoly pozitív hatása volt 
az agrárkereskedelem szempontjából (Le, 2020). Az ASEAN országok példája 
alapján a minél nagyobb gazdasági nyitottság, a szorosabb együttműködés és a 
protekcionizmus csökkentése kulcsfontosságúak az agrárgazdaság jövőjének a 
szempontjából (Yudhatama, 2021). Emellett – különösen a fejlődő országokban 
– fontos a helyi termelők és termelés támogatása, ami a későbbi válságok során 
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is növelné az ágazat ellenálló képességét (FAO, 2020; Mardones et al., 2020). 
Ugyanakkor érdemes kiemelni, hogy az agrárszektorral lényegében nem rendel-
kező Szingapúrnak más módon kell megbirkóznia a hasonló válságokkal, mint 
például a feldolgozói kapacitások bővítése, valamint az import források diver-
zifikálása (Teng, 2020).

A tanulmány célja az EU és az ASEAN országok agrárkereskedelmének az elem-
zése, különösen tekintettel arra, hogy egy ilyen átfogó megállapodás mely ag-
rárgazdasági szektorok számára lenne előnyös az egyes szereplőknél, valamint 
kísérletet téve a Covid-19 járvány hatásainak a kimutatására. Az elemzés újdon-
ságát a régió szintű összehasonlítás adja, amivel hozzájárul a vonatkozó szakiro-
dalom gazdagításához. A tanulmány felépítése a következő. A 2. fejezet áttekin-
tést ad a módszertanról és az elemzésekhez használt adatbázisokról. A 3. fejezet 
összehasonlítja az ASEAN és EU-28 régiókat az általános, mezőgazdasági és a 
kereskedelmi jellemzők mentén. A 4. fejezet bemutatja a megnyilvánuló kom-
paratív előny módszertanán alapuló számítások eredményeit. Végezetül az 5. 
fejezet tartalmazza az összefoglalást és az eredményekre alapozott következte-
téseket.

2. Módszertan és adatok

A tanulmány módszertani alapja a Balassa Béla által újradefiniált megnyilvánuló 
komparatív előny, amelynek a kiszámítása az alábbi képlet segítségével történik 
(Balassa, 1965):

A képletben a betűk jelentése a következő: „X” az export, „i” az adott ország, „j” 
az adott termék, a „t” a termékek csoportja, végezetül az „n” a referenciaország, 
ami általában a világ. Az index számlálója azt mutatja meg, hogy az adott ter-
méknek mekkora a részaránya az adott ország(csoport) összes exportjából. A ne-
vező ugyanezt az arányt mutatja be a referenciaország viszonylatában. A termékek 
vonatkozásában a mezőgazdasági termékcsoportok kerülnek elemzésre, míg az 
adott ország (i) az ASEAN, illetve az EU-28. A mutató 1 feletti értéke komparatív 
előnyt, míg az 1 alatti értéke komparatív hátrányt jelent. A Balassa index értéke 
alapján négy csoport sorolható be (Hinloopen & Marrewijk, 2001):
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 ▪ nincs megnyilvánuló komparatív előny, ha 0 < RCA < 1;

 ▪ alacsony megnyilvánuló komparatív előny, ha 1 < RCA < 2;

 ▪ közepes megnyilvánuló komparatív előny, ha 2 < RCA < 4;

 ▪ erős megnyilvánuló komparatív előny, ha 4 < RCA.

A B/RCA mutató kiválóan alkalmas a kereskedelmi minták vizsgálatához és a 
segítségével normalizálhatóak az adatok, ami hozzásegít a szektor/országszintű 
eredmények megfelelő értelmezéséhez (Deardorff, 2011). Fertő és Bojnec (2008) 
felhívták rá a figyelmet, hogy mivel a képletben kizárólag export adatok szerepel-
nek, így törvényszerűen nem tudja figyelembe venni a különböző, kereskedelmi 
szerkezetet torzító intézkedéseket (pl. agrárpolitikai vagy kereskedelemkorlátozó 
intézkedések). Ugyanakkor az is tény, hogy ezek a hatások az import esetében 
még jelentősebbek lehetnek (Bojnec, 2001). A Balassa index nem tökéletes eszköz, 
de az értékének az alakulása pontosan megmutatja az export abszolút és relatív 
mértékének az alakulását (Bender & Li).

A tanulmány nyilvánosan elérhető és széles körben használt nemzetközi adatbázi-
sokra épül, mint amilyen a FAO (FAOStat), illetve a Világbank (WDI – World De-
velopment Indicators, WITS – World Integrated Trade Solutions) adatbázisai. A ke-
reskedelmi elemzések a WITS adatbázisra épülnek és a 2010 és 2019 (a jelenleg 
elérhető legfrissebb év) közötti időszakra kerültek letöltésre HS 2007 nomenklatúra 
szerint. Az adatok HS-2 szintűek és a mezőgazdasági termékcsoportokat ölelik fel 
(1-24. fejezetek). A termékcsoportok kódjait és elnevezését a melléklet tartalmazza.

3. Az ASEAN és az EU-28 összehasonlítása

3.1. Általános jellemzők

A tíz országot tömörítő ASEAN bizonyos szempontból összemérhető a (2019-
ben még) 28 tagú EU-val (1. táblázat). Az ASEAN népesebb, a lakossága közel 
1,5-szerese az EU-énak. Emellett a mezőgazdasági hozzáadott értékükben sincs 
óriási eltérés. Másrészt az EU GDP-je az ötszöröse az ASEAN-énak, amire szem-
léletes példa, hogy önmagában Németországé (3861,12 milliárd USD) meghalad-
ja a 10 délkelet-ázsiai országét (Világbank WDI, 2021). A különbség egy főre ve-
títve ennél sokkal nagyobb, több mint hétszeres eltérést mutat. Azonban a messze 
legjelentősebb eltérés a mezőgazdasági foglalkoztatottak számában látható: az Az 
EU kilencmillió termelőjével szemben a délkelet-ázsiai országokban közel 91 mil-
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lióan foglalkoznak mezőgazdasági termeléssel. Ázsiában a mezőgazdaság szerep-
lőinek a zöme kistermelő, míg az élelmiszerfeldolgozásban a cégek 90%-a kis- és 
középvállalkozás (Fan et al., 2021).

3.2. A mezőgazdaság jellemzői

Az élelmiszergazdaság eredményét alapvetően meghatározza a mezőgazdaság tel-
jesítménye. Ebből a szempontból fontos sarokszám a mezőgazdasági terület. Ezzel 
kapcsolatban elmondható, hogy az EU-ban a termelőknek közel 20%-kal na-
gyobb terület áll a rendelkezésére, amelyen viszont – értékben – közel 60%-kal 
többet termelnek (2. táblázat).

A mezőgazdasági termelést ágazati szinten nézve további eltérések tárhatók fel. 
A növénytermesztés vonatkozásában elmondható, hogy a jelentős földrajzi- 
éghajlati eltérések erőteljesen látszanak, mivel a legfontosabb növényi termékek 
termelésében alig van átfedés (3. táblázat). Az ASEAN legjelentősebb terméke a 
pálmaolaj, ami alapvetően abból adódik, hogy az EU és az USA után Indonézia 
a világ harmadik számú biodízel termelője, de az EU-ban ehhez főleg repceola-

1. táblázat. Az ASEAN és az EU-28 alapadatai, 2019

ASEAN EU-28

Lakosság (millió fő) 660,62 447,58

Mezőgazdaságban 
foglalkoztatottak száma (millió fő) 90,80 9,00

GDP (milliárd USD) 3 173,02 15 626,45

GDP/fő (USD) 4803,09 34913,19

Mezőgazdasági hozzáadott érték 
(milliárd USD) 306,89 250,51

Forrás: a Világbank WDI, 2021; FAOStat, 2021a, saját szerkesztés

2. táblázat. ASEAN és az EU-28 mezőgazdaságának alapadatai, 2019

ASEAN EU-28

Mezőgazdasági terület (km2) 1 384 539 1 637 507

Mezőgazdasági termelés (milliárd USD) 253,81 398,55

Forrás: a Világbank WDI, 2021; FAOStat, 2021b, saját szerkesztés
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jat használnak (Mizik & Gyarmati, 2021). A térség legjelentősebb gabonaféléje a 
rizs, amit a kukorica követ. Az EU-28 termelésében dominálnak a gabonafélék 
(búza, kukorica és árpa). A 3. táblázat kapcsán még érdemes kiemelni a termelési 
hatékonyságot. Az EU kukorica termelése 35%-kal haladja meg az ASEAN-ét, 
azonban a terméshozamban már 61% az eltérés. A FAOStat (2021c) adatai alap-
ján látható, hogy a rizs esetében hasonlóan jelentős az eltérés, ami egyrészt korsze-
rűtlen termelést, másrészt viszont nagyon komoly hatékonysági potenciált jelent 
a délkelet-ázsiai országokban.

Az állattenyésztés terén sokkal kisebb a diverzifikáció, a fő haszonállatok ugyan-
azok mindkét országcsoportban (csirke, sertés, szarvasmarha). Amíg az ASEAN 
országok összességében jóval több csirkét tartanak (közel ötszörös az eltérés), ad-
dig az EU-ban több sertés és szarvasmarha található (4. táblázat).

3.2.1. A kereskedelem jellemzői

A nemzetközi kereskedelem legfontosabb indikátorai az export és az import nagy-
sága, valamint a kettő különbségéből előálló egyenleg. Az 5. táblázatból jól látha-

4. táblázat. A legfontosabb állati termék termelése  
az egyes országcsoportokban (millió egyed)

Csirke Sertés Szarvasmarha

ASEAN 5321,52 78,57 54,52

EU-28 1183,19 148,24 86,88

Forrás: a FAOStat, 2021d, saját szerkesztés

3. táblázat. A TOP3 növényi termék termelése az egyes országcsoportokban

ASEAN EU-28

Termékek Termelés
(millió t)

Termés-
hozam
(t/ha)

Termékek Termelés
(millió t)

Termés-
hozam
(t/ha)

Olajpálma 362,13 17,43 Búza 155,64 5,98

Rizs 188,73 4,54 Kukorica 70,09 7,86

Kukorica 51,90 4,88 Árpa 63,62 5,17

Forrás: FAOStat, 2021c, saját szerkesztés
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tó, hogy az EU-28 külkereskedelmi tevékenysége sokkal jelentősebb, több mint 
négyszerese az ASEAN-énak. Mivel az agrárkereskedelem részaránya hasonló 
mindkét országcsoportban (10% körüli), így megközelítőleg ugyanez az arány 
figyelhető meg ebben a vonatkozásban is. Ugyanakkor az is szembetűnő, hogy 
– mindezek ellenére – az ASEAN szintjén magasabb mindkét külkereskedelmi 
egyenleg (42 és 29 milliárd USD, illetve az agrárkereskedelem szintjén 37 és 19 
milliárd USD).

Az agrárkereskedelmet részleteiben nézve – a bevezetésben szereplő modellered-
ményekkel összhangban – jól látható a komplementer viszony a két országcso-
port esetében (6. táblázat). Nem szabad ugyanis figyelmen kívül hagyni, hogy 
az ASEAN-EU-28 export reláció megközelítőleg (mivel ebben szerepet játszik a 
re-export és a re-import is) azonos az EU-28-ASEAN import relációval. Abban 
nincsen semmi meglepő, hogy az egymás közötti kereskedelemben nincs átfedés, 
azonban ez a világ szintjén is igaz. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ASEAN 
és az EU-28 közötti kereskedelemben alapvetően ugyanazok a legfontosabb ter-
mékcsoportok, mint a nemzetközi kereskedelmükben.

5. táblázat. Az ASEAN és az EU-28 összesített- és agrárkereskedelmi jellemzői, 
2019 (milliárd USD)

Export Import Egyenleg

ASEAN Összesített 1392 1350 42

Agrárkereskedelmi 136 99 37

EU-28 Összesített 5906 5876 29

Agrárkereskedelmi 594 575 19

Forrás: WITS, 2021, saját szerkesztés

6. táblázat. A TOP3 export termékcsoport, 2019

Országcsoport Reláció Termékcsoport (export érték, milliárd USD)

ASEAN
EU-28 15 (4,11) 16 (2,07) 09 (1,66)

Világ 15 (31,04) 08 (13,54) 16 (12,11)

EU-28
ASEAN 22 (2,36) 04 (1,45) 02 (0,96)

Világ 22 (75,36) 02 (56,56) 04 (55,75)

Forrás: WITS, 2021, saját szerkesztés
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Az ASEAN országok messze legjelentősebb exportcikke az „állati vagy növényi 
zsír és olaj és ezek bontási termékei” (15), amit az „élelmezési célra alkalmas gyü-
mölcs és diófélék” (08) és a „húsból, halból vagy rákféléből, puhatestűből, vagy 
más gerinctelen víziállatból készült termékek” (16) követnek. Az EU-28 reláció-
ban ezek közül megtalálható kettő (15 és 16), míg ott a harmadik helyre a „kávé, 
tea, matétea és fűszerek” termékcsoport került. Az EU-28 legfontosabb export-
cikke mindkét vizsgált relációban az „italok, alkoholtartalmú folyadékok és ecet” 
(22). Jelentőségében a második és harmadik helyen a „hús és élelmezési célra al-
kalmas vágási melléktermékek és belsőségek” (02), valamint a „tejtermékek; ma-
dártojás; természetes méz; máshol nem említett, élelmezési célra alkalmas állati 
eredetű élelmiszer” (04) állnak. Az ASEAN relációban ugyanezek a termékek sze-
repelnek, csak fordított sorrendben.

A WITS (2021) adatbázis adataiból az is kiszámítható, hogy az ASEAN orszá-
goknak koncentráltabb az agrárkereskedelme. A 6. táblázatban szereplő 3 legfon-
tosabb termékcsoport részesedése a nemzetközi kereskedelemben 41,63%, míg az 
EU-28-ba irányuló kivitelnek az 54,53%-át teszik ki. Az EU-28 termékcsoport 
szintű agrárkereskedelme diverzifikáltabb, világ és ASEAN szinten ugyanezek az 
arányok 31,57% és 52,05%. Ha megnézzük az egyes termékcsoportok kereskedett 
értékeit, látható, hogy sokkal nagyobbak az ASEAN-EU-28 relációban az EU-
28-ASEAN relációhoz képest. A fenti arányokat figyelembe véve ez egyértelműen 
azt mutatja, hogy ebben a konkrét relációban az ASEAN országoknak van pozi-
tív egyenlege. A WITS (2021) adatbázis adatainak az összegzése alapján látható, 
hogy az ASEAN régiónak jelentős kereskedelmi többlete (5,23 milliárd USD) 
van az EU-28-cal szemben, ami a 14,37 milliárd dolláros kivitel és a 9,15 milliárd 
dolláros behozatal egyenlegéből adódik.

4. Megnyilvánuló komparatív előnyök 
a kétoldalú kereskedelemben

A Balassa indexek kiszámításra kerültek mind a 24 agrárgazdasági termékcso-
portra, míg részletesen a 2019-es rangsor szerinti három legmagasabb RCA ér-
tékkel rendelkező termékcsoport kerül elemzésre. Ezek az ASEAN esetében – az 
index értékének csökkenő sorrendjében – a 15 (állati vagy növényi zsír és olaj és 
ezek bontási termékei), a 14 (növényi eredetű nyersanyag fonásra; máshol nem 
említett növényi termékek) és a 16 (húsból, halból vagy rákféléből, puhatestűből, 
vagy más gerinctelen víziállatból készült termékek). Ezek közül csak a 14-es nem 
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szerepel a fő agrárkereskedelmi termékcsoportok listáján (6. táblázat), vagyis – 
összhangban Mizik (2021) eredményeivel – a legfontosabb agrárkereskedelmi ter-
mékek egyben megnyilvánuló komparatív előnnyel is rendelkeznek. Az elemzett 
időszak utolsó évének (2019) RCA értékei alapján elmondható, hogy az közepes 
(2 < RCA < 4;), illetve erős (4 < RCA;) megnyilvánuló komparatív előnyt jelent 
(1. ábra). A számítások alapján az is látszik, hogy az ASEAN országok gyenge 
komparatív előnnyel (RCA < 2) rendelkeznek azon jelentős exporttermékeknél is, 
amelyek szerepelnek a 6. táblázatban (a 08-as világszinten a 2., míg a 09-es EU-
28 szinten a 3. legfontosabb exporttermék), de az 1. ábrán nem. Az eredményeket 
Fanelli és Giglio (2020) számításaival összehasonlítva elmondható, hogy az ASE-
AN országok a megnyilvánuló komparatív előny szempontjából sokkal jobban 
teljesítenek, mint az ázsiai országok átlaga.

Az EU-28 vonatkozásában is elmondható, hogy rendelkezik megnyilvánuló kom-
paratív előnnyel az agárkereskedelemben, azonban ennek a mértéke elmarad az 
ASEAN hasonló mutatóitól. A 2. ábra alapján látható, hogy még a legjobban 
teljesítő termékcsoportok vonatkozásában is főleg gyenge komparatív előnyről 
(RCA < 2) lehet beszélni.

A 2. ábrán szereplő termékcsoportok közül – az ASEAN-hoz hasonlóan – kettő 
(22 és 04) megtalálható az EU legfontosabb exporttermékei között is (6. táblázat). 
Érdemes azonban kiemelni, hogy éppen a legnagyobb megnyilvánuló komparatív 
előnnyel rendelkező termékcsoport (06 – élő fák és egyéb növények; hagymák, 

1.  ábra. A TOP3 komparatív előnnyel rendelkező termékcsoport az ASEAN 
szintjén

Forrás: WITS, 2021, saját szerkesztés
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gumók, gyökerek és hasonlók; vágott virágok és díszítő lombozat) maradt ki, 
amelyik értékben mindössze a 16. helyen található a 24 termékcsoport közül. 
Emellett még elmondható, hogy a – jelentős exportértékkel rendelkező (világszin-
ten a második, ASEAN szinten a harmadik legfontosabb), de – fenti ábrán nem 
szereplő 02-es termékcsoportnak gyenge megnyilvánuló komparatív előnye van 
(2019-ben 1,26).

Mindezek visszatükröződnek az országszintű (az 1-24 termékcsoportokra képzett 
átlagérték) RCA értékek alakulásában. Két évet leszámítva (2011 és 2017) rendre 
az ASEAN átlagos indexértékei voltak magasabbak, ugyanakkor mindkét régió 
vonatkozásában elmondható, hogy az agrárexport egészét nézve mindössze gyen-
ge megnyilvánuló komparatív előnyről beszélhetünk (3. ábra).

2.  ábra. A TOP3 komparatív előnnyel rendelkező termékcsoport  
az EU-28 szintjén

Forrás: WITS, 2021, saját szerkesztés
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3.  ábra. Az ASEAN és EU-28 régiós szintű agrárgazdasági komparatív előnye
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Az agrárkereskedelem komplementer jellegéből adódóan a régiók közötti kapcso-
lat elmélyítése (a bilaterális megállapodások helyett egy regionális szabadkereske-
delmi övezet létrehozása) hozzájárulhatna egyrészt a kereskedelem volumenének a 
további növeléséhez (a terméktöbbletek biztonságosabb elhelyezéséhez), másrészt 
a komparatív előnyök jobb kihasználásához. Ez a gyakorlatban mindkét fél vo-
natkozásában azt jelenti, hogy érdemes tovább erősíteni a jelenlegi termékportfó-
liót. Az EU oldaláról ez a különféle italok, húsfélék és tejtermékek exportjának a 
bővítését takarja, míg az ASEAN országok tovább erősíthetik a piaci pozícióikat 
az állati és növényi zsírok és olajok, a gyümölcsök és diófélék, valamint a külön-
féle tengeri állatokból készült termékek vonatkozásában.

Mivel a 2020-as év adatai még nem állnak rendelkezésre, így a Covid-19 járvány 
hatásait még nem lehet számításokkal igazolni. Azonban a szakirodalom alap-
ján látható, hogy az agrárágazat stabilnak bizonyult. Az agrárkereskedelem szem-
pontjából pedig fontos, hogy a két régió közötti kereskedelem kiegészíti egymást, 
így a fenntartása mindkét fél számára fontos/előnyös.

5. Összefoglalás és következtetések

Az ASEAN és az EU-28 egymás fontos kereskedelmi partnerei. A kapcsolatok 
szorosabbá fűzése érdekében az EU hat ASEAN taggal kezdett tárgyalásokba 
bilaterális megállapodásról és Szingapúrral, illetve Vietnámmal már le is zárta. 
Ugyanakkor mindkét fél számára több előnnyel járna a minden tagra kiterjedő 
regionális szabadkereskedelmi övezet létrehozása. Ennek révén tovább bővülne a 
kereskedelem és a beruházások is, valamint diverzifikáltabbak lennének a gazda-
sági kapcsolatok.

A megnyilvánuló komparatív előny széles körben használt módszertani eszköz a 
nemzetközi, de akár a regionális és országszintű kereskedelem elemzésére. Ugyan-
akkor az ASEAN vonatkozásában kevés tanulmány használta ezt az agrárkereske-
delem elemzéséhez, különösen az EU-28-cal összehasonlítva.

A két régiót összehasonlítva megállapítható, hogy bizonyos szempontból nagy-
ságrendileg hasonlóak (lakosság, mezőgazdasági hozzáadott érték, mezőgazda-
sági terület, mezőgazdasági termelés), azonban más területeken óriási az eltérés 
(GDP, de különösen a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma). Ez utób-
bi összhangban van azzal, hogy Ázsiában a mezőgazdaság szereplőinek a zöme 
kistermelő (az élelmiszerfeldolgozásban pedig dominálnak a kis- és középvállal-
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kozások). A földrajzi-éghajlati eltérések következtében a legjelentősebb növényi 
termékek termelése alapján jelentős komplementer hatás látható: míg az ASEAN 
országok két fő terméke az olajpálma és a rizs, addig az EU-28 szintjén a búza és 
a kukorica a legjelentősebbek. Azonban az azonos termékeknél lényegesen ma-
gasabbak az uniós termésátlagok, ami tükrözi a korszerűbb termelést (vetőmag, 
műtrágya, technológia stb.), ugyanakkor komoly hatékonysági potenciált jelent a 
délkelet-ázsiai országokban. Az állattenyésztés terén ugyanazok a fő haszonálla-
tok, amelyek közül az ASEAN országokban sokkal több a csirke, míg az EU-ban 
több sertést és szarvasmarhát tartanak.

A külkereskedelem, illetve az agrárkereskedelem területén is sokkal jelentősebb az 
EU, azonban mégis az ASEAN kereskedelmi egyenlege a nagyobb, ami ráadásul a 
kétoldalú kereskedelemre is igaz. Az exportot termékcsoport szinten vizsgálva jól 
látható a termelés szintjén megfigyelhető eltérés, mivel a három – értékben – leg-
jelentősebb tétel között nincs semmilyen átfedés (ASEAN: 15, 16 és 09; EU-28: 
22, 04 és 02). Emellett az ASEAN országok agrárkereskedelme koncentráltabb, 
az értékben első három termékcsoport részaránya 41,63% világszinten, ami az 
EU-28 esetében mindössze 31,57%. Mindez a jelenlegihez hasonló válságok ese-
tén az agrárkereskedelem szintjének a fenntartását valószínűsíti.

A megnyilvánuló komparatív előny tekintetében egyértelmű, hogy az ASEAN 
országok mutatói jobbak. A legfontosabb agrártermékeik mindegyikének 2 felet-
ti, az első kettőnek ráadásul 4 feletti az értéke. Ezzel szemben az EU-28 TOP3 
termékcsoportjának RCA értékei alacsony-közepes megnyilvánuló komparatív 
előnyt jeleznek. Mindezek visszatükröződnek az országszintű (az 1-24 termékcso-
portokra képzett átlagérték) RCA értékek alakulásában, mivel az ASEAN indexei 
a vizsgált tíz évből nyolcban meghaladták az EU-28-ét. Ugyanakkor az agrárke-
reskedelem komplementer jellegéből adódóan a régiók közötti kapcsolat elmélyí-
tése (regionális szabadkereskedelmi övezet létrehozása) hozzájárulhatna egyrészt 
az agrárkereskedelem volumenének a további növeléséhez, másrészt a komparatív 
előnyök jobb kihasználásához.

Jelen tanulmány fő korlátja a HS-2-es szintű adatok használata, ami ugyan le-
hetővé teszi a betekintést az agrárkereskedelem sajátosságaiba, de elfedhet fontos 
részleteket, amit akár a HS-4-es, de még inkább a HS-6 bontású adatok megmu-
tatnának. Éppen ezért egy lehetséges jövőbeli kutatási irány a részletesebb bontá-
sú kereskedelmi adatok használata. A Covid-19 hatásainak a tényszerű vizsgálatá-
hoz pedig szükség van a 2020-as év adatainak az elemzésére.
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Melléklet
A Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer magyarázata:

Kódok Termékcsoportok

1 Élő állatok

2 Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek és belsőségek

3 Halak és rákok, puhatestű és más gerinctelen víziállatok

4 Tejtermékek; madártojás; természetes méz; máshol nem említett, 
élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer
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Kódok Termékcsoportok

5 Máshol nem említett állati eredetű termékek

6 Élő fák és egyéb növények; hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók; vágott 
virágok és díszítő lombozat

7 Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, és egyes gyökerek és gumók

8 Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék; citrusfélék vagy 
a dinnyefélék héja

9 Kávé, tea, matétea és fűszerek

10 Gabonafélék

11 Malomipari termékek; maláta; keményítők; inulin; búzasikér

12 Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak 
és‹gyümölcsök; ipari vagy gyógynövények; szalma és takarmány

13 Sellak; mézga, gyanta és más növényi nedv és kivonat

14 Növényi eredetű nyersanyag fonásra; máshol nem említett növényi 
termékek 

15 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek bontási termékei; elkészített ételzsír; 
állati vagy növényi eredetű viasz

16 Húsból, halból vagy rákféléből, puhatestűből, vagy más gerinctelen 
víziállatból készült termékek

17 Cukor és cukoráruk

18 Kakaó és kakaókészítmények

19 Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek; 
cukrászati termékek

20 Zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből 
előállított készítmények

21 Különféle ehető készítmények

22 Italok, alkoholtartalmú folyadékok és ecet

23 Az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai; elkészített állati takarmány

24 Dohány és feldolgozott dohánypótló

Forrás: VPOP, 2008

A DÉLKELET-ÁZSIAI ORSZÁGOK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ  
AGRÁRKERESKEDELMÉNEK A SAJÁTOSSÁGAI
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GYAKOROLT HATÁSAI

Báló András

Absztrakt

A közlekedés a 21. században, a globalizáció és nemzetközi értékláncok időszaká-
ban minden korábbinál fontosabb szerepet tölt be a gazdaságban. A közlekedésre 
az Európai Unió is, mint a közös piac, a szabad mozgás, a területi kohézió és a 
hatékonyság egyik kulcstényezőjeként tekint. A közlekedés fontosságának uniós 
szinten történt felismerése nyomán kialakított transzeurópai közlekedési háló-
zat (a továbbiakban TEN-T) létrehozására irányuló célkitűzés lényege, hogy a 
közlekedésfejlesztési intézkedések egy, a tagállami megfontolásokon túlmutató, 
összeurópai érdekeken alapuló vonalak mentén alakuljanak. A TEN-T közleke-
dési infrastruktúrából, forgalomirányítási rendszerekből, illetve helymeghatáro-
zási és navigációs rendszerekből álló hálózat (Az Európai Parlament és a Tanács 
1692/96/EK határozata, 3. cikk). Az európai közlekedési stratégia egyik legfőbb 
célja, hogy egy olyan rendszert hozzon létre, mely támogatja az európai gazdasági 
növekedést és az is világosan látszik, hogy a közlekedési szektor fejlesztésétől a 
döntéshozók az európai gazdasági növekedés és versenyképesség erősödését remé-
lik. Többen megkérdőjelezik ugyanakkor az európai közlekedésfejlesztés regioná-
lis különbségeket csökkentő, területfejlesztő, és versenyképességet növelő hatását, 
sőt éppen ezen törekvések ellenkező irányú hatására is felhívják a figyelmet. Jelen 
cikk a vonatkozó szakirodalom kritikai elemzésével arra próbál rámutatni, hogy 
az európai uniós perifériák problémái nem orvosolhatók kizárólag az elérhetősé-
gek javításával, a mobilitási lehetőségek bővítésével, és a transzeurópai közlekedési 
törekvések legalább annyi kockázatot jelentenek, mint amennyi előnnyel járnak. 
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Kitekintést tesz továbbá az interkontinentális összeköttetések világába is és elem-
zi, hogy az új, globális hálózatok (elsősorban az Új Selyemút) milyen lehetősége-
ket, illetve veszélyeket rejthet térségünk jövőbeni fejlődésére.

Kulcsszavak: infrastruktúra, közlekedéspolitika, szivattyúhatás, TEN-T, Új 
Selyemút

1. Bevezetés

Szektoriális megközelítésben a közlekedés súlyát az európai gazdaságban számos 
adat alátámasztja. A közlekedési szektor közel 500 millió ember mobilitási igé-
nyeit elégíti ki Európában, és 2015-ben az EU háztartásainak a fogyasztásában 
13%-os arányt tettek ki a közlekedéssel kapcsolatos tételek (ez az ingatlanok utáni 
második legnagyobb arány). Emellett ez a szektor (beleértve a közlekedési szolgál-
tatásokat, a fenntartást és az építési tevékenységeket) a 2020-as évben EU szerte 
20 millió embert, azaz a munkavállalók 9%-át foglalkoztatta és a teljes export-
teljesítmény 57,3%-át tette ki (ebből 40%-ot a közlekedési javak és 17,3%-ot a 
szolgáltatások tettek ki) (European Commission, 2017).

Jelen munkámban szeretném bemutatni, hogy az európai politikákban hogyan 
alakult ki a közös közlekedési hálózat gondolata, illetve milyen lépcsőkön ke-
resztül formálódott ki és milyen területi képet ad a mai, Európát átszelő közleke-
dési hálózati stratégia, azaz a transzeurópai közlekedési hálózat (a továbbiakban 
TEN-T). Ezt követően megvizsgálom a közlekedés regionális fejlődésre gyakorolt 
hatását, illetve, hogy hazánkban ezek mennyiben érhetők tetten, majd végül kis 
kitekintést teszek, hogy vajon a jövőben milyen hatások fogják formálni az euró-
pai közlekedési struktúrákat.

2. A közös közlekedéspolitika  
és a TEN-T kialakulásának folyamata

Az Európai Közösség az egységes piac és az integrált Európa megteremtése iránti 
törekvései már a kezdetekkor szembekerültek a közlekedési rendszerekben lévő 
gátló tényezőkkel. A nemzeti érdekek és földrajzi adottságok által, évszázadok so-
rán kialakult közlekedési struktúra több okból is kihívás elé állította az Európai 
Közösséget. Egyrészről a korábban létrejött nemzetközi viszonylatok irányultsága 
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sokszor eltért a jövőbeli forgalomáramlás vektoraitól. Másrészt sok állam esetében 
kevés volt a határátkelőhely és azok kapacitása is elégtelen volt, ami jelentős tor-
lódásokat indukált. Harmadrészt az alágazatokon belüli, és azok közötti interope-
rabilitás igen alulfejlett volt. Bár a közlekedés jelentette kihívásokat már a 70-es 
években felismerték és lépéseket is tettek ezek megoldásának irányába (1978-ban 
létrehozták a Közlekedési Infrastruktúra Bizottságot), érdemi eredményeket még-
sem sikerült elérni. A konkrét intézkedések leginkább a tagállami határok közelé-
ben véget érő autópályák összekötésére korlátozódtak. A helyzet tarthatatlanságát 
felismerve ezért már a 80-as évek végén szakmai körökben megfogalmazódott az 
igény egy egységes transzeurópai vonalas infrastruktúra-rendszer létrehozására. En-
nek köszönhetően a közösségi infrastruktúra megteremtésére irányuló törekvések 
végül 1990-ben értek el jelentősebb előrelépést a Transzeurópai Hálózatok Akció-
programjának meghirdetésével, ami már rengeteg olyan elemet tartalmazott, me-
lyek később végül a TEN alapdokumentumaiban is megjelennek (Erdősi, 2004).

Az infrastruktúrával kapcsolatos közösségi törekvések számára a következő nagy 
lökést a Maastrichti Szerződés jelentette, aminek XII. fejezet 129/b cikkelye dek-
larálja, hogy a közlekedési, távközlési és energiaszállító infrastruktúra transzeuró-
pai hálózatának megteremtéséhez a Közösség hozzájárul, egyrészről új nyomvo-
nalú pályák kiépítésével, másrészről a régebbiek teljes felújításával. A Maastrichti 
Szerződés fenti cikkelye tehát véglegesen megalapozta a közös közlekedéspolitikát, 
melyben a Közösség, majd az Unió a szubszidiaritás elvének figyelembevételével 
az olyan mértékű intézkedéseket felvállalja, melyek egyébként meghaladnák az 
egyes tagállamok kapacitásait és hatáskörét. A deklaráció érvényesítése érdekében 
az Európai Tanács végül Essenben, 1994-ben jóváhagyott egy listát a 14 TEN-T 
„különleges” projektről, és létrehozott egy csoportot, melynek elnöke, akkor a 
bizottság alelnöke, Henning Christophersen volt. A csoport feladatává vált, hogy 
kidolgozza a TEN-T jövőbeli irányvonalait és kijelölje a prioritást élvező projek-
teket. Javaslatukra végül a közlekedés problémáinak kezelésére és a jellemzően 
tagállami érdekek alapján meghatározott közlekedésfejlesztési politikák oldására, 
valamint az összeurópai érdekek érvényesítése érdekében az Európai Parlament és 
a Tanács 1996 júliusában elfogadta a transzeurópai közlekedési hálózat fejleszté-
sére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló 1692/96/EK határozatot, ami-
nek részét képezte az európai közlekedési infrastruktúra legjelentősebb elemeit 
tartalmazó Transzeurópai Hálózatok (TEN) rész is (Erdősi, 2004).

A TEN célkitűzés lényege, hogy a közlekedésfejlesztési intézkedések egy, a tagál-
lami megfontolásokon túlmutató, összeurópai érdekeken alapuló vonalak mentén 
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alakuljanak, ezzel fizikailag összekapcsolva az egymástól távol lévő régiókat és erő-
sítve az Unió kohézióját és integrációját. Ennek értelmében tehát a közösség szán-
dékai szerint a tagállamok közlekedésfejlesztési stratégiája minél inkább az európai 
integráció felé kell, hogy mutasson (Erdősi, 2003). A TEN megvalósításában a 
feladatok és hatáskörök a szubszidiaritás elvének értelmében lettek meghatározva. 
Így az Európai Unió hatásköre a tagországok közlekedési hálózatai közötti kapcso-
lat megteremtése, a nemzeti infrastruktúrák interoperabilitásának és a hálózatok 
elérhetőségének elősegítése. Ehhez a főbb eszközök az Unió számára a prioritások 
megjelölése, a műszaki harmonizáció és a finanszírozás (a kohéziós országokban 
nagyobb arányú). A tagországok feladata pedig az uniós prioritások figyelembevé-
tele az országos infrastruktúra-hálózatok tervezésekor, a projektek időbeli üteme-
zése és a magántőke lehető legnagyobb arányú előtérbe helyezése a finanszírozási 
stratégiák meghatározásakor. Hangsúlyos kitétel az is, hogy a prioritások, vagy 
irányvonalak nem örökérvényűek: a Miniszterek Tanácsa és az Európai Parlament 
jóváhagyásával 5 évente felülvizsgálhatók a változó politikai és gazdasági környezet 
és az új forgalmi előrejelzéseknek megfelelően (Régiók Európai Bizottsága, 1999).

A közép- és kelet-európai térségben bekövetkezett politikai fordulatot, valamint 
irányultságváltást követően nyilvánvalóvá vált az Európa nyugati és keleti fele kö-
zötti közlekedés jövőbeni intenzitásának növekedése. Ezt felismerve a Közösség az 
1994-ben rendezett Krétai Konferencián kimondta Páneurópai Hálózatok (PEN) 
létrehozását, mely az Atlanti-óceántól az Urálig terjedő, szervesen összekapcsolt 
intermodális hálózatot vizionált (Erdősi, 2003).

Az európai közlekedéspolitika szempontjából meghatározó szerepű a tíz éven-
te kiadott Fehér Könyv, mely a többi stratégiai dokumentummal összhangban 
meghatározza a közösségi közlekedéspolitika irányát, céljait és szerepvállalását. 
A 2011-ben kiadott Fehér Könyv elfogadását megelőzően az EU jelentős felülvizs-
gálat alá vetette a TEN-koncepciót. A Bizottság a TEN kritikájára – miszerint 
az csupán az önálló nemzeti hálózatok szimpla összekötése – válaszul 2009-ben 
összehívta a tagállamok közlekedési minisztereit, hogy vizsgálják felül a TEN-t. 
A revízió mögött az az egyértelmű, ám hivatalosan kimondatlan ok is állt, hogy a 
TEN teljes megvalósíthatóságához nem áll rendelkezésre elegendő forrás. A felül-
vizsgálat eredményeként a TEN-t egy kétszintű hálózattá alakították. A korábbi-
nál jóval szűkebb szint a törzshálózat (core network), melynek megvalósítására a 
TEN-T és Kohéziós Alap forrásainak nagyobb részét összpontosítják. Ezt egészíti 
ki az átfogó hálózat (comprehensive network), mely lényegében a korábbi TEN-T 
hálózatnak felel meg és megvalósítását hosszabb távon képzelik el (Szűcs, 2011).
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3. A Transzeurópai Közlekedési Hálózat (TEN-T) 
térstruktúrája

Az EU jelenlegi közlekedési stratégiáját meghatározó transzeurópai hálózatnak 
két szintje van: a legfontosabb kilenc folyosó alkotja a törzshálózatot, amelyhez 
csatlakozik a jóval sűrűbb és kiterjedtebb átfogó hálózat, ami lényegében kapcso-
latot teremt a törzshálózat és az attól távolabb lévő területek között.

A TEN-T rendszer magába foglal közúti, vasúti, belvízi és tengeri útvonalakat is, 
amikhez kapcsolódnak az intermoduláris gócpontokként szolgáló főbb kikötők 
és repülőterek (European Commission, 2017). A kilenc fő korridor behálózza az 
Unió területét, gyakorlatilag érintve az összes tagállam, sőt több esetben har-
madik országok (Svájc, Norvégia és Szerbia) területét is. A korridorok továbbá 
vektort is képeznek a környező térségek felé, így oldva a rendszer zárt jellegét és 
kapcsolódást alkotva a globális közlekedési rendszerbe (European Commission, 

2017). A törzshálózatot jelenleg a következő korridorok alkotják:

 ▪ A Balti-Adria folyosó célja a lengyel balti kikötők (Gdansk, Szczecin) ösz-
szekötése az olasz (Ravenna, Velence) és szlovén (Koper) adriai kikötők-
kel. A korridor a két tenger között továbbá összekapcsolja az iparosodott 
dél-lengyelországi, cseh és szlovák területeket, illetve Bécset és Pozsonyt. 
A folyosó összesen 6 tagállamon halad át és az általa érintett régiók képvi-
selik a közösség teljes lakosságának a 23%-át, illetve GDP-jének 18,5%-át. 
(European Commission, 2017).

 ▪ Az Északi-tenger/Balti folyosó kifejezetten észak-európai érdekeltségű 
kapcsolatot jelent. Összeköti az Északi-tenger déli részének fontosabb ki-
kötőit (Antwerpen, Rotterdam, Bréma és Hamburg) és az azokat övező 
fejlett, nagy népességű térségeket a Balti-tenger déli és keleti partvidékét 
(egészen Helsinkiig). A folyosó érinti Belgiumot, Hollandiát, Németor-
szágot, Lengyelországot, a balti államokat, illetve Finnországot, összekap-
csolva az EU lakosságának a 14,5%-át, valamint a GDP-jének 17,4%-át 
(European Commission, 2017).

 ▪ A Mediterrán folyosó célja a Földközi-tenger nyugati felén lévő kikötők 
multimodális összekapcsolása Közép-Európával ezzel teremtve nyugat-ke-
leti kapcsolatot az EU déli részét felölelve és könnyű átjárhatóságot te-
remtve az olyan természetes akadályokon, mint a Pireneusok, vagy az 
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Alpok. A korridor hat országot érint (Magyarország, Szlovénia, Horvátor-
szág, Olaszország, Franciaország és Spanyolország) és az érintett területek 
képviselik az EU lakosságának 13, GDP-jének 17%-át (European Com-
mission, 2017).

 ▪ A Keleti/Kelet-Mediterrán folyosó kilenc államot, az EU lakosságának 
14,1 és GDP-jének 11,%-át érintve teremt kapcsolatot Közép-Európa szá-
mára az észak-németországi (Rostock, Hamburg, Bréma) és fekete-tengeri 
(Várna), valamint a görög (Athén, Szaloniki stb.) kikötők felé. Továbbá 
kapcsolódást is biztosít Ciprus számára a szárazföldi területekhez. A korri-
dor esetében a közúti, vasúti és tengeri közlekedési módokon kívül jelentős 
szerepet kap a belvízi hajózás is (European Commission, 2017).

 ▪ A Skandináv-Mediterrán az összes folyosó között a leghosszabb, célja 
a skandináv országok összekapcsolása Németországgal, Ausztriával és 
Olaszországgal (Máltát is ideértve). A korridor Európa egyik legfejlet-
tebb és legsűrűbben lakott területén halad át, ahol az összlakosság 15%-a 
él és a megtermelt GDP 20%-át állítják elő (European Commission, 
2017).

 ▪ A Rajna-alpesi folyosó az egyik legforgalmasabb teherszállítási útvonalat 
jelenti Európában és az érintett területek rendkívül fejlett (összesített GDP 
19%-a) és sűrűn lakott részei (összlakosság 19%-a) a kontinensnek. A kor-
ridor célja a belga és holland kikötők összekapcsolása a jelentős tengeri ka-
puként szolgáló Genovával. A folyosó áthalad Olaszország észak-nyugati 
térségein, Svájcon, Németországon, illetve a Benelux államokon (Europe-
an Commission, 2017).

 ▪ Az Atlanti folyosó célja Délnyugat-Európa (Portugália, Spanyolország) 
összekötése Franciaországgal és Németországgal, ezzel az atlanti partvidék 
összekapcsolása Európa központi területeivel elősegítve az Ibériai-félszi-
get elszigeteltségének csökkentését. A korridor által érintett területeken az 
EU lakosságának 11%-a él és itt termelik meg a GDP 12%-át (European 
Commission, 2017).

 ▪ Az Északi-tenger/Mediterrán folyosó a kontinens egyik legforgalmasabb 
szállítmányozási és közlekedési útvonalai mentén a Brit-szigeteket a Benel-
ux államokon, Németországon és Franciaországon keresztül Marseille-el 
köti össze. A korridor gócpontjait képezi Európa öt legforgalmasabb repü-
lőtere közül három és a négy legforgalmasabb kikötő. Az érintett területe-
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ken állítják elő az EU összes GDP-jének 26%-át és itt él a lakosság 20%-a 
is. Ennél a folyosónál egyébként a legmeghatározóbb a vízi (mind tengeri, 
mind belvízi) közlekedés szerepe (European Commission, 2017).

 ▪ A Rajna-Duna folyosó talán a legfontosabb összeköttetés Nyugat- és Ke-
let-Európa között, mely összekapcsolja Franciaországot, Németországot, 
Ausztriát, Csehországot, Szlovákiát, Magyarországot, Horvátországot, 
Romániát és Bulgáriát a Majna és a Duna mentén egészen a Fekete-tenge-
rig vasúton és folyami hajózáson keresztül egyaránt. A korridor által érin-
tett területeken az EU lakosságának 13%-a él és itt termelik meg a GDP 
14%-át (European Commission, 2017).

A törzshálózat folyosóit szemügyre véve jól körvonalazódik, hogy a korridorok 
jelentős része igazából a nyugat-európai magterület összeköttetésére szolgál a pe-
rifériák és fél-perifériák felé. Ez jól tetten érhető abban is, hogy a folyosók sűrű-
sége lényegesen koncentráltabb a nagyjából a Benelux államok, Németország és 
Észak-Olaszország által jól behatárolt területen, mint bárhol máshol. Sőt, az is 
magáért beszélő tény, hogy mind a kilenc folyosó érinti ezt a területet. Fontos 
megemlíteni továbbá, hogy a magterületen kívül nincsenek észak-déli összeköt-
tetések, így például a Balti-Adria tengelytől keletre már egyáltalán nincs ilyen 
irányú folyosó (Szabó, 2014).

4. A transzeurópai közlekedési hálózatok 
fejlesztésének gazdasági hatásai

Már az Európai Bizottság 2011-es közlekedéspolitikai fehér könyve is kiemelte, 
az európai közlekedési stratégia legfőbb célja, hogy egy olyan rendszert hozzon 
létre, amely támogatja az európai gazdasági növekedést és jó minőségű mobili-
tási szolgáltatásokat nyújt, miközben az erőforrásokat hatékonyabban használja. 
Világosan látható, hogy a közlekedési szektor fejlesztésétől a döntéshozók az eu-
rópai gazdasági növekedés és versenyképesség erősödését remélik (Purwanto et 
al., 2017).

A Világgazdasági Fórum (World Economic Forum) az egyes országok verseny-
képességét úgy definiálta, mint intézmények, szakpolitikák és faktorok halmaza, 
melyek meghatározzák egy ország termelékenységi szintjét (Porter et al., 2007, 
p. 4.; Purwanto et al., 2017, p. 2878). Purwanto et al. (2017) e meghatározást 
részben kiegészítette, és a következőként fogalmazta meg: az a mérték, amennyire 
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egy bizonyos régió cégei versenyezni tudnak máshol lévőkkel. A versenyképesség 
kritikus faktorai azok, melyek más régiókhoz viszonyítva meghatározzák a terme-
lékenység szintjét egy régióban (Purwanto et al., 2017, p. 2878). A definíció köz-
ponti elemei tehát a cégek, a régió és a termelékenység fogalma. Fontos azonban 
kiemelnünk, hogy az egyes részelemek természete alapvetően különböző. Míg a 
cégek, és más egyedi egységek, úgy, mint vállalkozók, alkalmazottak, a verseny-
képesség kulcsszereplői, a régiók csupán konstrukciók. A régiók versenyképessé-
gének növekedése tehát, melyet a döntéshozók sok esetben közlekedéspolitikai 
beavatkozásoktól remélnek, az „egyes régiókban jelenlévő cégek” által jelentkezik 
(Purwanto et al., 2017, p. 2878). Versenyképességről azonban nem csupán regio-
nális szinten beszélhetünk, az nemzeti, nemzetek feletti (pl. EU) szinten is értel-
mezhető. A transzeurópai közlekedési hálózatok fejlesztése épp e célt szolgálja, hi-
szen jóllehet az egyes régiókban jelenlévő cégek révén a fejlesztések hatása először 
lokális szinten jelentkezik, azok végső soron az Unió, vagy akár a kontinens egé-
szének fejlődését szolgálják (Purwanto et al., 2017, p. 2879). A versenyképesség 
lényegi összetevője a termelékenység különbségei. A versenyképesség alapvetően 
a munkaerő produktivitásában, a munkanélküliség hiányában, valamint a ma-
gas regionális GDP-ben (úgynevezett Gross Regional Product, azaz GRP) rejlik. 
Ezek azonban nem olyan tényezők, melyeket a kormányzatok könnyen megvál-
toztathatnak. A döntéshozók ily módon kénytelenek az olyan úgynevezett „kriti-
kus” faktorokhoz fordulni, mint a kultúra, a humán tőke, szakértelem, vagy akár 
a megközelíthetőség. A megközelíthetőség azonban alapvetően a regionális ver-
senyképességet meghatározó tényező. A sikeres régiók jellemzően a többinél jobb 
megközelíthetőséggel, szállítási hálózatokkal és földrajzi elhelyezkedéssel rendel-
keznek (Purwanto et al., 2017, p. 2879). Lengyel (2003) még ennél is tovább 
megy, szerinte az infrastruktúra a helyi szektorok és klaszterek igényeinek kielé-
gítése révén pusztán kiszolgálja a versenyképességet és nem javítja azt. A szak-
irodalomban fellelhető különböző versenyképességi mutatók, úgy, mint például 
az IMD Világ Versenyképességi Évkönyvének (IMD’s World Competitiveness 
Yearbook) mutatója, a WEF Globális Versenyképesség (WEF’s Global Compe-
titiveness) mutatója, vagy a Cambridge Econometrics mindazonáltal rendre fi-
gyelembe veszik az infrastruktúrát, mint versenyképességet befolyásoló tényezőt 
(Purwanto et al., 2017, p. 2880).

A transzeurópai közlekedési hálózatok fejlesztésében a közlekedésnek kiszolgá-
ló, illetve feltáró szerepe van (Pálfalvi osztályozását lásd Egyházy, 2007). Kiszol-
gáló szerep esetén a fejlesztés a forgalmi igények kiszolgálására irányul, a meglévő 
háló zatokra alapozva. Az ilyen típusú intézkedéseket gyakran követő fejleszté-
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seknek nevezik, hiszen ekkor a közlekedéspolitikai beavatkozások elsősorban a 
keresleti igényeknek próbálnak megfelelni. Ezen intézkedések lehetnek mennyi-
ségi (plusz vonatok üzembe állítása, vágány építése, sávbővítés stb.), strukturális 
(forgalomszabályozás, járatok átalakítása, menetrend módosítás), illetve minőségi 
(torlódások elkerülése, az utazás kényelmének javítása, új vasúti kocsik beállítása, 
útrehabilitáció) beavatkozások. Feltáró szerep esetén a fejlesztések ezzel szemben 
újabb területeket, eddig a hálózatból kieső, vagy közlekedési kapcsolatokkal nem 
kellően ellátott területeket, régiókat vonnak be, így lehetőséget teremtve újabb 
közlekedési, szállítási igények megjelenésének (Egyházy, 2007). E fejlesztéseknek 
alapvetően két típusa jellemző, az adott célpontra irányuló (pl. új hálózati kap-
csolat, új híd), valamint a már létező vonalakhoz, pályákhoz (közlekedési csomó-
pontokkal) kapcsolódó. A kiszolgáló szereppel ellentétben a feltáró szerep men-
tén megvalósuló fejlesztések alapvetően kínálati bővítést jelentenek, a társadalmi, 
kulturális és gazdasági tevékenységeket stimulálják, mely így végül új közlekedési 
igények megjelenéséhez, intenzitásának növekedéséhez vezethet (Pálfalvi, 2001.; 
Egyházy, 2007).

A fentiek ismeretében láthatjuk, hogy a feltáró szerepű, kínálatbővítő fejlesztések 
sokkal inkább elősegíthetik a kívánt, kedvező gazdasági hatások elérését. A ki-
szolgáló, követő fejlesztések szerepe ezzel szemben valójában a negatív hatások ki-
küszöbölésére, a felmerült problémák megoldására korlátozódik (Egyházy, 2007). 
Ha azonban az ilyen típusú fejlesztések elmaradnak (környezetvédelem, balese-
tek, járműüzem költségek révén), akkor az gazdasági károkhoz vezethet. Megva-
lósításuk tehát mindannyiunk, így a teljes transzeurópai hálózat közös érdeke. 
Végrehajtásuk során ugyanakkor térszerkezeti szempontból kiemelt körültekin-
téssel kell eljárni, nehogy a meglévő, a korábbi elmaradt intézkedés  miatt kiala-
kult rossz közlekedési struktúrákat konzerváljuk (Egyházy, 2007).

A kiszolgáló és feltáró fejlesztések közös eleme, hogy a településhálózati viszonyo-
kat formálják, amelyek a termelőerők térbeli elhelyezkedésének szintézisét adják 
(Egyházy, 2007). A schengeni egyezménnyel, és az Európai Unió belső határai-
nak megszűnésével a korábbi gátló tényezők eltűntek, és a központi, gazdasági 
szempontból jelentős centrumok irányában a közlekedési igények igencsak meg-
növekedtek. Ennek oka, hogy a közlekedés funkciói nemcsak a tér nagyságával és 
geográfiai sajátosságaival függenek össze, hanem a településközpontok gazdasági 
jellemzőivel, funkciójával is (Egyházy, 2007).

A korábban bemutatott TEN tervezői (kiváltképp a Christophensen-csoport) 
szintén annak regionális gazdaságfejlesztési hatásait emelték ki. Állításuk szerint 
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a TEN fellendíti a termelőtevékenységet az általa érintett területeken, csökkenti 
a centrum és a periférikus régiók közötti különbségeket, ezáltal előmozdítja a re-
gionális gazdasági fejlődést (Erdősi, 1997a.; Erdősi, 1998a). Hasonló eredményre 
jutottak egyes szakértői elemzések is, melyek számításokkal is megerősítették a 
prognosztizált jótékony hatásokat, a perifériák közlekedési ellátottságban való fel-
zárkózását (Erdősi, 1998a).

A transzeurópai közlekedési hálózatok fejlesztése tekintetében két elméleti meg-
közelítés uralkodik: a hierarchiában, illetve a hálózatokban való gondolkodás. 
A közlekedés tekintetében a hierarchia elsősorban szabályozáson alapuló, verti-
kális összeköttetéseket, ezzel szemben a hálózatokban gondolkodás inkább önálló 
kezdeményezéseken nyugvó horizontális összeköttetéseket takar (Erdősi, 1998a). 
Jóllehet az Európai Unió alapvetően hierarchikus természetű, a transzeurópai 
közlekedési hálózatok tekintetében az egyre komplexebb természeti, gazdasá-
gi, társadalmi környezet a két megközelítés együttes alkalmazását követeli meg. 
A két megközelítés egymáshoz viszonyított arányát a területfejlesztés éppen aktu-
ális feladatai, súlypontjai határozzák meg (Erdősi, 1998a). Megjegyzendő, hogy 
a gazdasági-technikai innovációk tekintélyes része a határokat átlépő, hálózatok-
ban gondolkodó szervezetekből, úgy, mint például a multinacionális cégekből 
érkezik, a túlzott hierarchia viszont éppen e folyamatok ellen hat. A közlekedési 
rendszerek esetében a teljesítmény és a területi funkció függvényében a hierarchia 
mindazonáltal hagyományosan jellemző tulajdonság. Míg ez kezdetben csak a 
vasút esetén érvényesült, az autópályák elterjedésével ez a közúti közlekedés ese-
tében is egyre inkább megfigyelhető. Az európai közlekedéspolitika a TEN meg-
jelenésével, jóllehet hálózatokat fejleszt, ezt hierarchikusan a nemzeti struktúrák 
fölé helyezi (Erdősi, 1998a).

Mint azt korábban bemutattuk, a TEN kiépülésével az elmúlt évtizedekben igen-
csak szignifikáns fejlesztések történtek, a legnépszerűbb, a közlekedési hierarchia 
legfelsőbb szintjén elhelyezkedő autópályák, légi útvonalak, nagysebességű vasu-
tak kiépítettsége azonban még messze elmarad a távolsági utak, vasúti fővonalak 
hálózatának korábbi méretétől. Az autópálya-felhajtók, interkontinentális közle-
kedést lebonyolító repülőterek, nagysebességű vasúti megállóhelyek viszonylag 
alacsony száma azonban meglehetősen korlátozottá teszi a hozzáférést e struktú-
rákhoz (Erdősi, 1998a).

A túlzott hierarchia ugyanakkor komoly területszerkezeti, és ezáltal gazdasági 
problémákhoz is vezethet. Amennyiben ugyanis a vertikális fejlesztések domi-
nálnak, könnyen előfordulhat, hogy a kontinens politikai, gazdasági, tudomá-
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nyos és kulturális életében néhány, tízmilliós metropolisz (például Párizs) ural-
kodó szerepre tör, és versenytárs nélküli döntéshozatali központtá válik. A többi 
városrégió (például Bécs-Pozsony-Budapest) ez esetben kénytelen e hierarchiába 
betagozódni, a területi fejlődés pedig, a vidéki térségek kiüresedése okán még 
szélsőségesebben alakulhat (Erdősi, 1998a). Gazdaságfejlesztési hatásait tekintve 
tehát sokkal előnyösebbek a horizontális beavatkozások, hiszen ezek által a már 
meglévő városrégiók fejlődnek és válnak különböző hálózatok alkotóelemeivé, ily 
módon pedig erősödik a kontinens valamennyi régiójának önállósága, egyedi-
sége, versenyképessége (Erdősi, 1998a). A hierarchikus fejlesztések tehát ellent-
mondanak az Unió által gyakran hangoztatott sokféleség elvének, és kifejezetten 
hátrányosak is lehetnek Közép-Európa számára, hiszen itt nem található olyan ré-
gió, mely könnyen szupermetropolisszá válhatna. Régiónknak elemi érdeke, hogy 
szembeforduljon e tendenciákkal és megakadályozza a már meglévő gigavárosok 
további térnyerését, hiszen így a sűrűn és ritkán lakott térségek egymást kiegé-
szítő hagyományos viszonyrendszere borulna fel (Erdősi, 1998a). Az agglomerá-
ciós központok a globalizáció térnyerésével ráadásul a nemzetközi kommuniká-
ciós hálózatok csomópontjai is, melynek következtében új, globális szerephez is 
jutnak. Ezen új szerepkörük pedig a kontinens teljes térszerkezetére hatással van, 
vonzza a fő közlekedési útvonalakat és differenciálja a regionális fejlődést (Erdősi, 
1998a). Ezen úgynevezett gateway városok változatos, globális szolgáltatásokat 
nyújtanak, és hidat képeznek a világ számos távoli régiójával is (például Marseille 
a frankofón világ, Madrid Latin-Amerika irányába) (Erdősi, 1998a, p. 37). Nem 
elhanyagolható szerepkörrel rendelkeznek azonban a középvárosok, vagy, ahogy 
Erdősi (1998a) fogalmaz, a „tartományi fővárosok” sem. Ezek a megyei/kerületi 
székhelyek alkotják ugyanis a hierarchia kötőszövetét. A közép- és a kisvárosokra 
egyaránt jellemző, hogy a transzeurópai közlekedési hálózatok fejlesztéseiből el-
sősorban a nagyvárosok révén, az onnan elinduló spill-over hatásokból táplálkoz-
nak. Az úgynevezett korridorvárosok (Erdősi, 1998a, p. 38), azaz a jelentősebb 
közlekedési folyosók mentén fekvő többfunkciós kisvárosok Hall (1998) szerint a 
városfejlődés legfentarthatóbb formáját képviselik.

A túlzott hierarchián kívül a TEN nem megfelelő fejlesztésének ugyanakkor 
további kedvezőtlen gazdasági mellékhatásai is lehetnek. Talán a legfontosabb 
ilyen, versenyképességet csökkentő hatás az úgynevezett periféria problematika 
(Erdősi, 1998a, p. 40). Ugyan a TEN kiszolgálja az egyes régiók felzárkózta-
tását célzó kohéziós politikát, ám könnyen növelheti a területi különbségeket. 
A TEN bővítésénél a hálózat sűrűsége és a tengelyek kivitelezésének időbeli sor-
rendje vonatkozásában a közlekedéspolitikai szempontok (ágazati érdek) és a 
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területpolitika (regionális érdek) ütköznek. Az ágazati érdek magas fokú kihasz-
náltsággal működő, gyorsan megtérülő fejlesztéseket, magisztrális hálózatok lét-
rejöttét, bővítését szorgalmazza, melyek azonban elsősorban a már dinamikus 
régióknak kedveznek (Erdősi, 1998a). A regionális érdekek ezzel szemben jóval 
lassabban megtérülő, ellenben a perifériák számára előnyösebb, kiegészítő háló-
zatok létrehozását diktálják. E konfliktus a legfőbb gazdasági szereplők, a cégek 
viszonyrendszereiben is visszaköszön. Míg a TEN kiépítése alapvetően a mul-
tinacionális vállalatok érdeke, a kis- és közepes vállalatok megfelelő regionális 
szintű közlekedési rendszerekben érdekeltek. Látnunk kell, hogy a regionális 
foglalkoztatási gondokon leginkább ez utóbbi vállalkozások képesek enyhíteni 
(Erdősi, 1998a).

Más, a közlekedéspolitika posztindusztriális fejlődési modelljére alapozó teore-
tikusok ellenben nem is számolnak a korridorok menti gazdasági növekedéssel. 
Álláspontjuk szerint a TEN fejlesztése igazából csupán az összekötött nagy köz-
pontokban jelentkezik majd. A hagyományos szemléletű gondolkodók, pedig 
úgynevezett „szivattyúhatásoktól” (Erdősi, 1998a, p. 43) tartanak. Szerintük a 
főbb folyosók mentén kialakuló „szivattyú- és alagút-hatások” befolyásolják a ter-
melési tényezőket, és ezáltal módosítják a területi fejlődést. Hull (1998) szerint a 
fejlesztések megvalósulásával csupán a gazdaságilag erősebb területek háttértérsé-
gei bővülnek, a beavatkozás következtében a centrumoktól távolabbi, periférikus 
zónák azonban még inkább kiüresednek. A fejlettebb régiók gazdasági szereplői, 
cégei mindazonáltal könnyebben hozzáférnek a megnyíló térségek erőforrásaihoz, 
melyeket így előnytelen versenyfeltételek mellett aknázhatnak ki (Erdősi, 1998a).

Erdősi (1998a) mindazonáltal alapvetően pozitív, ugyanis véleménye szerint a 
TEN korridorok – kiváltképp fellendülés idején – a kevésbé fejlett országokban 
gazdasági fejlődési tengelyekké, egyedülálló fejlesztő erővé válhatnak. Az ilyen 
horderejű beruházásoknak azonban komoly ára van. Egy nagysebességű vasút-
vonal kiépítése például csak olyan nagyobb központok, agglomerációk között 
valósítható meg, ahol a nagy forgalom ennek költségeit ellentételezni tudja, és 
gyérebben lakott perifériák kiszolgálására aligha szolgálhat. A TEN folyosók ösz-
szességében általában a nagyobb városok malmára hajtják a vizet, azonban ko-
moly differenciáló tényezőt is jelentenek, hiszen a nagyvárosok között könnyedén 
különbségek keletkezhetnek a hálózattól való távolságuk függvényében (Erdősi, 
1998a). Jóllehet a TEN révén nyert időmegtakarítás a centrumokban általában 
kevesebb, piacaik bővülése, és a megnyíló új munkaerőpiacok révén a fejlesztések-
ből a perifériáknál jóval nagyobb mértékben profitálhatnak.
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A transzeurópai közlekedési hálózatok fejlesztését azonban mindenképpen fenn-
tartásokkal kell kezelnünk. Egyrészt az időmegtakarítás csak akkor jelent egy-
úttal gazdasági hasznot is, amennyiben az költség-megtakarítássá is átváltható. 
Nem biztos ugyanakkor, hogy a gyorsabb elérhetőség a kívánt, kedvezményezett 
térségben fejti ki várt hatását, így elengedhetetlen, hogy a kivitelezés előtt, a ter-
vezési stádiumban átfogó, mélyreható hatásvizsgálatot bonyolítsunk le (Erdősi, 
1998a). A TEN kiépítésével mindemellett jövedelmi különbségek is kialakulhat-
nak, hiszen a termelés decentralizálása még nem zárja ki a termelés ellenőrzésé-
nek, irányításának további centralizálását a központi régiókban. Ha azonban a 
transzeurópai közlekedési hálózatok gazdasági hasznaiból a perifériák nem része-
sülnek megfelelő mértékben az a teljes integráció fejlődésének is árthat, hiszen így 
a meglévő erőforrásainak mintegy felétől esik el (Erdősi, 1998a).

A perifériák problémái tehát nem orvosolhatók kizárólag az elérhetőség javításá-
val, a mobilitási lehetőségek bővítésével, ahhoz az infrastruktúra fenntarthatóbb 
és hatékonyabb használatára is szükség van. Ennek érdekében szükséges, hogy a 
döntéshozók a közlekedésfejlesztés módozatait az érintett területtípusok szerint 
határozzák meg és összehangolják a helyi, a regionális és az országos szolgál-
tatásokat (Erdősi, 1998a). Nem tekinthetnek el azonban az interkontinentális 
szempontoktól (Erdősi, 1998b) sem, hiszen az egyes térségek elérhetőségét nem 
lehet kizárólag az Európán belüli kapcsolatok fejlesztése révén javítani (Erdősi, 
1998b).

5. Magyarország és Közép-Európa 
a transzeurópai közlekedési hálózatok 
rendszerében

Közép-Európára jellemző sajátosság, hogy a közlekedési rendszerek terület-for-
máló hatását alapvetően a vasúti és közúti hálózatok fejtik ki. A szocializmus év-
tizedei alatt a térség országai elsősorban a vasutat fejlesztették, így ez a szállítási 
mód vált meghatározóvá a termelési-kereskedelmi-szállítási viszonylatokban is. 
A vasúthálózatok azonban sajnos inkább a szocialista országok és a Szovjetunió 
kétoldalú kapcsolatait erősítették, és csak másodsorban az egymás közötti kap-
csolataikat (Erdősi, 2006a; Erdősi, 2006b; Egyházy, 2007). Jelentős változást ho-
zott e viszonyrendszerekben a rendszerváltás és a korábban meghatározó ágaza-
tok, mint a nehézipar és a bányászat hirtelen összeomlása, melynek következtében 
a szállítási igények rendkívül drasztikus mértékben (akár 30-50%-kal) estek visz-
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sza (Egyházy, 2007). Ezzel párhuzamosan a szállítás módjával szemben támasz-
tott igények is szignifikánsan megváltoztak. Előtérbe került a kisebb volumenű, 
diszkrét csomagolást, elbánást igénylő áruk iránti szállítási igény, valamint a ru-
galmas közlekedést biztosító egyéni fuvarozás, úgy, mint a háztól-házig tartó szál-
lítást lehetővé tevő, speciális, összetett szolgáltatást ( just-in-time rendszer, menet 
közbeni hűtés, kezelés, le- és felrakodás) nyújtó közúti közlekedés. A nemzetközi 
kereskedelem előretörésével ráadásul a szállított áruk fajtájának, mennyiségének 
diverzitása is megnövekedett, ezt pedig csupán a közúti közlekedés volt képes 
kielégíteni (Erdősi, 2000a; Egyházy, 2007). A rendszerváltást követően a közle-
kedési-szállítási igények tehát az egyéni, rugalmas, individuális igényekhez job-
ban alkalmazkodó közúti szállítások irányába mozdultak el. Kiemelendő továb-
bá, hogy a térség elsősorban az Európai Unió országaival épített ki kereskedelmi 
kapcsolatokat, így ezen új igények főképp kelet-nyugati útvonalakra irányultak 
(Erdősi, 2000a; Egyházy, 2007).

A szocializmus idején ugyanakkor, az országok elszigetelése, a határok hermetikus 
lezárása okán csak kisszámú, szigorúan ellenőrzött határátkelőhely működött, és 
a határok felé vezető útvonalak jelentős része is felszámolásra került. Ennek követ-
keztében a korábban szerves egységet alkotó települések, térségek perifériává, sok 
esetben zsáktelepülésekké váltak (Erdősi, 2006a; Egyházy, 2007). A schengeni 
egyezmény életbe lépésével viszont egy szempillantás alatt tűntek el a korábbi 
határok, ez pedig a történelem közös feldolgozásán túlmenően az új tagállamok 
részéről a megnyíló lehetőségek és előnyök kiaknázását, a közlekedési hálózatok 
újjászervezését, újragondolását követeli (Egyházy, 2007).

Mint azt korábban bemutattuk, az Európai Unió kohéziós politikája szorosan 
összefonódik a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésével. Problémás azon-
ban, hogy a TEN-T közlekedési folyosók döntően kelet-nyugati viszonylatban, 
a Berlin-Moszkva tengelyt, mint „megafolyosót” követve fejlődtek, és háttérbe 
szorultak az észak-déli összeköttetések. Ezek késlekedése Magyarországnak, mint 
monocentrikus térstruktúrával rendelkező államnak igencsak kedvezőtlen, és 
jócskán gyengíti gazdaságának versenyképességét. A térség államait leginkább ta-
lán a Balti-Adria folyosó köti össze, ez azonban elkerüli hazánkat.

A vasúti közlekedésben szintén a kelet-nyugati összeköttetések dominálnak és az 
energia, valamint a távközlési hálózatok tekintetében is hasonló problémákkal 
szembesülünk. Az energiahálózatok összekapcsolási lehetőségeinek vizsgálata és 
fejlesztése már a 2011-ben elfogadott Európai Duna Regionális Stratégia (EDRS) 
prioritásai között is nagy súllyal szerepelt. Ugyan a szlovák-magyar gázhálózatok 
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összekapcsolása terén már születtek bizonyos eredmények, a visegrádi országok 
energetikai rendszereiben, részben a belső, egymás közötti összeköttetések, fej-
lesztése, részben a külső kapcsolatok terén, számos további együttműködési lehe-
tőség rejlik (Veres, 2015).

A térség országain az összesen kilenc TEN-T folyosóból öt halad keresztül, Szlo-
vákián, Csehországon, Magyarországon három-három, míg Lengyelországon két 
tengely. Közép- és Kelet-Európa országainak közös jellemzője, hogy a szállítá-
si infrastruktúra nem megfelelő minőségű és sebességű. Több államban ráadá-
sul a nagysebességű összeköttetések is teljes mértékben hiányoznak (Khúlová & 
Šprochová, 2016).

Az említett öt, V4-országokon áthaladó TEN-T folyosó majdnem mindegyike, 
valamennyi szállítási módot felöleli, így a vasúti, a közúti, a belvízi, a tengeri 
és a légi szállítást is. Az 1–5. számú mellékletekben részletesen is bemutatjuk a 
visegrádi országokat átszelő öt transzeurópai korridor specifikumait, azok 2016-
os állapotát. Az egyes folyosók kiépítettsége tekintetében jelentős különbségek 
érzékelhetők. A legelőrehaladottabb stádiumban a Balti-Adria folyosót találjuk, 
mely kilenc repülőtérrel, 12 vasúti és közúti terminállal, valamint öt kikötővel 
rendelkezik (Khúlová & Šprochová, 2016. p. 55). E folyosó Lengyelországban 
a leginkább kiépített. A második legkiépítettebb korridor a Keleti/Kelet-Medi-
terrán folyosó, mely leginkább Csehországban készült el. Érdekesség, hogy az öt 
korridort illetően itt található a legtöbb, összesen nyolc kikötő. Kiépítettség te-
kintetében a Rajna-Duna folyosó a bronzérmes, a tervezett fejlesztések leginkább 
Csehországban, illetve Szlovákiában valósultak meg eddig. Mindenképp említést 
érdemelnek végezetül az Északi-tenger/Balti, illetve a Mediterrán folyosó, melyek 
csak egy-egy államon, Lengyelországon, valamint Magyarországon haladnak ke-
resztül (Khúlová & Šprochová, 2016. p. 55).

6. Magyarország és Közép-Európa  
közlekedési hálózatai az Új Selyemút tükrében

Amint azt korábban említettük, nem tekinthetünk el az interkontinentális szem-
pontoktól (Erdősi, 1998a. p. 48) sem, hiszen az egyes térségek elérhetőségét nem 
lehet kizárólag az Európán belüli kapcsolatok fejlesztése révén javítani. Ezen Eu-
rópán kívüli kapcsolatok közül kiemelkedik a visegrádi országok és Kína együtt-
működése. A távol-keleti ország figyelme ugyanis egyre inkább térségünk felé 
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irányul, így alapvető érdekünk, hogy e lehetőséget megragadva közös infrastruk-
turális beruházásokat, technológiai fejlesztéseket valósítsunk meg. A logisztika 
számára a V4-országok egyértelmű alternatívát kínálnak az Ázsia és Nyugat-Eu-
rópa közötti áruszállításban (Szalánczi-Orbán, 2019. p. 15).

Magyarország az elsők között fejezte ki egyetértését a tervekkel és írt alá 
együttműködési megállapodást Kínával. Ennek köszönhetően épül ki példá-
ul az a nagysebességű vasútvonal, mely Budapestet Szerbiával köti majd ösz-
sze. Az  országba Kelebiánál belépő vasútvonal, jóllehet nem szerepel a TEN-T 
háló zatban, az Kína térnyerése okán azonban csakhamar hazánk prioritásává is 
vált, melynek megvalósulása komoly gazdasági hasznokkal kecsegtet. Kérdéses 
azonban, hogy a projekt esetében nem fog-e érvényesülni a szivattyúhatás és 
a hasznokból a vonal mentén húzódó periférikus területek is megfelelőképpen 
 profitálnak-e majd.

Hazánk alapvetően erős pozícióból indul, így jelentős logisztikai csomópontja 
lehet e grandiózus koncepciónak. Bár tengerparttal nem rendelkezünk, a Du-
na-menti kikötők, mint Baja, Dunaújváros, Budapest, Győr-Gönyű révén hoz-
záférésünk van a Fekete-tengerhez. A közúthálózat sűrűsége szintén kiemelkedő, 
Európában a harmadik helyen áll. A budapesti repülőtér is folyamatosan fejlő-
dik, tavaly új fapados terminál került átadásra, a kínai desztinációk köre pedig 
egyre csak bővül. Magyarország azonban a vasúti szállítás terén is megkerülhe-
tetlen helyzetben van, hiszen az említett Budapest-Belgrád tengelyen túlmenően 
hazánkat a Trieszt-Budapest-Záhony-Kijev-Moszkva-Khorgas vasútvonal is ke-
resztezi. Az Új Selyemút tehát a hazai adottságok figyelembevételével várhatóan 
igencsak növelni fogja hazánk és a régió szerepét a transzeurópai közlekedési 
hálózatban.

7. Összegzés

Az Európai Közösség, majd az Unió is a közlekedésfejlesztésre, mint a területi 
kohéziót előremozdító fejlesztéspolitikai eszközre tekintett. Azonban a legfonto-
sabb közösségi közlekedésfejlesztési stratégiát megalapozó terv, a TEN-T, mind 
koncepcionálisan, mind a már megvalósult hálózati elemeiben éppen a területi 
kiegyenlítődés ellen ható veszélyeket rejt magában. A hálózati rendszer egyértel-
műen a centrum és a periféria összekötésére összpontosít, míg a horizontális, fel-
táró jellegű korridorok kis szerepet kapnak.
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A közlekedéspolitikai viszonyrendszerek vizsgálatakor azonban már nem lehet 
leragadni az európai, intrakontinentális horizonton, hanem figyelemmel kell len-
ni a – jelentőségét tekintve egyre fontosabb – globális rendszerekre is. Ez Ma-
gyarországot leginkább az Új Selyemút révén érinti, aminek pozitív és negatív 
hozadékairól jelenleg még nehéz megalapozott véleményt kialakítani. Azonban 
az már jól körvonalazódik, hogy a lehetőségek és a veszélyek ebben az esetben is 
hasonló módon állnak fent, mint a TEN-T esetében. Még kérdéses, hogy ebben 
a viszonyrendszerben hazánk vajon csak egy átvezető ország lesz, vagy a rendszer 
szerves része.
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Mellékletek
1.  sz. melléklet. A Balti-Adria folyosó a visegrádi országokban

CZ PL SK Összesen

Repülőterek 1 7 1 9

Vasúti és közúti terminálok 2 8 2 12

Kikötők 0 4 1 5

Összesen 3 19 4 26

Forrás: Khúlová & Šprochová, 2016, p.54.

2.  sz. melléklet. A Keleti/Kelet-mediterrán folyosó a visegrádi országokban

CZ HU SK Összesen

Repülőterek 4 1 1 6

Vasúti és közúti terminálok 4 1 1 6

Kikötők 4 2 2 8

Összesen 12 4 4 20

Forrás: Khúlová & Šprochová, 2016, p.54.

3.  sz. melléklet. A Rajna-Duna folyosó a visegrádi országokban

CZ HU SK Összesen

Repülőterek 1 1 1 3

Vasúti és közúti terminálok 4 1 2 7

Kikötők 2 2 2 6

Összesen 7 4 5 16

Forrás: Khúlová & Šprochová, 2016, p.54.
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4. sz. melléklet. Az Északi-tenger/Balti folyosó a visegrádi országokban

PL Összesen

Repülőterek 3 3

Vasúti és közúti terminálok 3 3

Kikötők 0 0

Összesen 6 6

Forrás: Khúlová & Šprochová, 2016, p.55.

5. sz. melléklet. A Mediterrán folyosó a visegrádi országokban

HU Összesen

Repülőterek 1 1

Vasúti és közúti terminálok 1 1

Kikötők 1 1

Összesen 3 3

Forrás: Khúlová & Šprochová, 2016, p.55.

ÖSSZEHOZ, VAGY CSAK ÖSSZEKÖT?  
A TEN-T ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS REGIONÁLIS FEJLŐDÉSRE GYAKOROLT HATÁSAI
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A MULTILATERÁLIS FEJLESZTÉSI 
BANKOK VÁLASZA  
A COVID-19 VILÁGJÁRVÁNY 
KIHÍVÁSAIRA EURÁZSIÁBAN

Bábosik Mária

Absztrakt

A tanulmány célja annak bemutatása, hogy a Covid-19 világjárvány következté-
ben hogyan változott meg a multilaterális fejlesztési bankok (MDB-k) tevékeny-
sége Eurázsiában, s ennek milyen hosszabb távú kihatása lehet a régió fejlődésére. 
Kérdésként merül fel, hogy a világjárvány trendfordulót jelenthet-e a nemzetközi 
fejlesztésfinanszírozásban, így az MDB-k számára is? A világ szinte minden táján 
egyidőben ugyanis hirtelen hatalmas azonnali támogatási és fejlesztési igények 
jelentkeztek és jelentősen megváltoztak a prioritások: előtérbe került az egészség-
ügy és a szociális szféra megsegítése, a válságellenállóképesség erősítése, és felérté-
kelődtek a globális közjavak. Mindez kihívásokat jelentett az intézmények belső 
működési mechanizmusára nézve is. A tanulmány megvizsgálja, hogy ezek fé-
nyében az Eurázsiában tevékenykedő hét multilaterális fejlesztési bank mikor és 
hogyan reagált a Covid-19 világjárványra, az hogyan befolyásolta politikájukat, 
döntéshozatalukat, befektetéseik irányát és jellegét, eszközeiket, valamint együtt-
működésüket egymással és más szervezetekkel, továbbá erőfeszítéseiket példákkal 
is illusztrálja. Végezetül kitekint arra is, hogy a vizsgált MDB-k milyen szerepet 
játszhatnak a világjárvány utáni kilábalás elősegítésében, erre milyen irányt mu-
tatnak, illetve a járvány és a válság kezelése hogyan befolyásolja Eurázsia geopo-
litikai helyzetét.

Kulcsszavak: multilaterális fejlesztési bankok, Covid-19 világjárvány, nem-
zetközi segítségnyújtás, Eurázsia
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1. Bevezetés

A tanulmány célja annak bemutatása, hogy a Covid-19 világjárvány elleni küzde-
lemben az MDB-k milyen segítséget nyújtottak Eurázsia országai számára, s vár-
hatóan ennek milyen hatásai vannak a régió helyzetére. Ennek érdekében olyan 
kérdésekre keresi a választ, mint hogy az MDB-k hogyan reagáltak a világjár-
ványra, miben és milyen módon segítettek tagországaiknak, reagálásuk meny-
nyiben sajátos, illetve a járvány és a válság elleni küzdelem tapasztalatai hosszabb 
távon milyen hatást gyakorolhatnak működésükre, ez hogyan befolyásolhatja jö-
vőbeni szerepüket, s mindez hogyan hat Eurázsia helyzetének alakulására.

A tanulmány döntően szekunder kutatásra támaszkodik, publikációkat, a vizsgált 
szervezetek nyilvánosan hozzáférhető dokumentumait, közleményeit és média hí-
reket elemez, s azokból von le következtetéseket. Időhorizontja 2000-től 2021 
május elejéig terjed.

A tanulmány szerkezete a bevezetésből, három fejezetből és a következtetésektől 
áll. A bevezetést követő első fejezet röviden bemutatja a Covid-19 világjárvány ki-
törését, pusztítását és a főbb nemzetközi szervezeteknek a világjárványra és az azt 
követő globális válságra történő reagálását. A második fejezet részletesen ismerteti 
az Eurázsiában működő multilaterális fejlesztési bankok (Multilateral Develop-
ment Banks, MDBs) járványra adott válaszlépéseit. A harmadik fejezet kiemeli az 
MDB-k válaszreakcióinak közös sajátosságait és ezek hatásait Eurázsiában. A ta-
nulmányt az összefoglalás és következtetések zárják.

2. Egészségügyi vészhelyzet  
és globális válság  
a Covid-19 következtében

A Covid-19 járvány Kínából kiindulva 2020 legelején robbant be Ázsiába, majd 
jutott el rövid időn belül határokat nem ismerve szinte a világ minden részé-
be, így Európába is. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az új koronavírus 
betegséget 2020. január 30-án nemzetközi aggodalomra okot adó közegészség-
ügyi veszélynek (Public Health Emergency of International Concern), majd 2020. 
március 11-én már világjárványnak (pandemic) nyilvánította. Gyors terjedése, 
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pusztító hatása hamarosan egészségügyi vészhelyzetté, és az 1929-33-as nagy 
gazdasági világválság óta nem tapasztalt globális gazdasági válsággá mélyült és 
terebélyesedett.

A világjárvány 2021 májusáig 164 millió embert betegített meg és 3,34 millió 
emberéletet követelt szerte a világban, és még közel sem ért véget. Nem egészen 
másfél év alatt 100-150 millió embert taszított extrém szegénységbe, megfordítva 
a szegénység felszámolásában az utóbbi években elért folyamatosan javuló tenden-
ciát. Átmenetileg megtorpanásra kényszerítette és visszafordította a globalizáció 
folyamatát, s veszélybe sodorta az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak eléré-
sét 2030-ra. Egyes becslések szerint a járvány havonta 375 milliárd USD veszte-
séget okoz a világgazdaságban (WHO, é.n.).

A járvány elleni védekezés azonnal megindult világszerte, amely hatalmas erő-
feszítést és ráfordításokat követelt. A járvány következtében elszenvedett világ-
méretű gazdasági visszaesés és a szociális problémák kezelése hosszabb távon is 
óriási ráfordításokat igényel, és csak nemzetközi összefogással valósítható meg. 
A járvány elleni védekezés finanszírozási igénye az ENSZ 2020. márciusi becslé-
se szerint a globális GDP legalább 10%-t teszi ki (UN, 2020). Becslések szerint 
2021. április végéig a koronavírus elleni küzdelemre fordított finanszírozás már 
megközelíti a 21,4 billió dollárt (Cornish, é.n.).

A főbb nemzetközi szervezetek és intézmények (WHO, ENSZ, OECD, EU, 
pénzügyi intézmények) gyorsan reagáltak az egészségügyi válsághelyzetre, s 
azonnali segítséget nyújtottak a járvány megfékezéséhez szükséges felszerelések 
és eszközök beszerzéséhez, a betegellátáshoz, az oltóanyag kifejlesztéséhez, majd a 
járvány közvetlen és azonnali társadalmi-gazdasági hatásainak mérsékléséhez, és 
elkezdtek felfelkészülni a járvány következtében kirobbant gazdasági világválság 
kezelésére, illetve a válság utáni időszak újragondolására.

A nemzetközi pénzügyi intézmények egyik meghatározó csoportja, a multilaterá-
lis fejlesztési bankok (MDB-k) szintén azonnal mozgósították pénzügyi és emberi 
erőforrásaikat, hogy segítsék tagországaikat a járvány elleni küzdelemben és en-
nek érdekében koordinálták is tevékenységüket.

A Covid-19 világjárványra az MDB-k már 2020. tavaszán, a nagy nemzetközi 
szervezetekkel egyidőben reagáltak, szinte azonnal, amikor a vírus globálisan ter-
jedni kezdett. A Világbank egy 160 milliárd USD értékű válságkezelő csomagot 
hirdetett meg, a regionális MDB-k1 pedig további 80 milliárd USD finanszírozás 
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biztosítását vállalták, ami összesen 240 milliárd USD finanszírozási keretet jelen-
tett a világjárvány elleni küzdelem és a gazdasági válság hatásainak mérséklése 
céljából (Wilson, 2020).

A gyors reagálást megkönnyítette, hogy az MDB-k az utóbbi időben fokozatosan 
átalakították és kiegészítették az eredetileg csak a természeti katasztrófák esetén, 
illetve elvétve a konfliktusok utáni helyzetekre érvényes katasztrófaelhárítási poli-
tikájukat. Ezek eredetileg elsősorban fizikai rekonstrukciós programokra irányul-
tak, amelyek az eszközök és a termelés helyreállítását célozták, ám humanitárius 
segély- és szociális segítségnyújtásra nem voltak megfelelők. Ilyen esetekben az 
MDB-knek mentességeket kellett alkalmazniuk és eseti alapon eljárási kiigazítá-
sokhoz kellett folyamodniuk. Az igények növekedése következtében azonban az 
MDB-k kiszélesítették katasztrófaelhárítási politikájukat és gyakorlatukat. A ka-
tasztrófák közé sorolták az antropogén katasztrófákat és járványokat is, és az olyan 
átmeneti intézkedéseket is támogatták, amelyek célja a humán-, az intézményi- és 
a társadalmi tőke megóvása. Felgyorsították a segítségnyújtás megítélését és fo-
lyósítását, valamint egyszerűsítették beszerzési eljárásaikat. Az MDB-k újrafogal-
mazott katasztrófaelhárítási politikái ezek következtében jelentős részben alapul 
vehetők voltak a Covid-19 világjárvánnyal szembeni védekezés elősegítéséhez.

Meg kell jegyezni, hogy az MDB-k államok által alapított nemzetközi pénzügyi 
intézmények, amelyek elsősorban fejlesztésfinanszírozással, nem pedig segélye-
zéssel foglalkoznak, nem a profitjuk, hanem tevékenységük fejlesztési hatásának 
maximalizálására törekednek. Közép- de inkább hosszútávra nyújtanak általában 
kedvezményes kölcsönöket, garanciákat és technikai támogatást tagországaiknak 
jelentős, hosszabb távon megtérülő fejlesztési projektekhez. A globálisan működő 
Világbankon kívül regionálisan szerveződnek, és nem kizárt, hogy egy ország 
több MDB tagja is legyen. Ezek fontos szempontok a Covid-19 járvány kapcsán 
tett intézkedéseik és azok hatásainak elemzésénél.

3. Az MDB-k válaszlépései  
a világjárványra Eurázsiában

Eurázsiában hét MDB tevékenykedik: a Világbank, az Új Fejlesztési Bank (NDB), 
az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB), az Ázsiai Infrastrukturális Befektetési Bank 
(AIIB), a Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), a Európai Beruházási 
Bank (EIB) és az Iszlám Fejlesztési Bank (IsDB).
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3.1. A Világbank  
globális reagálása a járványra

Az 1945-ben alapított, washingtoni székhelyű, 189 tagországot számláló Világ-
bank (World Bank, WB) – amely a fejlődő országok számára a nemzetközi finan-
szírozás és a know-how egyik legfőbb forrása – a Covid-19 elleni küzdelemben 
kezdettől fogva élen járt. Már a világjárvány kihirdetésekor kötelezettséget vállalt 
arra, hogy a következő 15 hónap folyamán 160 milliárd USD pénzügyi támoga-
tást nyújt a fejlődő országoknak, hogy segítsen megbirkózniuk a járvány egészség-
ügyi, szociális és gazdasági hatásaival és a fejlett országok gazdasági leállásának 
rájuk háruló következményeivel. Ezen belül 50 milliárd USD-val támogatja a 
legkevésbé fejlett országokat a Világbank Csoportnak a világ legszegényebb orszá-
gait segélyező intézményén, az International Development Association (IDA)-n 
keresztül. Támogatását nagyon gyorsan, rugalmasan és szelektíven nyújtja. Négy 
„tematikus pillérre” (thematic pillar) összpontosít: a járvány által fenyegetett em-
beri életek mentésére, a szegények és kiszolgáltatottak védelmére, a munkahe-
lyek és a vállalkozások megsegítésére, valamint a gazdaság helyreállítására. En-
nek érdekében új projekteket indít, átstrukturálja folyamatban lévő projektjeit és 
felhasználja az azokba beépített tartalékokat, valamint igénybe veszi katasztrófa 
finanszírozási eszközeit.

A fejlődő országok számára oltóanyagok, tesztek vásárlása és a betegek kezelése cél-
jából a Világbank 2020. októberében egy 12 millió USD-os programot is jóváha-
gyott, amely 1 milliárd ember beoltását teszi lehetővé. A program nagymértékben 
épít korábbi oltási kampányainak és közegészségügyi programjainak tapasztala-
taira, valamint szélesebb körű egészségügyi programjára, amely az egészségügyi 
rendszerek és szolgáltatások fejlesztését célozza. Az oltóanyag-gyártás támogatása 
céljából pedig egy négy milliárd USD-os platformot is létrehozott (Global Health 
Platform) a magánszektor fejlesztését célzó intézménye, az International Finance 
Corporation (IFC) segítségével. Ennek célja a Covid-19 elleni védőoltás és terápiás 
szerek gyorsított előállítása mind a fejlett, mind a fejlődő országokban, valamint 
annak biztosítása, hogy ezen utóbbiak hozzáférjenek a rendelkezésre álló adagok-
hoz (The World Bank, 2020).

A Világbank fontos szerepet vállal a segítségnyújtás koordinálásában is a többi 
MDB-vel. Kezdeményezésére a legnagyobb regionális MDB-k elnökei heten-
te virtuális megbeszélést tartanak David Malpass-nak, a Világbank elnökének 
vagy Kristalina Georgieva, az IMF ügyvezető igazgatójának elnökletével, ahol 
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nyíltan számba veszik a járvány és a válság kihívásait és beazonosítják, hogy 
mely országok vagy projektek igényelnek leginkább támogatást, majd ezek fi-
nanszírozásához igyekeznek a lehető legtöbb forrást biztosítani (The World 
Bank, 2020).

A Világbank történetében ez a válsághelyzetre való leggyorsabb és legkiterjedtebb 
reagálás. 2020. május közepére már 100, 2021 áprilisára pedig 111 fejlődő ország-
nak nyújtott segítséget, amelyekben a világ lakosságának 70%-ka él. Közülük 39 
afrikai szubszaharai ország van, s a projektek csaknem egyharmada konfliktusok 
által sújtott országokban valósul meg.

3.2. Új Fejlesztési Bank (NDB)

Az öt feltörekvő ország Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika (BRICS) 
által 2014-ben létrehozott, sanghaji székhelyű New Development Bank (NDB), 
amelynek mandátuma az infrastruktúra fejlesztés és a fenntartható fejlődés elő-
segítésére szól, szintén gyorsan reagált a járványra. Célja, hogy azonnali segítsé-
get nyújtson tagországainak a járvány egészségügyi kihívásainak, illetve negatív 
társadalmi-gazdasági hatásainak kezeléséhez. Az NDB 2020. április 22-i nyilat-
kozatában bejelentette, hogy egy 10 milliárd USD-os eszközt hozott létre (Fast 
Track Covid-19 Emergency Assistance Response Facility), amelyből öt milliárd USD 
a legsürgősebb, elsősorban egészségügyi és a szociális biztonsági hálóval kapcso-
latos kiadások fedezésére fordítható, további öt milliárd USD pedig a gazdaság 
újraindítására (NDB, 2020). Az eszköz terhére 2020. márciusa és júliusa között 
hét milliárd RMB összegű kölcsönt folyósítottak a jóváhagyástól számított egy 
hónapon belül Kínának, egy-egy milliárd USD-t pedig Indiának, Dél-Afrikának, 
Brazíliának és Oroszországnak egészségügyi és szociális kiadásaik fedezéséhez. 
2020. decemberében azután a tagországok további, ugyanilyen összegű kölcsön-
ben részesültek gazdaságuk helyreállításához (NDB, é.n.).

E kölcsönök gyors folyósítása érdekében kezdetben az NDB Igazgatótanácsa a 
kölcsönnyújtási politikától eltérve egyedi elbírálás alapján döntött. Ehelyett 2020 
júniusától új kölcsönnyújtási politikát dolgoztak ki és léptettek életbe a járvány-
helyzet idejére (Fast-track Emergency Response to Covid-19). Ebben egy új köl-
csön módozatot vezettek be (Covid-19 Emergency Program Loan, CEPL), amely 
a tagállamok kormányainak a járvány elleni programjaihoz biztosít támogatást 
az egészségügyi intézkedések megtételéhez, a szociális háló megerősítéséhez és a 
gazdaság helyreállításához a 18 hónapos vészhelyzeti időszakra, amely további 6 
hónappal meghosszabbítható. A kölcsönből fedezhető kiadásokat az egyes tagor-
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szágokkal konzultálva állapítják meg. A kölcsön akár teljes összege folyósítható 
egyösszegben, s azt a folyósítás előtt, de a járvány megjelenését követő időszakban 
szükségessé vált kiadások fedezésére is fel lehet használni. A kölcsönnyújtás során 
gyorsított eljárásokat alkalmaznak a sürgősség, a rövid idő alatt felmerülő jelentős 
költségek és a program jelleg  miatt. E politika eredetileg 24 hónapra szól, amelyet 
az Igazgatótanács egyhangúlag 30 hónapra meghosszabbíthat a félidőben esedé-
kes felülvizsgálatot követően (NDB, 2020).

Az NDB segítségnyújtása tagországainak a járvány leküzdése érdekében több 
szempontból is sajátos. A járványt megelőzően fennállásának első öt évében 
ugyanis az NDB nem finanszírozott egészségügyi projekteket, társadalmi-gaz-
dasági programokat. Nem vett részt katasztrófát szenvedett országok megsegíté-
sében, s nem is rendelkezett katasztrófafinanszírozási politikával. Amikor azon-
ban a járvánnyal szembeni védekezéshez szükség volt a segítségére, rövid idő alatt 
létrehozta az erre szolgáló új eszközét, amely több mint egyharmadával megha-
ladta a 2019-ben jóváhagyott projektjeinek értékét. Ebből gyorsan, rugalmasan, 
innovatív döntéshozatallal, majd egy új, ideiglenes eljárást megalkotva nyújtott 
kölcsönöket számára új területeken, első körben az egészségügy és a szociális háló 
kiadásainak fedezésére, második körben pedig a gazdaság újraindítására. Sajátos, 
hogy minden tagországának azonos mértékű kölcsönt nyújtott, bár azok lakossá-
gának száma jelentősen eltér egymástól.

3.3. Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB)

Az Ázsiában és a csendes-óceáni térségben működő, 1966-ban 31 ország által 
alapított és jelenleg már 68 tagországgal rendelkező, manilai székhelyű ADB sok-
rétű segítséget nyújtott tagországainak a Covid-19 világjárvány elleni küzdelem-
hez. Kezdetben arra törekedett, hogy tagországai elegendő orvosi felszereléssel és 
tesztelési lehetőséggel legyenek ellátva. Később, amikor a megbetegedések száma 
Kínában és Indiában csökkenni kezdett, a hangsúlyt áthelyezte a kisvállalkozások 
támogatására, a munkanélküliség kezelésére és a gazdasági helyreállításra.

Az ADB 2020 márciusában egy hat és fél milliárd USD értékű kezdeti csomagot 
jelentett be a járvány elleni védekezés érdekében, amelyből rekordsebességgel, öt 
napon belül 66,5 millió USD értékben már folyósított is kölcsönöket 28 ázsiai 
tagország számára. A járványra adandó átfogó reagálásként (Comprehensive Res-
ponse to the Covid-19 Pandemic) 2020. áprilisában egy 20 milliárd USD értékű, 
kibővített csomagot hirdetett meg és módosította politikáit a gyorsabb és rugal-
masabb működés érdekében. Létrehozott egy pandémiás válaszlehetőséget is (Co-
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vid-19 Pandemic Response Option, CPRO) anticiklikus támogatási eszközén belül, 
amelyen keresztül további 13 milliárd USD-t tett elérhetővé fejlődő tagországai 
számára kormányaik anticiklikus programjainak finanszírozására a járvány gaz-
dasági hatásainak tompítása érdekében.

Mindezekből az ADB 2020. október végéig összesen 12,5 milliárd USD pénz-
ügyi és technikai segítségnyújtási kötelezettséget vállalt. Ebből 8,3 milliárd USD 
jutott anticiklikus gazdaságösztönző csomagokra 19 ország számára és 2,2 mil-
liárd USD az egyéb állami programokra, 163,5 millió USD az egészségügyi fel-
szereléseket gyártó és az alapellátásban tevékenykedő magánvállalatok közvetlen 
támogatására, 3,5 milliárd USD a kereskedelem- és ellátási-láncra, illetve mik-
rofinanszírozásra. 29 ország részesült továbbá azonnali humanitárius és egészség-
ügyi vészhelyzeti gyorssegélyben összesen 56 millió USD értékben. A tagorszá-
gok ezen felül 100 millió USD értékben technikai segítséget is kaptak kórházaik 
és laboratóriumaik megerősítésre, az egészségügyi dolgozók képzésére, a válság-
kommunikációra, a legsürgetőbb szükségletek kielégítésére, így személyes védő-
felszerelésekre, diagnosztikai és orvosi berendezésekre és élelmiszerre. Mindeze-
ken túlmenően az ADB nyolcmilliárd USD co-finanszírozást mozgósított, ebből 
hatmilliárd USD-t kormányzati, kétmilliárd USD-t pedig a nem állami szféra 
számára.

Fejlődő tagországainak oltóanyaghoz juttatása céljából az ADB 2020. decembe-
rében egy új eszközt is létrehozott (Asia Pacific Vaccine Access Facility, APVAX) 
9 milliárd USD értékben és ország-specifikus finanszírozási javaslatokat is kidol-
gozott, hogy gyorsan, biztonságosan és igazságosan, saját igényeiknek és tempó-
juknak megfelelően tudjanak beszerezni ellenőrzötten jó minőségű vakcinát és 
fedezni tudják annak járulékos szállítási, elosztási és adminisztrációs költségeit. 
Az eszközt három évre tervezik, amely lefedi a kezdeti oltási programot, valamint 
a középtávú nemzeti újraoltási kampányokat is (ADB, 2020).

A közelebbi jövőre nézve az ADB az oltási és a járvány elleni küzdelem nem egész-
ségügyi programjainak kombinációjára teszi a hangsúlyt. A hosszabb távú helyre-
állítás tekintetében pedig az ellenállóbb gazdaságok és „zöld jövő” megteremtését 
támogatja.

3.4. Ázsiai Infrastrukturális Befektetési Bank (AIIB)

Ázsia viszonylag „új” MDB-je az AIIB más utat jár. Az AIIB-t Kína kezdemé-
nyezésére 2016-ban 57 alapító ország hozta létre az infrastruktúra fejlesztésének 
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finanszírozására. Mára már 103 tagországgal rendelkezik – köztük sok európai 
országgal is –, amelyek a világ népességének 79, GDP-jének 65%-t adják, s szere-
pe fokozatosan erősödik.

A világjárvány hatására az AIIB 2020. márciusában egy válsághelyreállítási eszközt 
hozott létre (Covid-19 Crisis Recovery Facility), amelyet egy hónapra rá megdup-
lázott, majd 13 milliárd USD-ra emelt. Ebből a világjárvány elleni védekezéshez 
nyújt finanszírozást tagországainak mind a közszféra, mind pedig a magánszektor 
számára, amely az egészségügyi szükségletek kielégítésére, a gazdasági ellenállóké-
pesség növelésére és a likviditási problémák áthidalására használható fel. Ennek 
keretében az AIIB pénzügyi és költségvetési támogatást nyújt tagjainak, beleértve 
35 Ázsián kívüli országot is, és tőkét juttat ázsiai bankok részére, hogy azok abból 
kölcsönt tudjanak nyújtani a nehézségekkel küzdő szektoroknak és ügyfeleiknek.

Mivel az alacsonyabb jövedelmű tagországok a járvány  miatt különösen sebezhe-
tővé váltak, számukra az AIIB válsághelyreállítási eszközén belül létrehozott egy 
speciális ablakot, amellyel kamatláb-visszavásárlást biztosít számukra (AIIB, é.n.).

Az AIIB sajátossága, hogy fő célja az infrastruktúra fejlesztése, ami rendkívüli 
lehetőségeket kínál akkor, amikor a járvány  miatt egyszerre mindenhol több kór-
házra és egészségügyi intézményre, az ellátás bővítésére van szükség. 2020. április 
eleje óta az AIIB 170 millió USD-t folyósított például a közegészségügy javítására 
Bangladesh fővárosában, Dhaka-ban és 355 millió USD-t Kína közegészségügyi 
rendszerének korszerűsítésére. Az AIIB más MDB-kel együtt is finanszíroz pro-
jekteket. A Világbankkal közösen például India egészségügyi rendszerének meg-
erősítésére 500 millió USD, Indonézia járványügyi felkészülésének elősegítésére 
250 millió USD kölcsönt nyújtott (Wilson, 2020).

Az AIIB a világjárvány lecsengése utáni időszakra az infrastrukturális fejlesztések 
szerepének felerősödését prognosztizálja. Ebben öt fő trendet azonosít, amelyek 
meghatározóak lesznek Ázsia járvány utáni megújulásában: a zöld gazdasághoz, 
a szociális szférához, az újrahasznosításhoz, az új technológiákhoz, valamint a 
konnektivitáshoz és a regionális együttműködéshez kapcsolódó infrastruktúrák 
iránti igények jelentős növekedését, amelyek ezért tevékenységének jövőbeli fó-
kuszában fognak állni (AIIB, 2021).

3.5. Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD)

Az 1991-ben, a hidegháború korszakának lezáródását követően létrejött EBRD 
kezdetben Közép- és Kelet-Európa piacgazdasági átmenetét volt hivatott elősegí-
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teni. Később földrajzilag jelentősen kiterjesztette tevékenységét a Földközi-tenger 
térségére, Közép-Ázsiára, a Kaukázusra, valamint Törökországra is, így már há-
rom kontinens országai számára nyújt finanszírozást.

Az EBRD gyorsan reagált a koronavírus járványra, aktivitását jelentősen meg-
növelte, hogy mihamarabb hathatós segítséget nyújtson a válság  miatt nehéz 
helyzetbe került tagországainak. Az EBRD volt az első nemzetközi pénz-
ügyi intézmény, amely a Covid-19 kapcsán válasz- és helyreállítási intézkedé-
séket hagyott jóvá. 2020. március 13-án – két nappal azután, hogy a WHO 
világ járvánnyá nyilvánította a Covid-19 terjedését – egy szolidaritási csoma-
got hozott nyilvánosságra (Solidarity Package) a járvány hatásai elleni küzde-
lem céljából. Ennek egyik eleme a Bank meglévő ügyfelei rövidtávú likviditási 
és működő tőke szükségletét hivatott kielégíteni (Resilience Framework), egy 
 másik elem pedig a kereskedelemfinanszírozást könnyíti meg (Trade Facilita-
tion Programme). A harmadik elem a Bank új ügyfeleinek segít tevékenységük 
gyors  átalakításának finanszírozásában (Fast Track Restructuring Frameworks). 
A csomag negyedik eleme az állami alapinfrastruktúra beruházások stabilizá-
lásához nyújt segítséget (Vital Infrastructure Support Programme). Végül a cso-
mag része a tanácsadás is a kormányzatok részére szakpolitikai kérdésekben 
( EBRD, é.n.a).

Az EBRD kezdetben első lépésként 1 milliárd eurós finanszírozási csomagot állí-
tott össze tagországainak a vírus gazdasági hatásai elleni küzdelméhez. Ezt a cso-
magot azután a Bank jelentősen kibővítette, így 2020 végéig összesen 11 milliárd 
eurót fordított erre a célra 411 projekt finanszírozása kapcsán. Ez a finanszírozás 
összegét tekintve 10%-os növekedést jelent 2019-hez képest. Ezenkívül az EBRD 
1,2 milliárd eurót mobilizált közvetlenül társbefektetők segítségével.

Az EBRD tevékenységének fókuszában továbbra is a magánszektor áll, ahová 
befektetéseinek 72%-ka irányult. A válság hatásainak enyhítése érdekében fel-
gyorsította a kifizetéseket a válság  miatt nehéz helyzetbe került ügyfelei részé-
re, likviditást biztosított a helyi bankok számára a vállalkozásoknak történő köl-
csönnyújtáshoz, bővítette finanszírozási eszközeit, új kezdeményezéseket indított, 
valamint támogatta a helyi pénz- és tőkepiacok fejlesztését. Mivel a válság külö-
nösen hátrányosan érintette a nőket, a fiatalokat és egyes társadalmi csoporto-
kat, 2020-ban jelentősen megnövelte a gender és a gazdasági inkluzivitást célzó 
projektjeinek arányát. A digitalizáció gyors terjedésére reagálva pedig – amit a 
válság jelentősen felgyorsított – nagyszabású online képzési és mentor programot 
indított a KKV-k számára.
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A koronavírus utáni időszakra az EBRD új stratégiai tervet készített 2021-2025-
re (Strategic and Capital Framework, SCF). Ebben célul tűzte ki, hogy a válságot 
követő helyreállításnak a válság előttinél jobb, élhetőbb világot kell eredményez-
nie (building back better). Az EBRD stratégiája arra irányul, hogy működésének 
területén segítse megőrizni és felgyorsítani a piacgazdasági átmenetet a világjár-
vány miatti válság és az azt követő helyreállítás szakaszaiban is (EBRD, é.n.b).

Az EBRD a jövőben is a magánszektorra fókuszál. Elsősorban a koronavírus jár-
vány miatti válság által leginkább sújtott szektorokra kíván összpontosítani: a 
pénzintézetekre, a kis- és középvállalkozásokra, a turizmusra és vendéglátásra, 
az autógyártásra és közlekedésre, az agrobizniszre, valamint az orvosi felszerelé-
sek előállítására. Saját magára nézve az EBRD 2025-re az egyik legnagyobb zöld 
bankká szeretne válni (Reiserer, 2021).

3.6. Európai Beruházási Bank (EIB)

Az EIB, mint az Európai Unió beruházási bankja, elsősorban az EU tagorszá-
gainak, de globálisan az EU-n kívüli országoknak is nyújt támogatást. Az EIB 
a Covid-19 járvány elleni küzdelemhez két fő területen járul hozzá: egyrészt az 
egészségügy megsegítése, másrészt pedig a járvány és a gazdasági válság hatásai-
nak enyhítése terén.

Az egészségügy megsegítésére az EIB az EU tagországai számára 6 milliárd euró 
finanszírozást nyújt. Ez az orvosi infrastruktúrára, kutatásokra, valamint oltó-
anyaghoz, illetve gyógyításhoz kapcsolódó kiadások részbeni fedezésére fordít-
ható, ami várhatóan ennél jóval nagyobb tőkét tud mobilizálni. Az EIB további 
6,54 milliárd euró támogatást biztosít – az EU Team Europe kezdeményezése 
keretében – a világ több mint 100 EU-n kívüli országa számára, mind egészség-
ügyi infrastruktúrájuk támogatása, mind pedig a KKV-k finanszírozása céljából. 
E támogatás vonatkozik többek között az EU-val szomszédos partnerországokra, 
a Nyugat-Balkánra, illetve Ázsia országaira is.

Az EIB a járvány társadalmi-gazdasági hatásainak leküzdése érdekében 1,7 mil-
liárd euróval támogatja a Nyugat-Balkán országait az EU által a régiónak nyújtott 
3,3 milliárd eurós pénzügyi segélycsomag részeként.

A járvány gazdasági hatásai elleni küzdelemre az EIB a 2000 és 2021 április vége 
közötti időszakban összesen 44,9 milliárd euró finanszírozást hagyott jóvá és eb-
ből már 29,8 milliárd euró finanszírozást alá is írt. A jóváhagyott finanszírozási 
összeg 84,35%-ka irányult az EU tagországaiba. Közülük a legnagyobb összeget 
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Spanyolország és Olaszország kapta (10,6 és 10,2 milliárd eurót), majd Francia-
ország (3,3 milliárd eurót) és Lengyelország (2,6 milliárd eurót). A finanszírozás 
nagysága azonban nem állt közvetlen összefüggésben az adott ország lakosságá-
nak az EU-n belüli arányával. Spanyolország, Olaszország, Görögország, vala-
mint Észtország és Lettország ugyanis lakosságának arányánál kétszer-háromszor, 
Finnország és Portugália pedig csaknem másfélszer több finanszírozáshoz jutott. 
Ugyanakkor a Bulgáriának, Szlovéniának, Svédországnak és Németországnak jó-
váhagyott finanszírozás lakosságuk arányának mindössze egyötödét, Málta, Szlo-
vákia és Írország esetében pedig nem egészen egynegyedét tette ki. A finanszíro-
zás ágazati megoszlása erősen koncentrált volt: kétharmada a KKV-szektornak 
jutott, míg az egészségügy mindössze 12, a közlekedés-szállítás 7, az ipar 6, a 
szolgáltatások pedig 3%-al részesedtek abból (EIB, é.n.a).

Mindezek mellett az EIB – az EU átfogó Covid-19 válaszcsomagjának részeként – 
2020 májusában létrehozott még egy 25 milliárd euró összegű garancia alapot is 
(European Guarantee Fund, EGF) az EU tagországai számára. Ez a nemzeti fej-
lesztési bankok, kereskedelmi bankok és más pénzügyi közvetítők számára nyújt 
garanciákat, hogy azok finanszírozni tudják az EU KKV-it. E garanciák fedezik 
azokat az esetleges veszteségeket, amelyeket ezen pénzügyi intézmények a KKV-k 
finanszírozása során elszenvedhetnek. Az alaphoz az EU tagországai az EIB-ben 
való részarányuk alapján járulnak hozzá, és az esetlegesen felmerülő veszteséget is 
annak arányában viselik. Az alap működését 2021 végéig tervezik, ami azonban 
a tagországok közös akaratával meghosszabbítható. Ez a garanciavállalás mintegy 
200 milliárd euró addicionális finanszírozást tesz lehetővé elsősorban az EU KKV 
szektora számára. 2021 májusáig az EGF 11,7 milliárd garanciavállalást hagyott 
jóvá, amely várhatóan 93,9 milliárd euró forrást fog teremteni az EU gazdaságá-
nak (EIB, é.n.b).

A jövőt illetően az EIB arra törekszik, hogy a környezet a jelenleginél egészsé-
gesebb, a gazdaságok pedig reziliensebbek legyenek. Ennek érdekében a zöld és 
inkluzív helyreállítást támogatja Európában és a fejlődő országokban, és továbbra 
is elkötelezett az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai mellett.

3.7. Iszlám Fejlesztési Bank (IsDB)

Az 1974-ben alapított és 57 tagországot számláló IsDB tagországai és a világ mu-
szlim közösségei társadalmi-gazdasági fejlődését, együttműködését és önellátásá-
nak erősítését kívánja elősegíteni. Működését az iszlám pénzügyek alapján végzi. 
Legnagyobb tulajdonosa Szaúd-Arábia, melynek tulajdoni hányada némileg meg-
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haladja a 25%-t. Az IsDB öt szervezetből álló csoporttá bővült, melynek tagjai a 
fejlesztési bank mellett a csoport kutatásra és oktatásra, a magánszektor fejleszté-
sére, a kereskedelemfinanszírozásra és a beruházási- és exporthitel-biztosításokra 
szakosodott intézményei.

A Covid-19 vírus a Közel-Keleten és a világ más muszlim közösségeiben 2020. 
elején rendkívül gyors terjedésnek indult. Az IsDB Csoport ezért már 2020. már-
cius legelején biztosította tagországait, hogy segítségükre siet a járvány elleni küz-
delemben, s erre felhívja a nemzetközi fejlesztési közösség más tagjait is (IsDB, 
2020a). Pár nappal azután, hogy a WHO 2020 március 11-én kinyilvánította 
a világjárványt, az IsDB 730 millió USD értékben egy új eszközt hozott létre 
(Strategic Preparedness and Response Facility), melynek célja a járvány negatív 
egészségügyi és társadalmi-gazdasági hatásainak mérséklése, illetve a válsággal 
szembeni ellenállóképesség növelése. Az eszköz segélyeket, kedvezményes kölcsö-
nöket, kereskedelemfinanszírozást, valamint kockázati biztosításokat tartalmaz, 
amelyeket gyorsított módon az egészségügyi rendszerek megerősítésére, nemzeti 
járványügyi tervek kidolgozására, tájékoztatásra és oktatásra, a járvánnyal kap-
csolatos adatgyűjtésre és elemzésre, alapvető szociális szolgáltatások biztosításá-
ra, egészségügyi felszerelések és eszközök beszerzésére, valamint a magánszektor, 
elsősorban a kisvállalkozások támogatására lehet igénybe venni. Az IsDB saját 
szervezetén belül is azonnali intézkedéseket hozott, hogy a járvány ellenére is biz-
tosítsa működésének folyamatosságát és zavartalanságát (IsDB, 2020b).

A válságra való komplex reagálás érdekében 2020. március végén az IsDB egy 
2,3 milliárd USD értékű integrált csomagot állított össze (“The 3 Rs”: Respond, 
Restore, and Restart), amely az azonnali elemek mellett közép- és hosszú távú 
elemeket is tartalmaz (IsDB 2020c).

Az azonnali reagálás (Respond) fókuszában az egészségügyi rendszernek a bete-
gek ellátása érdekében történő megerősítése, a tesztek és oltóanyagok előállítására 
szolgáló kapacitások kiépítése, illetve a pandémiás felkészültségi képesség kiépí-
tése áll.

A középtávú reagálás (Restore) fókusza a kereskedelem és a KKV-k finanszírozása, 
az alapvető stratégiai értékláncok működésének fenntartása, illetve az egészség-
ügyi, élelmiszer- és alapvető fogyasztási cikkekkel való ellátás folyamatosságának 
biztosítása.

A hosszú távú regálás (Restart) középpontjában a rugalmas gazdaságok szilárd ala-
pokra építése és a magánbefektetések katalizálása áll. Ennek érdekében az IsDB 
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tíz milliárd USD finanszírozást szán a gazdasági fellendülés és az anticiklikus 
kiadások támogatására, amellyel egymilliárd USD értékű beruházás generálását 
célozza.

A csomag elemei egymásra épülnek és elősegítik a fenntartható fejlődési célok el-
érése felé történő elmozdulást. Ebből kapott azonnali támogatást Bangladesh egy 
menekülttábor egészségügyi személyzet és felszerelések biztosítására, de ez a for-
rása a start-up-ok és kisvállalkozások támogatásának, amelyek a muszlim orszá-
gokban az átlagnál nagyobb arányt képviselnek, illetve a járvánnyal kapcsolatos 
kutatások és innovációk támogatásának is (IsDB, 2021, p. 22).

A csomag keretösszegéből mintegy 1,3 milliárd USD-t már 2020 áprilisában 
odaítélték a járvány által leginkább sújtott 25 tagországnak a vezetőikkel történt 
virtuális megbeszélést követően. E támogatások legnagyobb része Afrika orszá-
gaiba irányult. Eurázsiában Törökország kapott támogatást (250 millió USD), a 
közép-ázsiai országok közül Üzbegisztán (143 millió USD), a Kirgiz Köztársaság 
(15 millió USD) és Tádzsikisztán (9,4 millió USD), valamint a Maldív-szigetek 
(25,6 millió USD). Az IsDB Pakisztánnal is tárgyalt a támogatásról, de ennek 
összegét nem közölték (IsDB, é.n.).

Az IsDB a csomagot egy minden tagországára egységesített platformon keresz-
tül valósítja meg és követi nyomon, ami biztosítja a koherenciát és koordinációt 
az érintettek között. A platformot 2020. májusában indították és hozzáférhetővé 
tették a partner MDB számára is. Az IsDB ezen a platformon keresztül működik 
együtt más nemzetközi szervezetekkel is, így például a WHO-val és az ENSZ 
egyéb szakosított szerveivel, NGO-kkal és más regionális ügynökségekkel, ma-
gáncégekkel és beszállítókkal (IsDB, 2020d).

Az IsDB elnöke, Dr. Bandar Hajjar szerint a válság minden pusztítása mellett 
lehetőséget ad az MDB-k számára, hogy új, a jelenleginél nagyobb szerepet tölt-
senek be a jövő alakításában (Hajjar, 2020).

4. Az MDB-k világjárványra adott 
válaszlépéseinek sajátosságai és hatása 
Eurázsiára

Az Eurázsiában tevékenykedő MDB-knek a Covid-19 világjárványra és a nyo-
mában bekövetkező válságra adott válaszainak elemzése alapján megállapítható, 
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hogy arra nagyon hasonlóan reagáltak. Azt követően, hogy a WHO 2020. már-
cius 11-én a Covid-19-et világjárvánnyá minősítette, az MDB-k szinte azonnal 
reagáltak arra és megfogalmazták válaszaikat. Ezek rövidtávon a járvány egész-
ségügyi hatásainak leküzdésére, azt követően a válság társadalmi-gazdasági kö-
vetkezményeinek enyhítésére, hosszabb távon pedig a válság utáni helyreállítás 
irányának a meghatározására irányultak, amelyekhez jelentős finanszírozási for-
rásokat rendeltek.

Az MDB-k válaszlépései azt mutatják, hogy a minden korábbinál nagyobb glo-
bális kihívásra rendkívül gyorsan és rugalmasan reagáltak. Fokozták tevékeny-
ségüket, meggyorsították és egyszerűsítették eljárásaikat, döntéshozatalukat, 
folyósítási mechanizmusukat. A járvány elleni küzdelemhez új eszközöket te-
remtettek, abból jelentős, a nemzetközi szervezeteknél sokszorta több finanszí-
rozást biztosítottak, amelyekkel azután további forrásokat mobilizáltak. Egyéb 
eszközeik felhasználását is módosították, hogy az jobban illeszkedjen a járvány 
 miatt fellépő új igényekhez. Jelentősen átalakították finanszírozási prioritá-
saikat. A járvány kitörésekor azonnal és kiemelten segítették az egészségügyi 
ellátás és infrastruktúra fejlesztését, az egészségügyi felszerelések, eszközök, 
gyógyszerek elosztását és célba juttatását, az egészségügyi kutatásokat, az ol-
tóanyag-fejlesztéseket. A gazdasági világválság következményeinek enyhítésére 
pedig a KKV-k finanszírozására helyeztek a korábbiaknál jóval nagyobb hang-
súlyt. Új elemként rövidtávra és a költségvetés számára is biztosítottak finanszí-
rozást. Egymással összehangoltan és közösen is cselekedtek, finanszíroztak más 
nemzetközi szervezetekkel közös akciókat is. Ez minden bizonnyal hosszabb 
távon is nyomot hagy működésükre. Reagálásuk a világjárványra összességé-
ben új lendületet adott a „veterán” MDB-knek és megerősítette az „új” MDB-k 
szerepét.

A jövőben az MDB-k rugalmasabb működése és módosult prioritásai vélhetően 
fenn fognak maradni, bár nem változatlan formában. Gyorsabb és egyszerűbb el-
járásaiknak egyes elemei beépülnek rendes gyakorlataikba, innovációs lendületük 
újabb eszközöket hoz létre, bővíti partneri együttműködéseiket és azok formáit. 
A fejlesztésekben a jövőben a válság előttinél valószínűleg jóval nagyobb szerepet 
kap az egészségügy, előtérbe kerül a szociális szféra, az oktatás és a társadalmi 
fejlődés finanszírozása, valamint egy válságrezisztensebb társadalom és gazdaság 
építésének elősegítése. Finanszírozási fókuszaik várhatóan tartósan eltolódnak a 
fenntarthatóság, a zöld gazdaság, az inkluzív fejlődés, egy „jobb jövő” elősegítése 
felé, amelyben felértékelődnek a közjavak.

A MULTILATERÁLIS FEJLESZTÉSI BANKOK VÁLASZA  
A COVID-19 VILÁGJÁRVÁNY KIHÍVÁSAIRA EURÁZSIÁBAN



61

Kérdéses azonban, hogy az MDB-k gyakorlatában bekövetkező változások valódi 
trendfordulót jelentenek-e a fejlesztésfinanszírozásban? Ehhez arra lenne szükség, 
hogy a járvány és a válság tapasztalatait felhasználva az MDB-k tevékenységükkel 
a fenntartható fejlődési célok és a globális klímacélok elérését szolgálják, s tevőle-
gesen hozzájáruljanak ahhoz, hogy megelőzhetővé váljon hasonló világjárványok 
kitörése és a nyomában járó globális gazdasági válság bekövetkezése. Megvan a 
remény arra, hogy a feltett kérdésre pozitív válasz fog születni.

Végezetül pedig milyen következtetés vonható le az MDB-knek a járványra és 
a globális válságra adott válaszaiból Eurázsiára nézve? Az Eurázsiában működő 
MDB-k jelentős és hathatós segítséget nyújtottak tagországaiknak a járvány és a 
válság elleni küzdelemhez, sőt más országoknak is nyújtottak támogatást, amivel 
hozzájárultak Eurázsia geopolitikai szerepének erősítéséhez.

A világjárvány és az ellene folytatott küzdelem átrendezte az Eurázsián belüli 
fő erőviszonyokat is. Kína, bár a világjárvány kiindulási pontja, a járvány elleni 
hatékony fellépésével, erős gazdaságával, saját fejlesztésű oltóanyagaival, vakci-
na-diplomáciájával és jelentős nemzetközi segélyeivel tovább tudta erősíteni pozí-
cióját és befolyását a világban. India ezzel ellentétben tragikus egészségügyi vál-
sághelyzetbe sodródott, a szó szoros értelmében élet-halál harcot folytat, pedig 
volt a járványidőszaknak olyan pontja, amikor úgy tűnt, hogy küzdelme sikerre 
vezet. Oroszországnak szintén sikerült saját oltóanyagot kifejlesztenie, de azt ke-
vésbé tudta nemzetközi szinten elfogadtatnia és ebből komoly előnyre szert tenni, 
ami jelzi, hogy befolyását gazdasági, diplomáciai vonalon nem igen tudja erősí-
teni. Az EU a járvány és a válság elleni küzdelem során az együttes cselekvésből 
származó jelentős előnyök mellett kénytelen volt néhány komoly vívmányát át-
menetileg feladni és tagországai gazdaságainak összefonódása és világgazdasági 
kitettsége  miatt nagymértékű veszteségeket elszenvedni. Ugyanakkor az EU a 
járvány kapcsán is törekszik befolyásának erősítésére elsősorban saját környezetén 
belül, amiben több sikeresnek tűnő kezdeményezése is segíti.

5. Összegzés

A tanulmány abból a feltevésből indult ki, hogy az MDB-k a nemzetközi pénz-
ügyi intézmények sajátos csoportjaként kiemelkedően fontos és sajátos szerepet 
játszanak a Covid-19 világjárvány  miatt kialakult egészségügyi és társadalmi -
gazdasági válság megfékezésének finanszírozásában. Ez új kihívás számukra, ami 
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szükségessé tette tevékenységük és működésük módosítását, ami hosszabb távra is 
kihat. Ugyanakkor a válság egyben lehetőség is arra, hogy a jelenleginél aktívabb 
szerepet játsszanak a fejlődés globális irányvonalának meghatározásában, amely-
nek a fenntarthatóság felé kell elmozdulnia.

Az elemzésből néhány következtetés is levonható. Az egyik az, hogy nem szabad 
figyelmen kívül hagyni a globalizáció veszélyeit. A járvány ugyanis megmutatta, 
hogy a globalizáció következtében a pusztítás rendkívül rövid idő alatt cunami-
ként tud végig söpörni, s a világ egyetlen táját sem hagyja érintetlenül. További 
következtetésként adódik, hogy mivel a globalizáció az átmeneti megtorpanás 
után vélhetően tovább fog folytatódni, a világnak fel kell készülnie eddig még 
nem ismert globális vészhelyzetek megelőzésére, illetve kezelésére, amiben a mai, 
sikeresen működő szervezeteknek is részt kell vállalniuk. Ezek közé tartoznak 
az MDB-k is, amelyeknek lehetőségük nyílt arra, hogy a Covid-19 válság tanul-
ságait levonva a jövőben a jelenleginél erőteljesebben formálhatják a fejlődést, a 
hangsúlyt a növekedés helyett a globális jóllétre helyezve. Végül pedig levonhat-
juk azt a következtetést is, hogy a vészhelyzeti reagálás a geopolitikai befolyá-
sért folyó küzdelem eszközeként is felhasználható, amelyre Eurázsia példája is 
 rámutat.
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A JÖVŐ ÚTJÁN  
– ELEKTROMOBILITÁSI TRENDEK

Fazekas Esztella

Absztrakt

A járműipar kulcsfontosságú ipari ágazat Magyarországon. A világjárvány ne-
gatív hatásainak kiküszöbölése érdekében az iparág újbóli fellendülésének tá-
mogatása elengedhetetlen az ország teljesítményének növeléséhez. A javasolt 
tanulmány a járműiparra összpontosít, annak Covid19 hatásait vizsgálja, va-
lamint a magyar járműipari szereplők alkalmazkodási stratégiáit mutatja be. 
A járműiparban technológiaváltás zajlik, egyre nagyobb teret hódítónak az új 
technológiák, előtérbe kerül az elektromobilitás és az elektromos autók. A ter-
vezett tanulmány ezért vizsgálja az új technológiához kapcsolódó, megoldásra 
váró problémákat, valamint, hogy a megoldások milyen együttműködések és 
kompromisszumok árán érhetőek el. A magyar járműipar szorosan kapcsolódik 
a német járműiparhoz, az ott zajló változások a járványon túl is hatással lesz-
nek a hazai szereplőkre. A magyarországi gyártók jellemzően a nyugat-európai 
értékláncokba vannak beépülve, ugyanakkor a technológiaváltás versenyében 
az elektromobilitás területen nem biztos, hogy Kínával vagy Koreával szemben 
ők kerülnek ki győztesen. Annak ellenére sem, hogy EU-szinten is várhatóan 
tovább erősödnek az elektromobilitás irányba mutató trendek. Az elmúlt évti-
zedekben Kína is felgyorsította járműipari innovációját, különösen az új ener-
giajárművek területén, és egyértelműen technológiavezető szerepre tör. Ezért 
kulcsfontosságú, hogy az európai és a magyar járműipar szereplői is lépést tart-
sanak, új K+F+I irányokkal, bővüljön az európai és magyar járműipar innová-
ciós kapacitása az egyre élesedő versenyben.

Kulcsszavak: autóipar, elektromobilitás, nagyhatalmi érdekek, klíma politika
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1. Bevezetés

Az autógyártás Európa egyik húzó iparága, melyet nagyon komolyan érintett a 
Covid-19 világjárvány. Az ágazat Európában, 2020 során, 22,9% gyártási veszte-
séget szenvedett el a 2019-es adatokkal összehasonlítva (ACEA, 2021). Az iparág 
és a hozzá kapcsolódó beszállítói láncok nagyon magas hozzáadott értéket termel-
nek, nagyon sok embert foglalkoztatnak világszerte és jelentősen hozzájárulnak 
a nemzetgazdaságok GDP-jéhez. A kormányok és a vezető gyártók nem enged-
hetik meg maguknak, hogy az iparban jelentős visszaesés következzen be, ezért 
hasonlóan a 2007-2008-es pénzügyi világválsághoz, számos európai ország, így 
Franciaország, Németország, Spanyolország, Ausztria és Olaszország is nagyobb 
pénzügyi ösztönzőket biztosított az autóipar számára. Az állami támogatásoknak 
köszönhetően az ipar viszonylag hamar magára talált (Latham & Watkins, 2020). 
Az ösztönzők támogatják az új autók vásárlását és nem csak azt a célt szolgálják, 
hogy fellendítsék a Covid-19 világjárvány által erőteljesen sújtott gazdaságokat, 
hanem azt is, hogy felgyorsítsák a technológiaváltást, az elektromos járművekre 
való átállást, fenntartsák az európai autógyártás versenyképességét az egyre élese-
dő nagyhatalmi versenyben.

A járműiparban négy trend fogja meghatározni a jövőt (Heineke et al., 2020). Ez 
az a négy trend:

 ▪ az önvezető autózás,

 ▪ az úgynevezett connectivity (hálózatba kapcsoltság),

 ▪ az elektromobilitás és a

 ▪ közösségi közlekedés (ACES model).

Bár a négy technológiai irány szorosan összefügg egymással, és nehezen lehet be-
szélni egyikről vagy a másikról, a többi említése nélkül, mégis jelen tanulmány 
kizárólag az elektromobilitás témájára fókuszál a legfontosabb technológiai és pi-
aci trendeket tekinti át.

2. Technológiaváltás az autóiparban

Az elmúlt években jelentősen megnövekedett az érdeklődés az elektromos autók 
iránt, a jövőt és sokan már a jelent is az elektromobilitásban látják. Az elektro-
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mos autózás azonban nem egy homogén technológiai megoldásokra épülő irány, 
hanem számtalan, egymással versengő technológiai megoldást jelent. Így meg-
különböztetjük a tisztán elektromos autókat (BEV: Battery Electric Vehicle), a 
hibrid (HEV: Hybrid Electric Vehicle) és plug-in (PHEV: Plug-in Hybrid Electric 
Vehicle) megoldásokat, a hatótáv növelt elektromos autókat (REX: Range exten-
der) és az üzemanyag cellás (FCEV: Fuel Cell Electric Vehicle) autókat. A tec hnoló-
giai verseny nagyon szoros, jelen pillanatban a tisztán elektromos meghajtású, 
jellemzően lítium-ionos akkumulátorral működő autók ígérkeznek közép-, és 
hosszútávon befutónak. Ugyanakkor, az egyre élesedő technológiai versenyben 
szinte percről-percre változhatnak az irányok, amint új technológiai megoldások-
kal és K+F eredményekkel jelentkeznek a gyártók.

A jövő tehát kiszámíthatatlan. Azonban középtávon egy technológiailag erősen 
diverzifikált spektrumú, sokszínű autóipari piac várható, ahol a régi (ICE – belső 
égésű motorral működő autók), és az új technológia megoldásokkal működő au-
tók egymás mellett leszenek megtalálhatóak a piacon. Az elektromos meghajtású 
autók különböző típusainak pedig még meg kell találniuk a helyüket, a „kinek” 
és „mikor” kérdések vetületében.

3. Az elektromos autók terjedése

A világvezető autógyártó cégei egymás után jelentik be, hogy 2025 után kizárólag 
az elektromos autókra fognak koncentrálni, elektromos autókat fognak gyártani 
és értékesíteni, portfóliójuk egyre kisebb százalékát fogja a belső égésű motorral 
hajtott autók gyártása és értékesítése adni. A legnagyobb gyártók esetén az átállás 
már megkezdődött és a következő években tovább fog erősödni.

A Volkswagen csoport széles termékpalettája és önálló márkái nagy rugalmassá-
got biztosítanak a csoportnak. A tavaly bejlentett „Beyond 100” (Volkswagen Ag, 
2020) részeként a Bently nyilvánosan elkötelezte megát az elektrifikáció mellett. 
A Volkswagen csoporton belül az Audi esetében is vannak konkrét tervek arra vo-
natkozóan, hogy felhagynak a belső égésű motorokkal és elektromos meghajtásra 
álljanak át. A BMW tervei között szerepel, hogy 2022-re minden németországi 
üzemük legalább egy elektromos járművet gyárt. A Ford (Ford Media Center, 
2021) is teljesen átalakítja modellportfólióját Európában, mely kezdeményezés 
részeként 2026-ra minden személyautója tisztán elektromos autó vagy hibrid lesz, 
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2030-ra pedig teljesen átállnak az elektromos autók gyártására. A Fordhoz ha-
sonlóan a Volvo (Volvo Cars Global Newsroom, 2021) is tervezi, hogy 2030-
ra teljesen átáll az elektromos autók gyártására és értékesítésére. A Jaguár (BBC 
News, 2021) 2025-től kizárólag elektromos meghajtású autókat gyárt majd, míg 
a Land Rover termékpalettáját fokozatosan állítják át tisztán elektromos meghaj-
tásra 2030-ig (Ahuja, 2021). A Mercedes-Benz „Ambition 2039” (Daimler, 2021) 
programja keretében 2039-re teljesen karbonsemleges flottával szeretne rendel-
kezni. A Renault terve, hogy 2025-re termékpalettájának 65%-a lesz elektromos 
autó (Randall, 2021), visszafogott tervnek tűnik a versenytársak ambiciózus ter-
veihez képest. A General Motors a Renault-hoz hasonlóan, jóval óvatosabb, de 
egyértelművé tették, hogy 2035-re (Wayland, 2021) ők is teljesen átállnak az 
elektromos autók gyártására és értékesítésére.

3.1. Az elektromos autók elterjedését  
befolyásoló tényezők

A fenti tendenciát több tényező pozitívan befolyásolja, de vannak az elektromobi-
litást gátló tényezők is, melyek ugyanakkor kétségessé tehetik 2030 után a gyár-
tók fentebb vázolt elképzeléseit. Ezeket a tényezőket foglalja össze a 3. táblázat, 
amelyek részletesen kifejtésre kerülnek a tanulmány további részeiben.

2. táblázat. Az elektromos autókra történő átállás  
tervezett éve autómárkák szerint

Autómárka 2025 2026 2030 2035<

Bently •

BMW

Ford •

Volvo •

Jaguár •

Land Rover*1 2 •

Mercedes-Benz •

General Motors •

Renault*3 4 •

Forrás: Internetes saját gyűjtés
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4. A tisztán elektromos autók (BEV) 
versus üzemanyag cellás autók (FCEV)

Az elektromos autók terjedésével a belső égésű motorokat elektromos motorok 
és hajtásláncok váltják fel. Két elektromos meghajtású technológia verseng je-
lenleg a piacon: az akkumulátoros, jellemzően lítium-ionos akkumulátorral mű-
ködő elektromos járművek (BEV) és az üzemanyagcellás elektromos járművek 
(FCEV), amelyeket hidrogén hajt.

Jelenleg Japán a leginkább elkötelezett a hidrogén üzemanyag cellás technoló-
giák mellett, és 2014 óta folyamatosan halad a hidrogénalapú társadalom meg-
valósítása felé. Japán vezető szerepe ezen a területen kétségtelen, de számos más 
ország, így Dél-Korea, Németország, illetve az Egyesült Államokban Kalifornia 
állam (Urwah et al., 2021) is támogatják a hidrogén üzemagyagcellás tech noló-
giák fejlesztését és használatát a közlekedésben. Jelentős összegeket fektetnek a 
hidrogén-alapú kutatás-fejlesztésbe és innovációba, kormányzati ösztönzőkkel tá-
mogatják a technológia bevezetését és elterjesztését, valamint a szükséges infra-
struktúrák kialakítását.

3. táblázat. Az elektromos autók elterjedését befolyásoló tényezők

Elektromos autók elterjedése irányába 
ható tényezők

Elektromos autók elterjedése ellen 
ható tényezők

Nagyhatalmi érdekek
Elektromos autó árak: 30-40% 
magasabb vételi ár az ICE-vel 
összehasonlítva

Fenntarthatóság és klímapolitika: egyre 
erősödő környezetvédelmi 
szabályozások

Akkumulátor technológiák 
és az akkumulátor újrahasznosítás

Az élesedő verseny a hagyományos 
járműipari szereplők és az új belépők 
között

Változó vásárlói preferenciák

Akkumulátor technológiák fejlődése, 
olcsóbb üzemeltetési és karbantartási 
költségek

Forrás: Internetes saját gyűjtés
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Mindennek ellenére az üzemanyagcellás elektromos járművekhez képest a BEV 
technológia jelentősen fejlettebb, és költségcsökkentés tekintetében is több éves 
előnyre tett szert. Jelen pillanatban a lítium-ionos akkumulátorral működő elekt-
romos autók vannak elterjedőben világszerte, annak ellenére, hogy szakértők vé-
leménye szerint a hidrogén üzemanyagcellás járművek előnyei messze felülmúljak 
a BEV technológiáét. Különösen igaz ez a tömegközlekedési és haszonjárművek 
esetében. Az üzemanyagcellás elektromos járművek ugyanis egy töltéssel hosz-
szabb hatótávot tudnak megtenni, a fejlesztők rövidebb üzemanyag-feltöltési időt 
ígérnek, illetve a hidrogénalapú technológia sokkal könnyebb, mint akár a leg-
könnyebb mai lítium-akkumulátoros rendszerek. Az üzemanyagcellás járművek 
elerjedése – azok minden előnye ellenére – azonban továbbra is kérdéses, különö-
sen a hidrogén előállításának, szállításának és a kapcsolódó töltőhálózat kiépítésé-
nek rendkívül magas költsége, és a BEV technológiák fejlődésének és elterjedésé-
nek fényében. Így ahhoz, hogy az üzemanyagcellás járművek elérhetővé váljanak 
komolyabb kormányzati támogatásra van szükség, illetve drámai módon kellene, 
hogy javuljanak a kapcsolódó beszállítói értékláncok.

5. Nagyhatalmi érdekek

Az elektromobilitásra történő átállást a világ vezető nagyhatalmai egyre aktívab-
ban támogatják. Nem csoda, hiszen jólcsengő politikai üzentként kommunikál-
ható, hogy az elektromobilitás segít elérni a fenntarthatósági, éghajlat-, és ener-
getikai célkitűzéseket, miközben támogatja a térségek nagyhatalmi, gazdasági, 
technológiai és geopolitikai törekvéseit is. Általánosan elterjedt vélekedés, hogy 
az elektromos járművek csökkentik a károsanyagkibocsátást – így kifejezetten a 
szén-dioxid kibocsátást –, a légszennyezést és a zaj terhelést. További előnyt je-
lent, ha a járművek használatához szükséges energia megújuló energiaforrásokból 
származhat (napelem, szélturbina stb.), így csökkenthető a kitettség a fosszilis 
energiahordozók tekintetében.

5.1. Kína

Kína vezető szerepe vitathatatlan az elektromobilitásra történő átállásban. Elekt-
romos mobilitás melletti döntése nem utolsósorban iparpolitikai okokra vezethető 
vissza. A „Made in China 2025” (Wübbeke, Meissner, Zenglein, Ives & Conrad, 
2016), vagy „High Quality Development Modell” (Heng, 2018) vagy a legújabb 
„New Infrastructure Plan” (Wong, 2020), mind ugyanazt a célt szolgálják: Kí-
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nát karbon-semleges, high-tech és digitalizációs szuperhatalomként pozícionálni, 
valamint felgyorsítani az ország iparának korszerűsítést és tovább erősíteni annak 
gazdaságát.

2020 szeptemberében, az ENSZ Közgyűlésének 75. ülésszakán, Hszi Csin-ping 
elnök bejelentette, hogy Kína „arra törekszik, hogy 2030 előtt elérje a CO2-kibo-
csátás csúcsát és 2060 előtt karbon-semleges legyen (Ministry of Foreign Affaiars 
of the People’s Republic of China, 2020). Kína, Európához hasonlóan kimagas-
lóan sokat fektet a megújuló energiaszektorba, az energia-mix bővítésébe és a zöld 
technológiákba, melyet kétségkívül részben az éghajlatváltozással és a fenntart-
hatósággal kapcsolatos elköteleződés vezet. Másrészt az is cél, hogy Kínát a zöld 
technológiák vezető gyártójaként pozícionálja a világpiacon, ahol a tisztább tech-
nológia megoldások iránt (pl. elektromos járművek, napelemek, karbon-semleges 
technológiák) globálisan egyre nagyobb kereslet várható.

5.2. Európai Unió

Bár az EU éghajlat-politikája és az Európai Zöld Megállapodás fontos és kiemelt 
mérföldkő, ennél mégis többre lesz szükség, különösen a K+F+I területén, ha Eu-
rópa lépést akar tartani Kínával. Bár a Zöld Megállapodás központi elemét az ég-
hajlatváltozás, a klímavédelem jelenti, Európa esetében is fontos szempont, és az 
elektromobilitás mellett szóló érv, a hatékonyabb erőforrás-gazdálkodás és a ver-
senyképesség javítása. Az EU éghajlat-politikája és az Európai Zöld Megállapodás 
keretében hozott intézkedések értelmében, uniós jogszabályi szintre emelték a klí-
masemlegesség elérését 2050-re. „Politikai és most már jogi elköteleződésünk is, 
hogy 2050-re a világban előszőr karbon-semleges kontinens legyünk.” – mondta 
Ursula von der Leyen, az EU Bizottságának vezetője (BBC News, 2021).

5.3. Egyesült Államok

Az Egyesült Államokban a Trump adminisztráció a Párizsi Megállapodás vissza-
vonásával jelentősen akadályozta az alacsony szén-dioxid-kibocsátású átmenet-
ben rejlő előnyök és lehetőségek kihasználását és a versenyképesség növelését eze-
ken a területeken. Ezt felismerve döntött a Biden-adminisztráció amellett, hogy 
az Egyesült Államok újra csatlakozik a Párizsi Megállapodáshoz (Mc Grath, 
2021), amelyből a Trump-adminisztráció 2020. novemberében kilépett. Ez egy-
úttal azt is jelenti, hogy az Egyesült Államoknak is komolyabb elköteleződést 
kell mutatni a szén-dioxid kibocsátás csökkentése, illetve a karbon semlegesség 
mellett a jövőben.
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Mindez előre vetíti azt, hogy várhatóan éleződni fog a verseny a világ nagyha-
talmai között a technológiai versenyelőny megszerzésért, fenntartásáért, illetve a 
piacok feletti dominanciáért.

6. Az elektromos autók piaca  
és jelenlegi elterjedésük

A világ teljes autóértékesítésének 4,2%-át az elektromos autók értékesítése adta az 
EV Volumes.com adatai alapján. Európában ez a szám 2020-ban elérte a 10,2%-
ot (Irle, 2021), így a tavalyi év során előszőr, az Európai Unióban értékesített 
elektromos autók száma meghaladta a Kínában értékesített autók számát. Ha-
zánkban is meredeken nő az elektromos autók értékesítése, 2020 során a Magyar-
országon regisztrált (összesen 128 031db) új személyautóból 8,1% (10 403 db) volt 
elektromos autó (Villanyautósok, 2021).

Igaz, az eladott darabszám évről-évre meredeken növekszik, azonban az értékesí-
tés növekedését nem feltétlenül a fogyasztói igények generálják, hanem mestersé-
ges felhajtóerőként a környezetvédelmi szabályok szigorodása indukálja.

1. ábra. Az Elektromos autók globális értékesítésének alakulása régiónként  
2010 és 2020 között

Forrás: IEA, 2020; Ev-volumes.com
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A belső égésű motorral működő járművek, több mint egy évszázadon át, megha-
tározó szereplői voltak mindennapi életünknek, mostanra azonban az EU általá-
nos klímapolitikája és a tagállamok egyéni szabályozásai, egyre közelebb hozzák 
a benzines és dízel technológiák kifutását. Az ipar, és a kutatóintézetek számos 
szereplője cáfolja a személygépjármű-piac villamosításának szükségességét, mégis 
jól látszik, hogy egyre több ország támogatja az elektromobilitás elterjedését, illet-
ve a klímasemlegesség elérésének érdekében célul tűzték ki a belsőégésű motorral 
hajtott új autók forgalmazásának részbeni, vagy teljes betiltását. A hazai szak-
értők egyöntetű véleménye, hogy az alább felsorolt nyugat-európai országokkal, 
ellentétben Magyarország nem valószínű, hogy a közeljövőben bevezetne hasonló 
szigorításokat.

7. Fenntarthatóság és klímapolitika

Az üvegházhatású gázkibocsátás csaknem negyedét a közlekedés teszi ki, ez 
a városi légszennyezés legfőbb forrása. A 2016-os „Alacsony kibocsátású mobi-
litás európai stratégiája” (Európai Bizottság, 2016) által meghatározott alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású, körforgásos gazdaság irányába történő globális elmoz-

4. táblázat. Klímasemlegesség elérésének  
tervezett éve

Európai ország Klímasemlegesség elérésének tervezett éve

2025 2030 2035 2040 2050

Norvégia •

Dánia •

Hollandia •

Svédország •

Egyesült Királyság •

Franciaország •

Portugália •

Spanyolország •

Németország •

Forrás: Eichenberg, 2021
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dulás már folyamatban van, ezért az Európai Bizottság 2020. decemberében 
közzétette „Fenntartható és intelligens mobilitásra” (Slabéczi, 2021) vonatko-
zó stratégiáját és 82 kezdeményezésből álló cselekvési tervét. A stratégia célja, 
hogy Európa versenyképes maradjon, és képes legyen reagálni az emberek és 
az áruk növekvő mobilitási igényeire, és hogy a közlekedés a zöld és digitális 
átállással fenntarthatóbbá váljon. Így konkrét célként fogalmazódik meg (EC 
Europa, 2016):

 ▪ „A közlekedési rendszer hatékonyságának növelése, a digitális technoló-
giák, az intelligens árképzés és az alacsonyabb kibocsátású szállítási mó-
dokra történő átállás;

 ▪ az alacsony kibocsátású alternatív energiaforrások használata a közleke-
désben, például a bioüzemanyagok, az elektromosság, a hidrogén és a 
megújuló szintetikus üzemanyagok elterjedésének felgyorsítása és a közle-
kedés villamosítás akadályainak felszámolása által;

 ▪ az elmozdulás a null kibocsátású járművek felé. Noha várhatóan további 
fejlesztésekre lesz szükség a belső égésű motorok terén is, Európának fel 
kell gyorsítania az alacsony és null kibocsátású járművekre való átállást.”

Az Európai Unió ezen fent részletezett célkitűzéseihez igazodnak az európai autó-
ipar számára meghatározott emissziós normák és új szabványok, melyek komoly 
kötelezettséget támasztanak a szektor szereplői számára.

A fentiekből jól látható, hogy az Európai Unió elkötelezte magát az elektromo-
bilitás mellett. Ugyan továbbra is biztosít lehetőséget arra, hogy a belső égésű 
motorral működő járművek érékesíthetők és használhatók legyenek az Euró-
pai Unió piacán, de az ICE piacot csak addig akarják életben tartani, amíg 
az alternatív járműtechnológiák készen nem állnak a tömegfelhasználásra. 
 Ugyanakkor az európai járműipari lobbi továbbra is küzd a tiszta működésű 
benzines,  dízel, gázos, illetve benzines hibrid és dízel hibrid járművek ellehetet-
lenítése  ellen. Nem meglepő módon, hiszen ezek fejlesztésére nagyon komoly 
kutatás  fejlesztési forrásokat fordítottak az elmúlt évtizedekben, és versen yelőnyt 
 jelentenek számukra az autógyártás piacán. Ezzel ellentétes tendenciaként jól 
látszik, hogy az Európai Unió számos országa elkötelezte magát a hagyomá-
nyos belső égésű motorral működő autók betiltása mellett, a klímasemlegességi 
célokkal összhangban, lépéskényszerbe hozva ezzel a hagyományos járműipari 
 gyártókat.
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8. Az élesedő verseny a hagyományos 
járműipar és az új belépők között

2020-ra a világ legnagyobb autógyártói, reagálva a drasztikusan változó klíma 
politikai irányokra, akár több kategóriában is megjelentek tisztán elektromos au-
tóikkal a piacon. Jelentősen bővült az elérhető modellek köre, a vásárlók nagyon 
széles palettáról választhatnak, szinte minden kategóriában, a városi autóktól a 
prémium kategóriás autókig.

Az éleződő verseny eredményeként az új elektromos autók ára folyamatosan csök-
ken, valamint az újabb modellek egy töltéssel már jellemzően 300 km felett telje-
síthetnek, ezzel megoldást nyújtva azoknak a vásárlóknak, akik korábban a „ha-
tótávpara”  miatt nem választottak elektromos autót.

A TESLA5 modellek uralják a BEV-ek világpiacát, a 2020-as adatok alapján. 
A TESLA a piac közel 1/4-ét biztosítja, ahol jellemzően prémium kategóriás 

5. táblázat. A belső égésű motorral működős járművek  
tervezett betiltásának éve az EU országaiban

Belső égésű motorral működő járművek (ICEV) 
tervezett betiltásának éve az EU országaiban

Ország ICEV tiltás éve

Norvégia 2025

Dánia 2030

Hollandia 2030

Svédország 2030

Szlovénia 2030

Egyesült Királyság 2035

Franciaország 2040

Németország 2040 (próba)

Spanyolország 2040

Portugália 2040

Forrás: Top Tier Consultants, 2021
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autók kal van jelen. A versenytársak is erősödnek, Európában a Volkswagen kö-
zépkategóriás és városi autóival, a Renault a kisméretű családi autójával, a Nissan 
pedig a középkategóriás családi modelljeivel sikeres.

Jelenleg még nincs túl sok kínai gyártmányú elektromos autó az Európiai piacon, 
de erősödik a kínai márkák jelenléte és komoly versenyt támasztanak, mind a ha-
gyományos gyártóknak, mind a TESLA-nak.

A SAIC-GM-Wuling6 a Wuling Mini- törpeautója már akár 1 300 000 Ft-os (Si-
mon, 2020) áron is elérhető lesz elsőként a kínai és amerikai piacokon, de MG 

2. ábra. Kategóriák
Forrás: Internetes saját gyűjtés

    Kategória

Márka BEV

Kis-
mére-

tű 
csa-
ládi

Kö-
zép-
kate-
góriás 

SUV

Kö-
zép-
kate-
góriás 
csa-
ládi

Pré-
mium 
SUV

Pré-
mium 
ka te-
gó riás

Sport-
autó Városi

Aiways Aiways U5

BMW

BMW - i3

BMW iX3

MINI Cooper SE

BYD
BYD Han

BYD Tang

Daimler 
csoport

Daimler Smart  -EQ 
Fortwo and Forfour

Mercedes-Benz 
EQC

Ford Ford Mustang 
Mach-E

Geeley
Polestar 2

Volvo XC40 
Recharge

GM Chevrolet Bolt EV

Honda Honda e
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    Kategória

Márka BEV

Kis-
mére-

tű 
csa-
ládi

Kö-
zép-
kate-
góriás 

SUV

Kö-
zép-
kate-
góriás 
csa-
ládi

Pré-
mium 
SUV

Pré-
mium 
ka te-
gó riás

Sport-
autó Városi

Hyudai-Kia

Hyundai -Ioniq 5EV

Hyundai -Ioniq EV

Hyundai Kona EV

Kia e-Soul

Kia eNiro

Kia EV6

Jaguar Jaguar I-Pace

Kandi 
Techno lo-
gies 
Csoport

Kandi K23

Kandi K27

Mazda Mazda MX 30

Nio Nio -ES6

Porsche Porsche -Taycan 
RWD

PSA 
Csoport

Citroen e-C4

DS3 Crossback 
e-tense

Fiat 500

Opel Corsa-e

Opel Mokka -e

Peugeot e2008

Peugeot e208

Renault- 
Nissan-
Dacia

Dacia Spring

Nissan Ariya

Nissan LEAF e+

Renault Zoe ZE50
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    Kategória

Márka BEV

Kis-
mére-

tű 
csa-
ládi

Kö-
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kate-
góriás 

SUV

Kö-
zép-
kate-
góriás 
csa-
ládi

Pré-
mium 
SUV

Pré-
mium 
ka te-
gó riás

Sport-
autó Városi

SAIC

SAIC  MG ZS EV

SAIC MG E-motion

SAIC-GM-Wuling: 
Wuling Hongguang 
MINI EV

Tesla

Tesla -Model 3

Tesla -Model Y

Tesla Model S

Tesla X

Toyota Toyota Lexus UX 
300e

Volks-
wagen 
csoport

Audi  -e-tron 50/55 
quattro

Audi  Q4 e-tron

Audi e-tron 
Sportback 50/55 
quattro

Cupra el- Born

Porsche Taycan 4S

Škoda Citigoe iV

Škoda ENYAQ iV

Volkswagen -ID.4 
First Edition

Volkswagen ID 3  
Pro  Performance

Volkswagen ID.6 
(SUV)

Volkswagenen 
e-up

Xpeng Xpeng G3 SUV
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ZS EV és MG5 EV modelljei már az Egyesült Királyság piacán is elérhetők. Erő-
södik a BYD7, mely már az európai piacon is jelen van, Tang SUV modelljével 
Norvégiában. A kínai Geely is erősen jelen van az európai piacokon, igaz nem 
saját márkanévvel, hanem más márkák neve alatt, mint például a Polestar 2, ami 
lényegében egy kínai autó a Volvo neve alatt. Tervezi továbbá a Xpeng a G3 SUV 
piaci bevezetését, valamint a NIO, a TESLA-hoz hasonló startup vállalkozásként 
indult kínai cég, is az európai piaci megjelenést 2021-ben.

8.1. TESLA – változó fogyasztói preferenciák

A TESLA sikere üzleti modelljében keresendő. 2012-ben a TESLA egy olyan pi-
acra lépett be, amelyet több mint egy évszázadon át ugyanazok a nagy autógyártó 
cégek uraltak, és sikerrel indított technológiai forradalmat az autógyártás és az 
autózás területén. A TESLA-nak köszönhetően nem csak valós alternatívaként 
jelentek meg az elektromos autók a hagyományos belső égésű motorral működő 
autók piacán, hanem azok teljes kiszorításával fenyegetnek. A TESLA-k által ho-
zott újítások annak ellenére is sikeresnek bizonyultak, hogy szakértők egyöntetű 
véleménye szerint a TESLA messze nem rendelkezik olyan tapasztalattal és kifi-
nomult gyártástechnológiával, mint a hagyományos autóipari gyártók.

3. ábra. a legnagyobb elektromos autógyártók világpiaci részesedése 2020

Forrás: http://ev-sales.blogspot.com; Schmidt, 2021
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A hardware hibák ellenére a TESLA meghódította a piacot és a hagyományos 
autó gyártókat is arra készteti, hogy beszálljanak a versenybe. Példájuk azt mutat-
ja, hogy a verseny alapjai eltolódtak. Az elektromos autók térhódításával az autó-
iparba való belépés jelentősen egyszerűbbé vált. Számítások azt mutatják, hogy 
az elektromos járművek (EV) hajtástechnológiája (kevesebb alkarész8, könnyebb 
szervíz és karbantartás) sokkal egyszerűbb, mint a hagyományos belső égésű jár-
műveké, így azok versenyelőnye e területen egyre inkább elvész.

Továbbá, a fogyasztók az „élmény alapú” megoldásokat keresik, és ez fontosabb 
számukra, mint maga a jármű minősége. Ez komoly kihívást jelent a hagyomá-
nyos járműipari szereplők számára, és utat nyit a szoftveres és gépi tanulásban, 
mesterséges intelligenciában jártas technológiai óriások számára.

Az elektromos autók előállítási költségének 20-25%-át az elektronika és a high-
tech digitális megoldások jelentik. Nem csoda, ha a high-tech digitalizációval 
foglalkozó óriáscégek egyre-másra jelentik be, hogy belépnek az autógyártás pia-
cára. Így új belépőként jelentkezik többek között az amerikai Amazon, az Alpha-
bet és az Apple9, a kínai Alibaba, a Baidu, és a Huawei vagy a taiwani Foxconn 
Technologies csoport, akik mind potenciális üzleti lehetőséget látnak az elektro-
mos autózásban. Ezek a cégek keresik a stratégiai együttműködéseket a hagyomá-
nyos és az új autóipari cégekkel. Például, az Alibaba Group Holding csoport 2021 
januárban jelentette be, hogy fokozza részvételét az elektromos járművek piacán, 
és a SAIC Motorral közösen új elektromos autóval jelenik meg a piacon. Belép 
az autógyártás piacára a Baidu is, amely Kína legnagyobb technológiai vállalata. 
Ennek érdekében a Baidu és a Geely közösen hoz létre kínai autógyártó vállalatot 
elektromos járművek gyártására.

Az elektromos autózáshoz szükséges digitális technológiákat (például: chipek, 
processzorok, webplatformok és a felhőalapú digitális megoldások) többnyire az 
EU-n kívül fejlesztik, mivel az ilyen jellegű tudás EU-s szinten csak nagyon kor-
látozottan áll rendelkezésre. Európában nincsen az Apple-hez a Google-hoz vagy 
a Baidu-hoz hasonló tech-óriás, ami komoly hátráltatója lehet az európai elekt-
romos autók gyártásának és a fejlesztés versenyképességének fenntartásában. Az-
által, hogy a szoftveres megoldások tekintetében a gyártók kiadják az iránytást a 
kezükből, elveszítik a kontrollt a felhasználói élmény szempontjából legfontosabb 
jármű architektúra felett. Ezt felismerve hozta létre a Volkswagen a Car.Software 
(Volkswagen AG, 2020) egységét, melynek célja saját szoftveres és digitalizációs 
kutatás-fejlesztési irányok meghatározása, a vállalat csoport szoftveres kompeten-
ciáinak bővítése, megerősítése, a ’szoftver vezérelt mobilitás’ területén.
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Bár a szoftveres, digitális technológiák vonatkozásában vannak lemaradások, 
ugyanakkor a hagyományos autóipari gyártók versenyelőnye vitathatatlan és 
egyelőre behozhatatlan a tömeggyártás területén. A nagy mennyiségben történő 
gyártás ugyanis jelentősen eltér a kis volumenű, luxus piaci gyártás feltételeitől és 
igényeitől. Ezért valós piaci startégiát jelent a hagyományos autóipari gyártóknak 
a nagy technológiai óriáscégekkel való együttműködés lehetősége, így az autóipar 
és a digitális/elektronikai ipar fokozatosan közelít egymás felé.

9. Akkumulátor és akkumulátor-újrahasznosítás

Az elektromos autók terjedése nem csak az elektromos autógyártóknak és a high 
tech digitalizációval foglalkozó cégeknek kedvez. Óriási gazdasági előnyt jelent 
mindazoknak az országoknak és piaci szereplőknek, akik a gépjármű gyártási tech-
nológián és infrastruktúrán túl, olyan nyersanyag készletekkel, termékekkel és szol-
gáltatással rendelkeznek, melyek kulcsfontosságúak az elektromos autók előállítá-
sához. Így piaci versenyelőnyt jelent az elektromos autógyártás szempontjából, ha:

 ▪ rendelkezik az akkumulátorok gyártáshoz szükséges technológiával, kom-
petenciával, nyersanyagokkal (ritkaföldfémek) és infrastruktúrával;

 ▪ rendelkezik akkumulátor újrahasznosítási megoldásokkal.

Az elkövetkezendő években az elektromos autók számának növekedésével a ke-
reslet, a fent felsorolt termékek, szolgáltatások és üzleti modellek iránt is draszti-
kusan növekedni fog.

9.1. Akkumulátor technológiák

Az elektromos autók előállítási költségének több mint 40%-át (König, Nicoletti, 
Schröder, Wolff, Waclaw & Lienkamp, 2021) a motor és a hajtáslánc adják. Elő-
rejelzések szerint a motorok elállítási költsége a következő években akár a felére 
is csökkenhet, jelentősen elérhetőbbé téve ezzel az elektromos autózását az átlag 
felhasználók számára is.

Az elektromos autók technológiájának fejlesztésével – elsősorban az akkumulátor 
technológiák fejlődésével – és a tömeggyártás elterjedésével, várhatóan középtá-
von csökkenthető lesz az elektromos autók értékesítési ára. Ezzel együtt, a hagyo-
mányos belső égésű motorral működő autók ára, az egyre szigorodó környezetvé-
delmi előírások  miatt tovább emelkedhet.
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Az akkumulátor az elektromos járművek egyik legfontosabb alkatrésze, és az elő-
állítási költségének mindegy 40%-át teszik ki. Az új gyártók és az új modellek 
megjelenésével egyre nagyobb igény mutatkozik akkumulátorok és ennek követ-
keztében a ritkaföldfémek iránt. Az akkumulátor piacot kínai gyártók uralják, ja-
pán és dél-koreai gyártókkal versenyezve, míg a bányászott ritkaföldfémek 80%-
át kínai bányák adják. Bár a világ legnagyobb lítiumbányái nem Kínában, hanem 
elsősorban Dél-Amerikában és Ausztráliában vannak, azonban a kínai vállalatok 
nagy számban birtokolják ezeket a bányákat.

A kínai gyártók számos világmárkának szállítanak akkumulátort. Így például a 
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) 2018 márciusában lett a 
Volkswagen MEB platform akkumulátor-beszállítója, majd három hónappal ké-
sőbb 1 milliárd eurós megrendelést kapott a BMW-től, majd 2020 februárjában 
a CATL a TESLA akkumulátor-beszállítója lett (Cheng, 2021).

4. ábra. Jelenlegi és jövőbeni költségstruktúra  
összehasonlítás BEV, illetve ICEV járművek esetén

Forrás: König, A. et al., 2021
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A kínai piacnak való kitettség csökkentése érdekében döntött úgy az Európai 
Unió és több európai gyártó, hogy fokozzák az akkumulátoripar kiépítésére 
irányuló erőfeszítéseket a régióban. Akkumulátor gyártási kapacitást terveznek 
bővíteni az Európai Unió északi régiójában, Németországban, Franciaország-
ban, az Egyesült Királyságban és Lengyelországban. A versenyzők között olyan 
startup cégeket és gyártókat találunk, mint a svédországi Northvolt, a Britis-
hvolt és a francia Automotive Cells, valamint a Tesla és a Volkswagen Group 
erőművek. A VW egyedül, becslések szerint 18 milliárd dollár értékben, hat 
európai akkumulátorgyár létrehozást tervezi (Automotive News Europe, 2021). 
Ugyanakkor a kínai és dél-koreai gyártók is tervezik bővíteni kapacitásaikat az 
európai piacon.

9.2. Akkumulátor újrahasznosítás

Míg az elektromos járművek mellett érvként hozzák fel, a lokális emisszió csök-
kentését, arról sokkal kevesebb szó esik, hogy mi történik majd az akkumuláto-
rokkal azok hasznos élettartama után. Az akkumulátorok ugyanis veszélyes hul-
ladéknak minősülnek, és 10–15 év múlva, már nagy számban lesznek hasznos 
élettartamuk végén. Fontos tehát, hogy újrahasznosíthatók legyenek a körforgá-
sos gazdaság elvei mentén. Figyelembe véve az akkumulátorok ritkaföldfém tar-
talmát, újrahasznosításuk gazdaságilag is indokolt. Mindezeket felismerve tette 
közé 2020 decemberében az Európai Bizottság - az EU átfogó fenntarthatósági 
és klíma stratégiájának részeként - az új fenntartható akkumulátorokról szóló 
rendeletrére vonatkozó javaslatát. A javaslattervezet célja, hogy az EU piacán for-
galomba hozott összes akkumulátor fenntartható, újrahasznosítható legyen. Ez az 
akkumulátorokra vonatkozó szabályozási keret átfogó átalakítását jelenti, amely 
jelentős következményekkel járhat az akkumulátor és annak alkatrészgyártói és 
forgalmazói számára, mivel a tervezett szabályozás szigorúbb visszagyűjtési és új-
rahasznosítási előírásokat vezetne be, és szigorúbb adminisztratív eljárásokat tá-
masztana.

A tervezett jogszabályi változásokra már most készülnek az európai gyártók. 
A Nissian például már most újrahasznosítja Leaf márkájú autói akkumulátora-
it. A Volkswagen nemrég megnyitotta első újrahasznosító üzemét a németorszá-
gi Salzgitterben, a Renault pedig már most újrahasznosítja az összes elektromos 
autója akkumulátorát a francia Veolia hulladékkezelő és a belga Solvay vegyipari 
céggel konzorciumban (Woollacott, 2021).
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10. Elektromos autó árak

A Covid-19 járvány következtében az elmúlt években a vásárlók elhalasztották 
a komolyabb befektetést igénylő vásárlásaikat, így a gépjárművek vásárlását is. 
Ennek oka azonban nem csak a pandémiával, hanem a személyautók árának nö-
vekedésével is magyarázható.

Az új személyautók árának emelkedése  miatt sokan nem engedhetik meg ma-
guknak, hogy használt autóikat újra cseréljék. Akik mégis autóvásárlásba kezde-
nek, sokszor a használtautó piacon vesznek autót, ahol szintén az árak radikális 
emelkedése tapasztalható, mivel az új autó árak emelkedése a keresletet a használt 
autók felé tolja. Magyarországon a használt autó piacon ez összességében 10% 
körüli általános áremelkedést jelentett az elmúlt évben. A használt autók átlag 
életkora világszerte növekszik és közelít a 12 évhez, az IHS Markit adatai alapján 
(Beresford, 2020). Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ada-
tai szerint ez az adat elérte a 14,7 évet, és várhatóan tovább fog növekedni (Kóti, 
2021) a használtautó import  miatt.

Bár az elektromos autókra a legtöbb országban igénybe vehetők állami támoga-
tások és egyéb ösztönzők, ennek ellenére a vételáruk még mindig 30-40%-kal 
magasabb, mint a hagyományos belső égésű motorral működő gépkocsiké, és ár 
szempontjából prémium kategóriás autóknak minősülnek. A magyar állam is tá-
mogatja az elektromos autók vásárlását. A 2021-es csomag Edison program (Bíró, 
2021) néven fut, ennek keretében az újonnan vásárolt autókra állami támoga-
tás igényelhető. Sajnos azonban a magyar piacion alig találunk tízmillió Ft alatt 
elektromos autót, így ez a fajta támogatás nem biztos, hogy növeli a keresletet.

A gyártók és az értékesítők hangsúlyozzák, hogy hosszabb távon már most érde-
mesebb elektromos autót venni. Véleményük szerint a támogatásokkal, adóked-
vezményekkel, az olcsóbb karbantartási költéségekkel és az üzemanyag megtaka-
rításokkal az autó vételára megtérül, de a magyar piacon a vételár még mindig az 
első, és legfontosabb akadálya az elektromos autók tömeges elterjedésének.

11. Konklúzió

Az elektromos autók piaca egy mesterségesen generált piac, melyet Kína és Euró-
pa nagyhatalmai versengése gerjeszt. Európában az elektromos autók terjedését és 
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a technológiai fejlesztését Európai Uniós és állami támogatási programokkal fej-
lesztik, jól hangzó környezetvédelmi és fenntarthatósági célok formájában kom-
munikálják társadalmi szinten.

Az elektromos autózás versenyében Kína nagyobb piacával jobb esélyekkel indul 
az elektromos autók gyártásához szükséges ritkaföldfém nyersanyag készleteivel és 
high-tech megoldásaival, melyek egyre nagyobb teret kapnak az „élmény alapú” 
fogyasztói igények előtérbe kerülésével. Ezzel szemben Európa versenyelőnye az 
évszázados múlttal rendelkező autógyárak és brandek tekintetében elvitathatatlan.

Az elektromos autók piacán várhatóan éleződni fog a nagyhatalmi versengés, a 
technológiai vezető szerep megszerzéséért és a piacok feletti dominanciáért, pro-
tekcionista érdekérvényesítés mellett, különösen akkor, ha az Egyesült Államok is 
egyre nagyobb szerephez jut a versenyben.

A protekcionizmus mellet várható, hogy a hagyományos gyártók és a high-tech 
cégek együttműködése is egyre gyakoribb lesz, különösen az európai piacokon, a 
nagy technológiai óriások hiányában. Várható továbbá, hogy az új technológiák 
mellett, új gyártók és üzleti modellek jellenek majd meg, átrendezve a hagyomá-
nyos autógyártás és értékesítés piacát, egyre inkább elérhetővé téve a ma még pré-
mium autóknak számító elektromos autókat a tömegek számára is.

A vételár ugyanis még mindig a legfőbb akadálya az elektromos autók elterjedé-
sének, ezért középtávon mindenképpen egy technológiailag erősen diverzifikált 
spektrumú, sokszínű autóipari piac várható, ahol a régi (ICE – belső égésű mo-
torral működő autók), és az új technológia megoldásokkal működő autók egymás 
mellett leszenek elérhetőek a vásárlók számára, és ahol a hagyományos belső égésű 
motorral működő autók még több évtizedig velünk lesznek.

Bár sokan állítják, hogy az elektromos autók már a jelen, azonban az adatok ezt 
nem támasztják alá egyértelműen. Az elektromos autók inkább majd közép-, és 
hosszú távon nyújthatnak mobilitási lehetőséget, és idővel majd háttérbe szoríthat-
ják, vagy kiszoríthatják a hagyományos, belső égésű motorral hajtott járműveket.
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Jegyzetek
1  Csak 60% 2030-ra.
2  Csak 60% 2030-ra.
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3  Csak részlegesen áll át.
4  Csak részlegesen áll át.
5  Tesla Motor Inc, (TESLA).
6  SAIC-GM-Wuling –a kínai állami tulajdonú SAIC Motor és az amerikai General 

Motors által létrehozott joint venture.
7  Joint-venture a Daimler-el, 25%-ban Warren Buffett Berkshire Hathaway tulajdon.
8  A hagyományos belső égésű motorokban a mozgó alkatrészek száma 2000 körül van, 

míg ugyan ez a szám elektromos motorokban csak 20 körül.
9  Az Apple „Project Titan,” névre keresztelt önvezető jármű projektje.
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EURÁZSIA PÉNZÜGYEI  
– A FINTECH ÁGAZAT FELEMELKEDÉSE

Kovács Viktória - Vallyon Andrea Júlia

Absztrakt

A pénzügyek világa egy folytonosan és dinamikusan változó, megújuló területe 
gazdaságunknak. A szektor az elmúlt évtizedekben is lényeges átalakuláson ment 
keresztül. A válság hatására megkezdődött a krízis menedzsment, a hitelpiacok 
átalakulása és az információ-technológiai fejlesztések, továbbá új pénzügyi szol-
gáltatások jelentek meg. A FinTech, más néven pénzügyi technológia, a szektor 
egyik leggyorsabban megújuló és fejlődő területe. Egyre több FinTech KKV ala-
kul meg és nyújt szolgáltatásokat olyan piacokon, amelyek kívül estek a bankok és 
a nagy multinacionális cégek látóterén, és ami által a piacot színesítik. A FinTech 
innovációk megjelenése teljesen felforgatta és átalakította a tradicionális pénzügyi 
piacot, így kialakítva egy olyan felkészültséggel rendelkező rendszert, mely talán 
képes a BigTech vállalatokkal is felvenni a versenyt. A tanulmányban szó lesz a 
2008-as gazdasági világválság hatásáról, a kriptovaluták történetéről, a Fintech 
cégek felemelkedéséről. Ezen témakörök megismerésével pedig egy teljes képet 
kaphatunk a világ, és azon belül is Eurázsia pénzügyi fejlődéséről. Végül pedig a 
pandémia hatásáról is szót ejtünk.

Kulcsszavak: digitális pénzügyek, Fintech, pénzügyi piacok, Eurázsia

1. Bevezetés

A témaválasztás különösen fontos jelenleg, ugyanis rengeteg újítás és változás 
ment végbe a pénzügyi szektorban az elmúlt több mint egy évtizedben. A pénz-
ügyek világa egy folytonosan és dinamikusan változó, megújuló területe gazda-
ságunknak. A pénzügyi szektor az elmúlt évtizedekben lényeges átalakuláson 
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ment keresztül. A válság hatására megkezdődött a krízismenedzsment, a hitel-
piacok átalakulása és az információ technológiai fejlesztések. Új pénzügyi szol-
gáltatások jelentek meg. A FinTech, más néven pénzügyi technológiai szféra, az 
egyik leggyorsabban megújuló és fejlődő területe. Egyre több FinTech KKV ala-
kul meg és nyújt szolgáltatásokat olyan piacokon, amelyek kívül estek a bankok 
és nagy multinacionális cégek látóterén, és ezáltal a piacot színesítik. A FinTech 
innovációk megjelenése teljesen felforgatta és átalakította a tradicionális pénz-
ügyi piacot így kialakítva egy olyan felkészültséggel rendelkező rendszert, mely 
talán képes lesz a BigTech vállalatokkal is felvenni a versenyt. A tanulmányban 
először a 2008-as gazdasági világválság hatását és következményeit mutatjuk 
be, majd áttérünk a kriptovaluták történetére és fejlődésére, végül a Fintech 
cégek kialakulását és felemelkedését ismertetjük. Ezen témakörök megismerésé-
vel pedig egy teljes képet kaphatunk a világ, és azon belül is Eurázsia pénzügyi 
fejlődéséről.

2. 2008-as válság pénzügyi hatásai

Az Amerikai Egyesült Államokból induló válság 2007-ben az ingatlanpiacon ke-
letkező buborék kipukkadásával, majd 2008-ban a „Lehman Brothers” amerikai 
nagybank csődjével vette kezdetét. A piacon káosz és tanácstalanság uralkodott, 
melynek következtében megingott a bizalom az akkori rendszerben. Egyértelmű-
vé vált, hogy ez egy világgazdasági szintű probléma, ami az elmúlt 100 év pénz-
ügyi válságai tekintetében az egyik legsúlyosabb kihívás és megoldásra váró fela-
dat. A válság egyik oka a globalizáció volt. A világszintű egységesítési folyamatok 
érintették a gazdaságot, ezáltal az országokat összekapcsolva, lavinaszerű reakciót 
előidézve. A globalizáció egyik hatása a homogenizálás volt, ami a pénzügyeket is 
érintette, és ami egy egységes fogyasztói kultúra kialakulásával járt. Másik hatása 
pedig a legdinamikusabban fejlődő vállalkozások, a multi- és transznacionális 
vállalatok megjelenése volt. Világszintű méreteiknek köszönhetően veszteségeik 
optimális csoportosítása és kedvező országba való kiszervezése és kitelepítése gaz-
dasági előnyt jelentett számukra. Ezek a folyamatok negatívan érintették a kis- és 
középvállalkozások piaci helyzetét is. Egyúttal lehetővé vált e kisebb vállalkozá-
sok számára olyan piacok, és piaci niche-k meghódítása is, amelyek a multik szá-
mára nem voltak megfelelők.
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Az internet elterjedése, valamint az online csatornák megjelenése a mindennap-
jainkban, a vállalatok életébe is elhozták a digitalizációt. Ezek az eddig analóg 
folyamatok digitális csatornákra való váltását és az ügyfélélmény fejlesztését je-
lentették. Az elmúlt évek új fogalma az Ipar 4.0, mely „a termelési folyamatok 
szervezését az értéklánc mentén egymással autonóm módon kommunikáló tech-
nológiák és eszközök alapján: a jövő „intelligens” gyárának modellje (Smit et al., 
2016). Ennek részei a vizualizálás, az automatizálás, a gépek közötti kommuniká-
ció, a valós idejű adatgyűjtés és a feldolgozás.

A válság érintette az ázsiai országokat és ott is változás vette kezdetét. Leginkább 
Japán sínylette meg a válságot a járműipar recessziója kapcsán, de erősen érintet-
te Hongkongot, Malajziát és Tajvant, valamint Kína, India és Indonézia növe-
kedését is visszavetette (Takatoshi, 2009). A 20. századi recesszióhoz hasonló kr-
ízis kialakulását tőkeinjekcióval és kamatvágással próbálták elkerülni (Reuters, 
2008). Ezen trendek és behatások hatására hatalmas változások kezdődtek el a 
gazdaságban, amellett, hogy a banki szektor szolgáltatásai egyre kevésbé voltak 
kecsegtetők. Ahhoz, hogy a bankok lépést tartsanak a változásokkal, fejleszté-
sekre volt szükségük. Így kínálatukban megjelentek a lakosság számára is azok 
a többletszolgáltatások, amelyek eddig csak a vállalati ügyfelek számára voltak 
elérhetők. Így a bank honlapjára belépve is lehetővé vált az egyenleg lekérdezé-
se, az utalás és egyéb szolgáltatások. Az ügyfélélmény már nem csak a kedvező 
pénzügyi szolgáltatásokat, hanem az online térben való ügyintézést lehetőségét 
is tartalmazza, így helyettesítve a korábbi offline banki ügyintézést és szolgál-
tatásokat. A személyes kontakt iránti igény azonban a mai napig megmaradt 
a nagy összegű döntések során. Megjelentek a „Smart Bankok”, ahol már egy 
telefonos applikációról a világ minden tájáról intézheti az ember a pénzügye-
it. Azonban szolgáltatásokhoz való könnyebb hozzáférés azzal párosult, hogy 
az átlag felhasználónak is mélyebb pénzügyi ismeretekre lett szüksége. A válság 
után egy új opponense jelent meg a készpénznek, nevezetesen a virtuális pénz. 
2009-ben megjelent a „Paypal” ihlette Bitcoin (BTC), mint első kriptovaluta. Ez 
a fizetőeszköz nem kapcsolódik be a hagyományos bankrendszerbe, de vásárlása 
törvényes valutával, anonim módon lehetséges. Ma már kriptovaluta ATM-ek 
is léteznek, illetve bizonyos online webshopokban is lehet használni őket. Több 
felhasználó is belefektette megtakarítását és azokkal kereskedett. A banki utalá-
sok is felgyorsultak, így a Bitcoin javára többé már nem jelentett előnyt a gyor-
saság. Magyarországon az AFR rendszere lehetővé teszi az azonnali utalást 2020 
márciusától.
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3. Kriptovaluták

3.1. Története

A digitális technológia gyors fejlődésének eredményeként, valamint a válság kö-
vetkezményeként új fizetőeszközök jöttek létre. Ezek függetlenek a banki rend-
szerektől és alapjaiban térnek el a hagyományos fizetőeszközöktől. A virtuális 
pénzek közül a legismertebb a Bitcoin, mely egy digitális, decentralizált rendsze-
rű fizetőeszköz, és amelynek nincs kibocsátó szervezete és egyetlen kormány vagy 
központi bank sem képes befolyást gyakorolni felette. Egy Satoshi Nakamoto 
álnevű szoftverfejlesztő vagy csoport hozta létre 2008 végén. Az első Bitcoint pe-
dig 2009 elején indították útjára. Az ötlet egy elektronikusan átruházható, köz-
pontosított kontrolltól független, alacsony tranzakciós költséggel járó értékőrző 
fizetőeszköz létrehozása volt. Így létrejött egy matematikai bizonyításon alapuló 
peer-to-peer elektronikus fizetési rendszer. Világszerte bárki a szoftvert használva 
bányászhatja, ugyanis nyílt forráskódú. A Bitcoinhoz alapvetően bányászat vagy 
vásárlás útján lehet hozzájutni. A tranzakció során a küldő fél közvetlenül utal a 
fogadó félnek, azaz a folyamatban nem vesz részt semmilyen bank vagy szerve-
zet, mint közvetítő. Ugyanakkor ennek hátulütője, hogy változékony és szélső-
séges árfolyammozgásokat eredményezhet. Mivel anonim és nincs rá semmilyen 
törvényi háttér és adórendszer kiépítve, a törvénytelen üzletek és a pénzmosás 
előtérbe kerülését is elősegítheti. A hálózat, melyben a tranzakciókat tárolják a 
’blockchain’ (magyarul blokkláncnak nevezik). Mára a virtuális pénzek igen el-
terjedtek, a cikk írásakor több, mint 4000 féle virtuális pénz forog a világban 
(Statista, 2021).

3.2. Blockchain

A blockchain a Bitcoin mögött álló technológiaként vált ismertté. A költséghaté-
konyság, a megbízhatóság és a biztonságos rendszer iránti igény a pénzügyi adatok 
tárolására segítette elő létrejöttét. A tárolt adatok struktúrájukban különböznek 
az általunk már ismert tipikus adatbázisoktól. Jó példa erre a spirálfüzet, melynek 
lapjai különálló információt tartalmaznak, egymástól függetlenek, de mégis egy-
be fűzve egy főkönyvet alkotnak. „Ez a rendszer eleve visszafordíthatatlan idővo-
nalat készít az adatokról, ha decentralizált jelleggel valósítják meg őket. Ha egy 
blokk meg van töltve, kőbe van vésve, akkor ennek az idővonalnak a része lesz. 
A lánc minden blokkja pontos időbélyeget kap, amikor hozzáadjuk a lánchoz” 
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(Conway, 2020). „Tehát ez megakadályozza bármely blokk megváltoztatását vagy 
egy blokk beillesztését két már létező blokk közé… Ez elhárítja egy rosszindu-
latú szereplő általi beavatkozás lehetőségét és olyan tranzakciós főkönyvet állít 
össze, amelyben a hálózati tagok megbízhatnak” (Gupta, 2020). Mindemellett a 
’peer-to-peer’ rendszer azt jelenti, hogy minden résztvevő lehet fogadó és küldő 
is. 4 alapelve: a megosztott főkönyv, az engedélyek, az okos szerződések és a kon-
szenzus. A megosztott főkönyv, mint a neve is indikálja, egy megosztott forrás a 
tranzakciókról, mely egyszer dokumentálja a tranzakciót, ezáltal elkerülve a dup-
likációkat. Az engedéllyel rendelkező hálózatokon egyedi identitással rendelkez-
nek a résztvevők, amely az egyes szabályok betartását segíti elő és hatékonyabban 
szabályozzák ki férhet hozzá az adatokhoz. Az egyes műveletek érvényesítéséhez 
konszenzus szükséges. Végül, ami segíti ennek működését az nem más, mint az 
okos szerződés. A blockchain-en tárolják és automatikusan végrehajtják, ha a fel-
tételek teljesülnek. A blockchain felhasználható bármilyen tranzakció rögzítésére 
és bármilyen eszköz mozgásának nyomon követésére, legyen az materiális, imma-
teriális vagy digitális (Gupta, 2020).

4. FinTech ágazat megjelenése és fejlődése

4.1. FinTech ágazat területei

„A FinTech nem csak technológiai innováció a pénzügyi szektorban. A FinTech 
a digitális pénzügyek legújabb generációja, amivel a pénzügyi szolgáltatások egy-
szerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá válhatnak. A FinTech az angol „Financial Tech-
nology” kifejezésből származik, ami szó szerint pénzügyi technológiákat jelent. 
A FinTech utalhat digitális pénzügyi szolgáltatóra, amely a hagyományos pénz-
ügyi szolgáltatókhoz (pl. bankokhoz) képest a legújabb technológiákat használ-
ja innovatív, magas ügyfélélményt biztosító pénzügyi szolgáltatások nyújtására. 
Ezenkívül a kifejezés utalhat új szoftverre, informatikai rendszerre, megoldás-
ra is.” (FinTech Group Kft., 2021) A fő területei a robottanácsadás, a bankolás, 
költségvetés szervezés, pénzküldés, fizetés, biztosítás, közösségi tőke-finanszíro-
zás, közösségi hitelezés, blokklánc.

A kifejezés eredete a Citi Group által kezdeményezett „Financial Services Tech-
nology Consortium” nevű projektre vezethető vissza, melynek célja a technológiai 
együttműködés megkönnyítése.
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A FinTech megjelenése a 19. századig nyúlik vissza és tulajdonképpen a pénzügyi 
szolgáltatások és a technológiáknak egy ötvözeteként jelenik meg a történelem so-
rán. Az első szakasz 1866-1967 között zajlott le és a FinTech 1.0-nak tartják. Ez 
az infrastruktúraépítés és „számítógépiesítés” időszaka, ami alapot biztosított az 
intenzív pénzügyi globalizáció elindulásához. Lefektették az első transzatlanti ká-
belt New York és London között, és megjelent az első elektronikus távirat-rendszer, 
továbbá kibocsátották az első hitelkártyákat. A második szakasz a FinTech 2.0, ami 
1967-ben, az első ATM megjelenésével kezdődik és ez már a digitalizáció időszaka. 
A technológiai fejlődésnek köszönhetően a kommunikáció és tranzakció területén 
az analóg pénzügyi szolgáltatásokat lassan felváltja a digitális. Megjelenik az első di-
gitális tőzsde és a hozzákapcsolódó, máig fontos protokollok. A számítógépek és az 
internet pedig az online bankolást tette lehetségessé és egyre népszerűbbé. Ez az éra 
a globális pénzügyi válsággal ért véget. A harmadik szakasz, amelyet Fintech 3.0-
nak nevezünk, 2008-tól máig tart, és itt már a költségcsökkentés is fontos szem-
ponttá válik. A válság hatására a bankok felé kialakult bizalmatlanság lehetőséget 
adott arra, hogy új és olcsó pénzügyi szolgáltatást kínáló szereplők jelenjenek meg a 
piacon. Megjelentek a start-up-ok és az eddig informatikai cégek pénzügyi szolgál-
tatásokat kezdtek kínálni. 2009-ben elindították a Bitcoint, illetve más kriptova-
luták is megjelentek. A számítógép általános használati tárggyá vált, később pedig 
megjelent az okostelefon. Mára egyre többen használják az internetet, valamint a 
pénzügyi szolgáltatásokat telefonon keresztül. Ez utóbbi fejlemény a telefonos fize-
tési lehetőségek létrejöttével tovább fokozódott. Három jelentős szolgáltatás jelent 
meg: a „Google Wallet”, az „Apple Pay” és „Alipay”. Az online ’peer-to-peer’ pénz-
küldés lehetségessé válik már applikációkon keresztül is (GateHub, 2020). Továbbá 
az afrikai és ázsiai régióban egy úgynevezett FinTech 3.5 éra jelent meg, ugyanis 
az állami szabályozás és támogatás lehetővé tette ezen cégek és ágazat fejlődését is.

1. ábra. Fintech érdeklődés a Google Trends keresőn
Forrás: Google Trends, 2021
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4.2. Ázsiai FinTech ágazat

4.2.1. Szingapúr

Szingapúr több szempontból is fontos szerepet tölt be a világban. Mind pénz-
ügyileg, mind logisztikailag is kiemelkedő jelentőségű. Az elmúlt 5-6 év során 
hatalmas növekedés és fejlődés volt tapasztalható a FinTech ágazatában is. Az in-
nováció és támogatás remek termő talajt jelentett ezen cégek számára, továbbá 
a kedvező szabályozás is segítette a diverz portfoliójú vállalkozások elindítását. 
Érdekesség, hogy 2020-ban, míg a Covid-19 járvány a teljes FinTech finanszíro-
zás visszaesését eredményezte Ázsiában (főleg Kínában és Indiában), a szingapúri 
finanszírozási helyzet kevésbé ingott meg. A finanszírozások kezdeti csökkené-
se ellenére a szingapúri FinTech beruházások 2020 második negyedévében fel-
lendültek. A befektetők felismerték a Délkelet-Ázsiában meglévő lehetőségeket. 
A járvány hatásai  miatt ezzel szemben a régió más piacain csak a túlélésért küz-
döttek, különösen a fiatal vállalkozások. A Covid-19 felgyorsította a digitalizáció 
ütemét is, ami további hasznot hozott a FinTechek számára. Ugyanakkor a gaz-
daság egyes alszektoraiban a járvány pozitív hatással volt az üzleti életre, különö-
sen azon vállalkozások esetén, amelyek nem voltak kitéve hitelkockázatnak. Így 
például a fizetések, a vagyonkezelés és a biztosítás megkönnyítésével foglalkozók 
számára a pandémia fellendülést hozott. Eleinte a cél a piac igényeinek kielégítése, 
az úgynevezett „pain points”, azaz problémát vagy elégedettlenséget okozó pontok 
megoldása volt. Kezdetben a vállalkozói tevékenységek a befektetések, a fizetések 
és a kölcsönök könnyítésére, azaz a délkelet-ázsiai térség pénzügyi beilleszkedésére 
koncentrálódtak. Majd ezek az évek során csökkentek és új szolgáltatások jelentek 
meg és indultak növekedésnek. Ezek a vagyonkezelés, a tőkepiacok, a biztosítá-
sok, az adatelemzések, és a kötelező ellenőrzés és jelentések voltak (Balzer et al., 
2020).

Mi is volt igazán a sikerük titka? Négy kulcs tényező játszott szerepet ebben: 
start-up fókuszú befektetési rendszer, folyamatos szabályozási támogatás, határon 
átnyúló partnerkapcsolatok és ügyfelek, gazdasági és technológiai tehetséggon-
dozás. Hatékonyan biztosították a tőkét és a támogatások különböző formáját a 
növekedési szakaszok során. A befektetők főleg jó kapcsolati rendszerrel és piaci 
tudással rendelkeztek, valamint a magánszektor meghatározó szerepet vállalt a 
FinTech ökoszisztémában. Üzleti angyalok, kockázatitőke-befektetők és magán 
alapok segítették a cégek finanszírozását. A FinTech finanszírozások közel 65%-
a folyt be a szingapúri vállalkozások számára. A kormány által kezelt alapok is 
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lényeges tényezőt játszottak, különösen a korai stádiumú start-up-ok esetén és a 
szabályozások is az innovációt segítették elő. Lehetővé tették a hálózatok kiala-
kítását, ami nyitottabbá tette a piaci szereplőket a FinTech cégekkel való együtt-
működésre, továbbá a határon átívelő partner- és ügyfélkapcsolatok kialakítását is 
előmozdította, valamint több országgal és szervezettel kapcsolatba lépve segítik a 
vállalkozások terjeszkedését. Délkelet-Ázsia nagyjából akkora piacot biztosít szá-
mukra, mint az Amerikai Egyesült Államok és az EU együttesen. A felsőoktatási 
tantervbe az interdiszciplináris készségeket is beépítették, illetve továbbképzése-
ket és műhelymunkákat támogattak, hogy tanulásra ösztönözzék a munkaerőt. 
Szingapúr tehát remek kiindulási pontot biztosít a vállalkozásoknak, és az ala-
csony népesség ellenére egy hatalmas piachoz férnek hozzá, ahol rengeteg kiak-
názatlan lehetőség rejlik, nem beszélve arról, hogy a középosztály felemelkedésére 
pedig remek lehetőséget nyújt. Az sem mellékes, hogy a B2C termékeket és szol-
gáltatásokat nyújtó FinTech vállalkozások teszteléséhez is kitűnő kiindulási pont. 
Mindezekkel együttvéve Szingapúr a világ FinTech centrumává pozícionálta ma-
gát (Balzer et al., 2020).

4.2.2. India

Indiában a FinTech ökoszisztéma több pillérből áll. Ezek a startupok, a felhasz-
nálók, a tech- árusok, az inkubátor és innovációs laborok, a pénzügyi intézetek, 
a befektetők, az állami szabályozási rendszer és a kutatási intézmények. A banki 
szektor szereplői aktívan keresik a lehetőségeket a FinTech cégekkel való együtt-
működésre. A kormány a FinTech sikerének vagy bukásának katalizátora egy 

2. ábra. Fintech befektetések Szingapúrban területenként 2015 és 2019 években
Forrás: Balzer et al., 2020, saját szerkesztés
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erősen szabályozott pénzügyi ágazatban. Az indiai kormány és más szabályozó 
szervek támogatják azt a gazdasági törekvést, hogy az ország készpénz nélküli, 
digitális gazdasággá váljon, és erős FinTech ökoszisztémává formálódjon mind 
finanszírozási, mind promóciós kezdeményezések révén. Több irányból megkö-
zelítve léptek annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a digitálisan támogatott 
pénzügyi platformok megjelenését az intézményi és az állami közösségekbe. 2016 
januárjában egy „Start-Up India” nevű alapot hoztak létre, amely támogatja az 
induló vállalkozásokat, valamint adómentességet és további kedvezményeket ve-
zettek be. Adókedvezményt azon kereskedők számára adtak, akik a tranzakcióik 
több mint felét digitálisan intézik. Ezen felül 80% engedményt adtak az induló 
vállalkozásoknak a szabadalmi költségekből, valamint tőzsdei nyereségadó alóli 
mentességet állapítottak meg a tőzsdén nem jegyzett társaságokba történő befek-
tetéseknél 24 hónapnál hosszabb ideig (a korábban szükséges 36 hónap helyett). 
Az induló vállalkozásoknak három évig jövedelemadó mentesség jár, valamint 
az infrastruktúrát is támogatják. A „digitális India” és az „intelligens városok” 
kezdeményezések indultak el az ország digitális infrastruktúrájának fejlesztése, 
valamint külföldi befektetések bevonzása érdekében. A kormány külön portált 
indított, hogy megkönnyítse a kezdő vállalkozások regisztrációját. Indiában az 
Reserve Bank of India (a továbbiakban: RBI) kulcsfontosságú volt a FinTech 
szektor fejlődésének elősegítésében, és a fogyasztóvédelemmel és a bűnüldözés-
sel kapcsolatos aggodalmak kezelésében. A szabályozás fő célja az volt, hogy a 
FinTech akadálytalan innovációjához megfelelő környezetet teremtsen, bővítse a 
banki szolgáltatások elérhetőségét a bank nélküli lakosság számára, szabályozza 
a hatékony elektronikus fizetést és alternatív lehetőségeket kínáljon a fogyasztók 
számára. Az indiai Fintech bevezetését elsősorban a fizetések, a hitelezés, a biz-
tonság, a biometrikus adatok, és a vagyonkezelés terén tapasztalták. Ezek vol-
tak az RBI elsődleges fókuszterületei, és jelentős megközelítéseket láthattunk a 
FinTech részvétel ösztönzésére. Az indiai Fintech-befektetések a 2014. évi 247 
millió USD-ről 2015-re több mint 1,5 milliárd dollárra nőttek. Indiában növekvő 
érdeklődés tapasztalható az induló finanszírozásban, amit alátámaszt a növekedő 
esetszám is, mivel a 2014-es 370-ről 2015-ben 691-re nőtt (Sethi et al., 2016). 
Mivel a pénzügyi szolgáltatások kínálatának és a kockázati tőkeértékesítésnek a 
legújabb trendje számos kezdő vállalkozás számára diktálta a feltételeket, a befek-
tetési fókusz a magasabb árfedezetű, a fogyasztókra koncentráló termékindítások 
felé irányult, mint az alacsony haszonkulcsú szolgáltatást nyújtó vállalkozások. 
Bengaluruban található a legtöbb start-up cég, míg Delhiben a ’nagy játékosok’ 
élnek. A befektetők belátták, hogy a FinTech nem csupán fizetési technológia, és 
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a befektetői érdeklődés számos alszegmensben is kezd megnyilvánulni, mint pél-
dául a befektetések, a hitelezés, a vagyonkezelés és a hitelinformáció. A múltbeli 
tendencia érvényesül jelenleg is, vagyis a kockázatitőke-társaságok a FinTech-vál-
lalkozások korai stádiumában fektetnek be. A bankok és más pénzügyi intézmé-
nyek FinTech-vállalkozásokba való befektetése, mint globális tendencia, Indiában 
is megfigyelhető. Ezenkívül maguk is fejlesztenek platformokat az ilyen induló 
vállalkozások boldogulásához, vagy elkezdenek befektetni az ilyen platformokba. 
A három említésre méltó finanszírozás: a Paytm, a Billdesk és a Freecharge (Sethi 
et al., 2016).

A sikeres ökoszisztéma elősegítéséhez elengedhetetlen az induló vállalkozások fej-
lesztése. Indiában a digitális pénzügyi termékek iránti növekvő kereslet, a csat-
lakoztatott eszközök rohamos növekedése és a kockázati tőkések támogatása ka-
talizálta a FinTech startup feltörését. Míg az induló vállalkozások újra tervezik 
a pénzügyi szolgáltatási folyamatokat, addig más szereplők pedig követik a pél-
dájukat, és jelentős összegeket fektetnek be az új termékek létrehozásába. En-
nélfogva nagyobb együttműködés várható az ökoszisztéma különböző szereplői 
és az induló vállalkozások között. A technológiai kereskedők az innovációra, a 
finanszírozásra és inkubátor programokra és az együttműködésre fókuszálnak. 
Több nagyobb cég is kapcsolatba lépett ezzel az ágazattal és kollaboráció indult 
el. Például az IBM a blockchain alapú megoldásokat segíti elő, továbbá a Tech 
Mahindra és a Microsoft is hatalmas összegeket fektet be, és rengeteg kezdő vál-
lalkozást segít a kezdeti fázisban, továbbá a TCS partnerkapcsolatot alakított ki 
egy platform érdekében.

A pénzügyi intézeteknek négy motiváló faktorját nevezhetjük meg: befektetés, 
piac, partnerkapcsolat és együttműködés. Sok inkumbens versenyre reagáló kí-
nálatot mutat be és használja ki saját disztribúcióját, ügyfélkörét a támogatott 
FinTech cégek állandó kihívásaira válaszolva. A felhasználók, mind B2B, mind 
B2C szolgáltatások esetén gyorsan adaptálódtak. A korábbi készpénzes, fiókte-
lepekkel rendelkező, személyes kapcsolat vezette hagyományos banki rendszer 
helyébe gyorsan belépett a készpénz nélküli tranzakciók világa, ahol személy-
re szabott ajánlatok kaphatók, besorolástól, helyszíntől és nyelvtől függetlenül. 
Ehhez kapcsolódóan több változás is végbement vagy megy még végbe. Ilyen 
például a mobilinternet lefedettség és a nagyobb mennyiségű adat feldolgozása. 
Az akadémiai szervek támogatása elengedhetetlen a fiatal tehetségek képzésé-
hez. Bár léteznek tehetségképző programok a vállalkozó szelleműeknek, azon-
ban ezek többnyire önszervezésen alapulnak és diákok vezetik őket, ami  miatt 
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persze több támogatásra van szükségük ahhoz, hogy elérjék a megfelelő hatást. 
Éppen emiatt sok verseny, kurzus és rendezvény kerül megrendezésre. 2014-től 
kezdve erős fejlődésen ment keresztül ez a piac és egyre több támogatás érkezik 
többféle szereplőtől is. Ennek vezető alakjai olyan első generációs vállalkozók, 
akik mára már a legnagyobb pénzügyi intézetekkel is képesek felvenni a ver-
senyt ezen a kemény és költségtudatos piacon, ami  miatt Indiában az inkubátor, 
vagyis a fejlesztő és a szponzorált innovációs laboratóriumok szerepe kritikus 
fontosságúak nemcsak a finanszírozás, a mentorálás és a társak közötti kapcso-
latok kialakítása, hanem a piac megismerése és soft skillek fejlesztése szempont-
jából is. Pár ismertebb ezek közül a 91 Springboard, az Innov8, a K-start és a 
Zone Startups India. A FinTech cégek hét alágazatban jelentek meg és növeked-
tek: a következő generációs fizetési módszerek, mint pl. az UPI; a P2P kölcsön, 
ami 2015 óta van jelen; a blockchain, amelyet még más IT cégekkel karöltve 
próbálnak megismerni és használni; a robot-tanácsadás, mely az emberi segít-
ségnyújtásról a gépre helyezi a hangsúlyt a személyesebb élmény megtartása 
érdekében; a bankolás, mely kedvezőbb költséget és működési hatékonyságot 
ígér; a pénzügyi bevonás, mely új szekciók bevonásával a következő növekedés 
kulcsa lehet a bankolásban; a biztonság és biometrikus ellenőrzés, mely során 
magánszektorbeli bankok innovatív technológiákat vezetnek be, hogy a ban-
ki élmény biztonságosabb legyen. Ezekben az ágazatokban kiemelkedő vállal-
kozások: a Simpel, a Faircent, az Unocoin, a Finbox, az Ezetap és a SayPay. 
Más országokkal összehasonlítva Indiában relatíve alacsony a szektor fejlettségi 
szintje, de összességében véve a fejlődő szakaszban van és hatalmas potenciállal 
rendelkezik. Bár több finanszírozási lehetőségre lenne szükségük, azonban az 
üzleti környezet, az állami támogatások, a munkaerő kínálat, a banki szolgálta-
tást el nem érő lakosok és a gondolkodásmód lehetővé teszi, hogy kivirágozzon 
ez a terület, éppen ezért kijelenthetjük, hogy lassan, de biztosan fejlődik India 
(Sethi et al., 2016).

4.2.3. Kína

A közelmúltbeli piaci ingadozások ellenére Kína gazdasági növekedése továbbra 
is meghaladja a legtöbb országét. A tartós gazdasági növekedés évei duzzasztják 
a középosztály sorait, az ebbe a kategóriába tartozó személyek mintegy 150 mil-
lióról egymilliárdra emelkedtek – vagyis Kína 2030-ra tervezett népességének 
70% -át teszi ki. Ez az exponenciális növekedés mind a kínai gazdaságban, mind 
a középosztályban, új keresleti erejükkel utat nyitott a pénzügyi szolgáltatások 
megfelelő növekedéséhez Kínában. Eddig a kereskedelmi bankok voltak a leg-
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nagyobb kedvezményezettek, de ez átalakulni látszik. Minden ötödik embernek 
nincs semmilyen hozzáférése banki vagy pénzügyi szolgáltatáshoz. Az állami tu-
lajdonban lévő bankok nagyrészt alul működtek a KKV-k és a lakossági ügyfelek 
szegmensében. Azok a KKV-k, amelyek nem rendelkeznek minősített biztosíték-
kal és hiteltörlesztéssel, csak a bankok által folyósított hitelek 20-25% -át kapják 
meg. Mégis a GDP 60% -át, a városi foglalkoztatás 80%-át teszik ki, és Kínában 
hozzájárulnak az adóbevételek 50%-ához. Ha hozzá is jutnak kölcsönhöz, ak-
kor a kamat a duplája, mint a nagyvállalatoknak nyújtott hitelek esetén. Ez a 
kialakult helyzet és igény a KKV-k és egyéni felhasználók által, lehetővé tették a 
FinTech cégek felemelkedését (Mittal & Lloyd, 2016).

Ezeket az igényeket és okokat olvashatjuk ki ebből a diagramból is. Habár a fi-
zikai infrastruktúra kevésbé fejlett, mint Európában, a digitális infrastruktúra 
jobban kiépített. Az internet és okos telefonok megjelenésével pedig folyamato-
san növekszik a felhasználók száma, amit Kína további fejlesztésekkel támogat. 
Ezzel garantálták a mobilfizetések és online bankolás térnyerését. Másik szignifi-
káns változás az e-kereskedelemben történt. Kína vált a világ egyik legnagyobb 

3. ábra. Nem tradicionális bankok használata melletti érvek  
a hagyományos bankokkal szemben

Forrás: Mittal & Lloyd, 2016, saját fordítás
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és legfejlettebb e-kereskedelmi piacává a kiskereskedelemben. Ugyanakkor a ban-
kok nem tudták ezt eléggé kihasználni az alacsony bankkártya penetrációs ráta 
 miatt. Szingapúrral szemben pont az ellentétét tapasztalhatjuk, mivel egyre keve-
sebb volt a forgalomban lévő kártya. Habár az országban történelmi és kulturális 
okokból a készpénz dominál, láthatóvá vált, hogy a nagyobb városokban élők a 
kártyák használata helyett inkább digitális pénztárcára váltottak. Ez utóbbi ered-
ményezte több ilyen platform gyors felemelkedését és elterjedését a felhasználók 
között. Az alábbi diagramról jól leolvasható, hogy az Alibabahoz tartozó Alipay 
volt a legkedveltebb, ezt követte csak a készpénz, a bank és a hitelkártya (Mittal 
& Lloyd, 2016).

Több közösségi média szereplő és különböző cég indított pénzügyi szolgáltatáso-
kat. A diagramon látható WeChat is ebbe a kategóriába tartozik, ahol korábban 
csak kapcsolatot lehetett tartani ismerősökkel és hozzátartozókkal, de ma már 
pénzt is lehet küldeni vagy fizetni vele. Az érték- és ellátási láncba való agresszív 
behatolás révén az Ant Financial teljes képet kaphat ügyfeleiről és azok szokásai-
ról. Nem csak pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak, de begyűrűztek az élet min-
den területére, az egészségügyi szolgáltatásokba, az utazásba, az online vásárlás-
ba és a mindennapi háztatáshoz tartozó szolgáltatásokba. Ehhez kapcsolódik az, 
hogy az állam őket is kiválasztotta még másik hét piaci résztvevővel egyetemben, 
hogy egy pontrendszert építsen fel a bevezetni kívánt SCS rendszerükhöz. Ez a 
Social Credit System az embereket pontozza pénzügyi és társadalmi helyzetük és 
viselkedésük alapján. A fizetések számának növekedését segítette elő az online és 
offline világ összekapcsolása is. Erre eszköz a QR-kód, mely gyors beolvasás után 
a kívánt műveletet végzi el. Így bár az ügyfeleket online szerzik, a termék vagy 

4. ábra. Legsűrűbben használt fizetési módok
Forrás: Mittal & Lloyd, 2016, saját fordítás
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szolgáltatás kézbesítése a fizikai helyszínen is történhet. Az Alipay globálisan egy-
millió offline partnerre törekszik, ezzel lehetővé téve a külföldön való fizetést is. 
Hasonló befektetéseket kezdeményeztek más cégek is és szabályozásokat vezettek 
be ezen változásokra reagálva. A Kínai Központi Bank (PBOC) a P2P kölcsön 
és az online fizetések területén is szabályozó intézkedéseket vezetett be. Felléptek 
a csaló P2P kölcsönt nyújtók ellen és reagáltak az emberek piacról való tömeges 
kilépésére. Irányelveket szabtak meg és engedélykötelessé tették a tranzakciókat, 
melyet be kell jegyezni a helyi pénzügyi hatóságnál. Az adatok védelme is fontossá 
vált és szabályozták az óvintézkedésnek, kockázatkezelésnek és az adatok tárolá-
sának követelményeit. A nagyvállalatok és multinacionális vállalatok mellett az 
állam is érdekeltté vált, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel és alapokat hozott 
létre, mely az újonnan induló és bővülő vállalkozásokat egyaránt támogatja. Így 
2016-ra már állami alapok és magánalapok is rendelkezésre álltak. Az első üzleti 
angyal befektető a Fugel Group által támogatott FinPlus volt. (Mittal & Lloyd, 
2016). 2015-ről 2016-ra Kína volt a világon az első az alapokkal való támogatások 
volumenét tekintve.

A kínai FinTech ágazat rohamos tempóban fejlődik, és már verseny is kialakult a 
világ vezető Tech cégeivel (Baidu és Google, Alibaba és Amazon, Tencent és Face-
book). Nem tagadható, hogy az inkumbenseknek és a FinTech cégeknek egyaránt 
át kell alakulniuk, hogy relevánsak maradjanak. Elmondható, hogy a következő 
időszak sok érdekes változást fog hozni (Mittal & Lloyd, 2016).

4.3. Európai FinTech ágazat emelkedése

Az Európai Unióban a korábbi tagállam, az Egyesült Királyság volt a vezető a 
FinTech finanszírozások terén, őt követi Németország, Svédország és Franciaor-
szág (Wauters, 2021). Az elmúlt évek során az Unió válaszképpen a digitális vál-
tozásokra új irányelveket vezetett be. Ezek közül az egyik a PSD2. Ez a második 
pénzforgalmi irányelv, mely 2018. január 13. óta van érvényben. Célja a megfelelő 
környezet megteremtése a digitális pénzügyi szolgáltatások előre lépéséhez, illetve 
az új belépők támogatása. Egyben szabályozza a piacot és egy ügyfélközpontú szol-
gáltatás kultúrát törekszik elterjeszteni. Egy követelményrendszert állít fel, melynek 
teljesítése feltétel a digitális pénzügyi szolgáltatások nyújtásához (Gárdos, Mosonyi 
& Tomori Ügyvéd Iroda, 2018). Az unióban fontos érték az emberi méltóság és 
ahhoz kapcsolódóan a személyes adatokvédelméhez való jog. Az 1940-es évek óta 
fejlődő téma, melynek a mai formája a GDPR (General Data Protection Regula-
tion), azaz általános adatvédelmi rendelet. Ez magában foglalja a személyes adatok 
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kezelésének, tárolásának, feldolgozásának követelményeit és integritást és bizalmat 
biztosít (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete). Ezen a föld-
részen kiemelkedő és népszerűségnek örvendő FinTech cégek a Revolut, az Ayden 
és a Transferwise. A Transferwise egy mobilfizetésekkel, biztosításokkal foglalkozó 
cég (TransferWise Europe SA, 2021). Az Ayden egy digitális pénzügyi szolgáltatást 
nyújtó cég, mely fizetési átjáróként, pénzforgalmi szolgáltatóként működik, koc-
kázatkezelést és lokális tranzakciókat kínál (Adyen, 2021). A Revolut az egyik leg-
népszerűbb és legismertebb FinTech cég. A cég magánszemélyek és vállalkozások 
számára is kínál szolgáltatásokat. Banki szolgáltatások, biztosítások, díjmentes va-
lutaváltás, tőzsdei kereskedés, kripto valutaváltást és P2P kölcsönöket kínál magán-
személyeknek. A kártya kibocsátása révén a mindennapi költekezés és pénzfelvétel 
is lehetséges. A vállalkozások számára lehetővé teszi több külföldi ki- és befizetés 
kezelését és a valuták átváltását valós árfolyamon. Bizonyos tranzakciókra kedvez-
mények is járnak, és összeköthető a könyvelő és a kommunikációs applikációkkal a 
megfelelő integráció kialakításának érdekében (Revolut Ltd., 2021). Összeségében 
véve a cégben még rengeteg potenciál van és folyamatosan bővítik piacukat és ügy-
félkörüket, továbbá a bankká válásuk is hamarosan megtörténik (Spezatti, 2021). 
Az európai FinTech ágazat felfelé ível és ezt elősegíti a megfelelő jogi környezet és 
az alapok felállítása. Azonban jól látható, hogy országonként a terület fejlettsége és 
megítélése eltérhet, de egy alapvetően lehetőségekkel teli szektornak beszélhetünk.

5. A Covid-19 járvány hatásai

5.1. A válság hatása a bankokra

A bankok működését se könnyítette meg a járványhelyzet és rengeteg kihívással 
néztek szembe. Alacsony vagy nulla kamat vagy moratórium jellemezte a hite-
leket, továbbá otthoni munkavégzésre kellett berendezkedniük, és az ügyfelek 
megváltozott igényeit kellett ugyanolyan, ha nem jobb minőségben kielégíteni-
ük, valamint digitális munkavégzésre kellett átállniuk. A technológiai fejlesztések 
terén sem tudták a lépést tartani a FinTech cégekkel, az új EU rendeletek sem 
kedveztek számukra, legfőképpen a bizalomra tudtak építeni, mely alapvetően a 
pénzügyi döntések mozgatórugója. A bankoknak nehéz dolga volt, de a több tíz 
éves múltjukra viszont építhettek. A most következő időszakban a kérdés az, hogy 
fel tudják-e venni e versenyt a FinTech cégek rugalmasságával, valamint a digitá-
lis jegybankpénz milyen változásokat hozhat?
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5.2. A válság hatása a FinTech cégekre

A pandémia remek lehetőséget nyújtott az eddigi cégek felvirágozásához és újak 
alakulásához. Az innovációnak semmi sem szabhatott határt, a cégek hatalmas 
fejlődésen mentek keresztül. A bankok által kevésbé érintett rétegekre és csopor-
tokra szakosodva kezdték el kinőni magukat. Az internet és a mobiltelefonon ter-
jedése, valamint a PSD2 is segítette felemelkedésüket. A pénzügyi szolgáltatá-
sokat újraértelmező, kisebb, rugalmas FinTech cégek gyorsabban hasznosították 
technológiai előnyüket, mely a bankokkal szemben kedvezett nekik, azaz gyor-
sabban, olcsóbban, jobb ügyfélélmény biztosítása mellett tudtak szolgáltatásokat 
nyújtani. A válság utáni bizalmatlanság és szabályozó környezet is őket támogatta 
és rombolta a bankok hegemóniáját. A BigTech cégek is megjelentek és folyama-
tosan fektettek be a szektorba és nyújtottak digitális pénzügyi szolgáltatásokat. 
Összeségében véve elmondható, hogy ez egy nagyon dinamikusan fejlődő piac, 
mely állandóan új szereplővel bővül. Egyre többen veszik észre a potenciált benne 
és fektetnek bele, mely felveti azt a kérdést, hogy hova jut el a FinTech a következő 
években és hogyan alakul át a bankolás (Lemák, 2016).

5.3. A válság hatása a kriptovalutákra

A Covid-19 okozta járvány az egész világot érintő változásokat hozott magával, ami 
alól a kriptovaluta árfolyamok sem voltak kivételek. A járvány kitörésével egyide-
jűleg csökkent a Bitcoin ára és esett a részvénypiac, amely események a likviditási 
gondoknak volt betudhatók. Az elmúlt egy év során sűrűn előkerült az a kérdés, 
hogy a Bitcoin vajon egy válságálló befektetésnek számít-e vagy sem? Ezzel kapcso-
latban elmondhatjuk, hogy egyáltalán nem tekinthető olyan menedéknek pénz-
ügyi szempontból, mint például az arany vagy az ezüst. Talán a fiat rendszert érő 
fenyegetés esetén beszélhetnénk csak ilyesmiről. Sok teória létezik a Bitcoinról: az 
egyik, hogy főleg kereskedésre használják, ami egyesek szerint a szerencsejátékhoz 
hasonlóan néz ki, míg mások szerint a digitális arany szerepét kezdi felvenni (Puro-
hit, 2020). Az amerikai választások ingadozást eredményeztek az árfolyamban, ami 
a Bitcoin felezést követő növekedést kicsit lelassította. A masszív amerikai dollár 
kibocsátás következményeképpen a Bitcoin meredeken emelkedni kezdett, ugyanis 
az inflációtól tartva az emberek Bitcoinba fektették a pénzüket. A meredek növe-
kedés eredményeként rekord árat ért el a Bitcoin 2021 áprilisban. Az altcoinok is 
követték ezt a trendet és hatalmas emelkedés volt tapasztalható az árfolyamukban. 
A kriptovalutákkal való kereskedelem egyre népszerűbbé vált, ugyanis magánsze-
mélyek számára is egyszerűvé vált az erre használható platformok elérése.
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6. Összegzés

Az elmúlt évek történései után megállapítható, hogy mind maga a FinTech szféra, 
mind Eurázsia hatalmas fejlődésen és innováción ment keresztül. Az internet és mo-
bil eszközök megjelenése és elterjedése és a digitalizáció felgyorsította az eseménye-
ket és maga az üzleti és jogi környezet is lehetővé tette ezt. A szabályozó szervek és 
az államok is támogatták őket az elmúlt években, ugyanis sokan hatalmas potenciált 
láttak és látnak benne. A technológiai fejlődéssel a bankok nem tudták tartani a 
lépést, ami a rugalmas FinTech cégeknek kedvezett. A B2C szolgáltatások mellett 
erős szerepet vállal a B2B szolgáltatás, mely több lehetőséget is magában hordoz. 
A blockchain technológia nagy összegeket és csoportokat mozgatott meg, ezzel pár-
huzamosan a kritovaluták is egyre szélesebb körben népszerű befektetési eszközökké 
váltak. Az ázsiai országokban eltérő módon fejlődtek a FinTech cégek és különböző 
okokból tudtak felemelkedni, de mindenhol közös faktor volt a finanszírozás, mind 
állami, mind magán befektetők által. A régióban a három kiemelkedő ország Kína, 
Szingapúr és India. Európában is több országban indult el a fejlődés és nőtték ki 
magukat startupok. Ezek közül a legjelentősebbek a Revolut, az Ayden és a Trans-
ferwise. A következő évek kérdése, hogy a bankok és a FinTech cégek hogyan tud-
nak egymással megférni vagy akár együttműködni. A Bitcoin vajon egy válságálló 
befektetés-e, és mit hoznak számunkra a BigTech cégek pénzügyi irányú törekvései.
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A KÍNAI JEGYBANKPÉNZ:  
GLOBÁLIS GAMECHANGER1

Pogátsa Zoltán

Absztrakt

A jelenlegi pénzrendszer elviekben állami pénzrendszer. A digitalizáció berobba-
nása óta azonban a forgásban lévő pénzmennyiség legnagyobb része kereskedelmi 
banki számlapénz, ami jogi értelemben nem számít pénznek, csupán pénzhe-
lyettesítőnek. A jogi értelemben vett állami pénz csupán a korlátozott mértékű 
jegybankpénz, illetve a készpénz. Ráadásul az állami pénzek monopóliumát a 
különböző kriptovaluták is kikezdik.

Nem véletlen tehát, hogy a jegybankok a digitális világban ugyanúgy ellenőrzé-
sük alá kívánják újra vonni a pénzrendszert, mint a 19. században tették ezt a fizi-
kai pénzekkel. A világ összes nagyobb jegybankja tervezi digitális jegybankpénz 
kibocsátását. Mire jó a digitális jegybankpénz? Hogyan alakítja át potenciálisan 
gyökeresen a jelenlegi pénzrendszert? Ezeket elemzi a tanulmány.

Kínában kísérleti jelleggel már most is használnak digitális jegybankpénzt egyes 
városokban, az általános céldátum pedig a 2022-es Pekingi Téli Olimpia. Kí-
na számára extra előnyökkel is jár a digitális jegybankpénz, hiszen potenciálisan 
megkerülhetővé teszi azt a nemzetközi digitális fizetési rendszert, amely jelenleg 
az Egyesült Államokon keresztül fut minden esetben, és amelyet az USA többször 
felhasznált politikai nyomásgyakorlásra. Kiválthatja-e a jegybankpénzi elszámo-
lás ezt a rendszert? Milyen időtávon? Milyen globális gazdasági és geopolitikai 
hatása lehet, ha ez magvalósul? Ezekre kíván választ adni a tanulmány.

Kulcsszavak: Kína, digitális jegybankpénz, kriptovaluták, Modern Monetá-
ris Politika, szuverén pénz
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1. Bevezetés

Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a bevezetés alatt álló kínai digitális jegy-
bankpénzt, illetve annak gazdasági hatásait, elsősorban a kibővülő monetáris po-
litikai mozgástérre fókuszálva. Először értelmezzük a digitális jegybankpénz fo-
galmát, elhelyezve azt a jelenleg működő pénzrendszerhez képest, illetve a digitális 
és kriptopénzek viszonyrendszerében. Majd bemutatjuk a kínai jegybankpénzt, 
annak digitális technikai részleteiből éppen csak annyit tárgyalva, közérthetően, 
amennyi a közgazdasági hatások értelmezéséhez szükséges. Ezek után pedig rész-
letezzük az innováció várt gazdaságpolitikai hatásait a kínai nemzetgazdaságon 
belül, illetve a nemzetközi pénzügyi és kereskedelmi rendszer viszonylatában.

Az elmúlt években egyre többet hallani arról, hogy a világ legnagyobb jegybank-
jai digitális jegybanki pénz bevezetésén gondolkodnak (Boar et al., 2020). Nem 
csak az amerikai FED (Federal Reserve System) tervez ilyesmit, hanem az Eu-
rópai Központi Bank (Bindseil, 2020) és a Kínai Népi Bank (az ottani központi 
bank) is. Sőt, négy nagyobb városban (Shenzhen, Suzhou, Xiong’an, Chengdu) 
már tesztelik is a rendszert, és a technológiai fellegvárként ismert Shenzhenben 
már ATM-ekben is be lehet rakni pénzt digitális jegybanki számlára. A kínai ve-
zetés célja, hogy a 2022-es Pekingi Téli Olimpia idején már országszerte működ-
jön ez a rendszer. A kínai digitális jegybankpénz elérhető lenne a hagyományos 
bankok közvetítésével, illetve az általánosan elterjedt AliPay és WeChat mobil 
fizetési alkalmazásokon keresztül is. Az Európai Központi Bank pedig már egy 
átfogó konzultációt is lefolytatott a digitális euró ügyében. Sőt, a Bahamai Köz-
ponti Bank már ténylegesen működtet is egy ilyen rendszert.

De vajon  miért gondolkodnak ebben a jegybankok? Ennek megértéséhez előbb 
röviden és egyszerűen jellemeznünk kell a jelenleg létező pénzügyi rendszert.

2. A létező pénzügyi rendszer

A jelenlegi pénzügyi rendszer nagyjából háromfajta „pénzből” áll. Az egyik ezek 
közül a jegybankpénz, ami jelenleg nem kerül általánosan forgalomba, csupán a 
központi bank és a kereskedelmi bankok között cirkulál. A másik a kereskedel-
mi bankok által létrehozott kereskedelmi banki számlapénz. Ezek a többségében 
magán pénzintézetek a hitelnyújtás aktusával számlapénzt teremtenek a hitelezett 
ügyfél számláján: vagy egy a bankon belüli ügyfélszámlán, vagy pedig az ügyfél-
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nek egy másik banknál vezetett számláján. Ez a bank szempontjából egy köve-
telés, kamattal. Az ügyfél szempontjából pedig egy tartozás. Ez a kereskedelmi 
bankpénz, avagy számlapénz ma nem számít hivatalosan pénznek, jogilag csu-
pán pénzhelyettesítő. Jogi értelemben hivatalos pénzzé csupán akkor válik, ha az 
ügyfél készpénzként felveszi egy automatából vagy egy bankfiókból. Ez azonban 
ma már a gyakorlatban nagyon ritkán fordul elő. A gazdaság szereplői tipikusan 
inkább számlapénzt utalnak egymásnak, amikor fizetést teljesítenek. Ebből adó-
dóan a harmadik típusú pénz, a készpénz ma már csak elenyésző arányban van 
jelen a gazdaságban, annak ellenére, hogy a hétköznapokban még mindig ez jut 
eszünkbe először, ha a „pénz” szóra asszociálunk. Hogy mennyire kevés tényle-
ges készpénzt használunk, azt ki-ki maga is felmérheti, ha végiggondolja, hogy a 
teljes vagyonának mekkora részét tartja a mai napon éppen készpénzben. Ennek 
fényében nem meglepő például az sem, hogy az euró bevezetése idején bár több 
hónapot terveztek az átállásra, tartva annak logisztikai kihívásától, a valóságban 
gyakorlatilag pár napon belül szinte teljes egészében átállt a sok százmilliós lakos-
ságú eurozóna az új készpénzre.

A vázolt hármasság egyébként azt is jelenti, hogy míg hivatalosan a jelenlegi pénz-
rendszer állami, addig a gazdaságban ténylegesen forgalomban lévő pénz túlnyo-
mó többsége pénzhelyettesítő bankpénz. Az állam szerepe nagyrészt a mögöttes 
támogatás, a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom és a biztonság fenntartása, szük-
ség esetén megsegítése.

A monetáris politikát is csak közvetetten képes irányítani. Ennek oka elsősorban 
az, hogy a pénzteremtés endogén, és nem pedig exogén (Keen, 2014;  Moore, 
1988; Rochon, 1999). Ezt azt jelenti, hogy a jegybank képtelen „kívülről” a for-
galomban lévő pénz mennyiségének ellenőrzésére, meghatározására. Annak leg-
nagyobb részét ugyanis a kereskedelmi bankok teremtik hitelnyújtással, illet-
ve a befektetési bankok eszközvásárlással. Az exogén pénzteremtési modellben 
a jegybank elvileg képes ezen kereskedelmi pénzteremtés kontrollálására a ke-
reskedelmi bankok tartalékolásának meghatározásával. A gyakorlatban azonban 
a tartalék megfelelő szintjét a bank hitelnyújtáskor szinte soha nem ellenőrzi. 
Amennyiben a hitel kérelem megfelelő megtérüléssel kecsegtet, reális, és a bank 
aktuális hitelnyújtási politikájának megfelel, a hitelt a bank rendelkezésre bo-
csájtja (Jakab & Kumhof, 2015). A megfelelő tartalék biztosítása csak ez után 
válik esedékessé, ám még ekkor is egy relatíve hosszabb időszak áll a bank ren-
delkezésére ehhez. A kereskedelmi bank számára ehhez az egyik szóba jöhető, 
rendelkezésre álló forrás a bankközi piac. Itt azonban a megnövekedett tartalék 
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igény extra keresletet indukál, ami pedig felfelé hajtja a kamatot. A jegybank 
azonban ellenérdekelt abban, hogy ez nagy volumenben történjen, hiszen több-
nyire explicit kamatcélja van. Ezért a gyakorlatban sokkal inkább az történik, 
hogy a jegybank a kereskedelmi bank rendelkezésére bocsátja a szükséges tarta-
lékot. A jelenleg fennálló pénzügyi rendszerben tehát a tényleges pénzteremtés 
nem exogén, azaz nem a jegybank határozza meg úgymond kívülről, hanem 
endogén, azaz azt maguk a kereskedelmi bankok határozzák meg a pénzügyi 
rendszeren „belülről”.

Mindez azonban effektíve azt is jelenti, hogy a jegybank képtelen a monetáris 
bázis volumenének meghatározására, annak változásának irányítására. Az olyan 
monetáris politikai elképzelések, amelyek erre építenek, lehetnek az elméletben 
bármennyire megalapozottak, a gyakorlatban megvalósíthatatlanok. Ez a helyzet 
a legismertebb ilyen elmélettel, a Milton Friedman nevével fémjelzett moneta-
rizmussal (Friedman, 1968) is. Nem véletlen, hogy a nyolcvanas évek elején az 
ezzel megpróbálkozó kormányzatok hamar szembe találták magukat azzal, hogy 
képtelenek a monetáris bázis kontrollálására. Ez a megközelítés azóta éppen ezért 
csak elvétve szerepel a jegybankok monetáris politikai eszköztárában.

Összegezve tehát azt mondhatjuk, hogy a jelenlegi névlegesen állami pénzrend-
szerben a forgalomban lévő pénz túlnyomó része kereskedelmi banki számlapénz, 
a pénzteremtés endogén, amely a monetáris politika területén passzivitásra ítéli 
a jegybankot a monetáris bázis uralása tekintetében. Az alkalmazott eszköztár 
sokkal inkább a kamatlábra, a makroprudenciális szabályozásra és az árfolyampo-
litikára koncentrál. A 2008-as nagy pénzügyi válság után elterjedt ugyan a meny-
nyiségi könnyítés (QE – quantitative easing), ám itt ugyanezzel a problémával 
találta szembe magát: a tényleges hitelkihelyezés a kereskedelmi bankrendszer 
hitelnyújtási gyakorlatától függött. Hiába bocsájtotta a jegybank a rendelkezé-
sükre a megnövelt volument, válság idején a bankrendszer hitelnyújtása politikája 
túlságosan optimistából gyakran hirtelen túlságosan konzervatívvá válik, azaz 
prociklikus, ahogy azt Hyman Minsky híres pénzügyi instabilitási hipotézisében 
(Minsky, 1963; Minsky, 1986) megfogalmazta.

3. Érkezik a jegybanki digitális valuta

Ebbe a pénzügypolitikai konstellációba érkeznek a jegybank digitális valuták 
(Brunnermeier & Niepelt, 2019; Carapella & Flemming, 2020; Dyson & Hodg-
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son, 2016). Ezek lényege, hogy nem csak a kereskedelmi bankok, hanem a vállal-
kozások és magánszemélyek is tarthatnák jegybankpénzben a megtakarításaikat 
a központi banknál, digitális formában (Ricks et al., 2020).

Milyen előnyökkel jár ez? Biztonságosabb lenne valamennyivel, hiszen a betétes-
nek nem kell tartania a kereskedelmi bank csődjétől. A pénzügyi rendszer sza-
bályozottsága és a betétbiztosítási rendszer  miatt a fejlettebb országokban a ke-
reskedelmi bankok helyzete általában stabil. A pénzügyi felügyeletek - amelyek 
vagy önállóak, vagy a jegybankok alá tartoznak - monitorozzák és szabályozzák a 
pénzügyi intézmények működését, termékeit, stabilitását. Ezen felül a betétesek 
pénze egy bizonyos összegig a bankok által közösen működtetett betétbiztosítási 
rendszerben ma is biztosított. Ez ma az Európai Unióban például 100 000 euró 
betétesenként és hitelintézetenként. Mindez együtt azt jelenti, hogy a pénzintéze-
tekbe vetett bizalom általában megfelelően magas.

Ám a 2009-es globális pénzügyi válság, illetve az eurozóna krízise azért megin-
gatta a hitet a pénzügyi intézményekben. Gondoljunk csak a Lehman Brothers 
csődjére, a teljes amerikai bankrendszer állami kimentésére (TARP – Troubled 
Assets Relief Program), vagy a görög, olasz, spanyol, ír bankok törékeny helyzeté-
re az eurózóna történetének mélypontján. Sokat ezek közül az államnak kellett 
kimentenie. Az azóta elfogadott uniós szabályozás szerint pedig ez ma már kr-
ízishelyzetben a tulajdonosok, sőt, végső esetben a betétesek felelőssége. A cipru-
si bankok esetében az eurózóna-válság csúcspontján konkrétan előfordult, hogy 
betétesek nem jutottak a pénzükhöz. De a Danske Bank pénzmosási manőverei 
vagy a Deutsche Bank globális sötét ügyei sem erősítették a bankrendszerbe fek-
tetett bizalmat.

Második előny, hogy az átutalások azonnaliak lesznek. Ez azonban ma már csak 
az Európai Unión kívül jelentene előnyt, az unión belül ugyanis már most kvázi 
instant a fizetés. Az elterjedt kínai fizetési applikációk esetében szintúgy. A kis 
címletű átutalások és fizetések ugyanúgy anonimek lennének, mint a készpénz-
nél, ám a nagyobb címletek elektronikus azonosíthatóságuk  miatt jelentős előre-
lépést jelentenének a korrupció elleni harcban, különösen, ha a fizikai készpénz 
megszűnne.

Az ügyfél a digitális bankjegypénzzel törvényes fizetőeszközben tartaná a pénzét, 
bár valószínűleg 99%-nak fogalma sincs, hogy jelenleg nem abban tartja. Viszont 
ez elvileg azt is lehetővé tenné, hogy magánszemély közvetlenül, azaz jutalék nél-
kül vásároljon például állampapírokat.
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Hátránya is van persze a digitális jegybankpénznek. Egyes javaslatok szerint a 
jegybank ugyanis nem fizetne kamatot, ez az előnye megmaradna a kereskedel-
mi betétnek. Más konstrukciók szerint azonban mindkét esetben lenne kamat. 
Viszont a jegybankpénz esetében biztos nem terhelnék a tranzakciókat költségek, 
illetékek. Ez előny a vásárlóknak is, de például azoknak a kisboltoknak is, ame-
lyek most húsba vágó tranzakciós költségeket kénytelenek fizetni minden egyes 
kártyás fizetés esetében.

A jegybanki digitális pénzek egyik célja a különböző kriptovaluták (bitcoin, ether-
eum, dodgecoin és társaik) visszaszorítása, illetve az online applikációk pénzügyi 
közvetítésének kontrollja. Ilyen keleten a már említett kínai WeChat és AliPay, 
illetve nyugaton a facebook által bejelentett nyílt forráskódú, blockchain alapú 
saját pénz, a diem (korábban libra), amit azonban egyelőre nem nagyon használ 
senki. A facebook pénz sorsa azért bizonytalan egyelőre, mert az valós pénzügyi 
eszközökre támaszkodna, ez viszont a tőzsdén kereskedett befektetési alapokhoz 
(Exchange Traded Fundokhoz) hasonlatos pénzügyi közvetítővé tenné a szerve-
zetet, amire nincs jogosítványa. Ez egyben ellentmond a Facebook korábbi tervé-
nek is, amely szerint hitelt is nyújtana a Kínában használatos AliPay és WeChat 
rendszerekhez hasonlatosan. Az sem világos, hogy be kívánja-e magát jegyeztetni 
minden országban, ahol működni fog, vagy a nemzeti pénzügyi felügyeleteket 
megkerülve tervezi-e egy a kriptovalutákhoz hasonlatos párhuzamos magánpénz 
létrehozatalát a Facebook globális jelenlétére támaszkodva? Nagy valószínűséggel 
inkább az utóbbiról van szó.

A jegybankok törekvése erőteljes kihívást jelent. A kriptovalutákat használok 
nagy része libertariánus beállítottságú, azaz mereven államellenes. Éppen azért 
használja ezeket, mert függetlenek, decentralizáltak, nem állam bocsátja ki 
őket. A felhasználók másik része pedig bűnöző, aki éppen az állami ellenőrzést 
kívánja megkerülni, amikor illegális fegyverekért vagy kábítószerért fizet. (A 
kriptopénzek sem jelentenek teljes anonimitást. Példa erre a Silk Road elnevezé-
sű illegális drogkereskedő oldal alapítójának vagy a Mt. Gox nevű összeomlott 
kriptotőzsde tulajdonosának letartóztatása.) A bűnözőket és a libertariánusokat 
meglehetősen nehéz lesz egy államilag ellenőrzött pénz használatára rávenni. 
Az elvszerű bitcoin hívő még attól is idegenkedik, hogy a Facebook, mint nagy-
vállalat kíván saját pénzt működtetni: számukra ez a konstrukció is túl kon-
centrált. Bár az is igaz, hogy megint mások szerint pont ez lesz az a „kapudrog”, 
amely a világszerte elterjedt közösségi oldal felhasználóit behúzza majd az alter-
natív valuták világába.
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A digitális jegybankpénz megteremtése után a kereskedelmi bankok továbbra is 
fennmaradnának, hitelnyújtásra, vagy a megtakarítások kezelésére annak, aki ott 
kíván bankolni. Viszont aggályos, hogy egy kibontakozó bankcsőd esetében nem 
menekülnének-e a kereskedelmi bankok ügyfelei tömegesen a digitális jegybank-
pénzbe, felgyorsítva ezzel a kereskedelmi bankok összeomlását?

4. Az állami pénzrendszer rekonstrukciója

Furcsa módon a történelem megismétli önmagát. Egyszer már megtörtént ugyan-
is, hogy az állam irányítása alá vonta a pénzügyi rendszert. Az Egyesült Államok-
ban például egészen a polgárháborúig számtalan párhuzamos pénz létezett egy-
más mellett. Tulajdonképpen bárki kibocsáthatott ilyet, feltéve, hogy a gazdaság 
szereplői azt elfogadták. Az így keletkező hatalmas káoszt aztán egy szövetségi 
rendszer vette ellenőrzése alá, ebből lett később a ma ismert FED. Más orszá-
gokban is létrejöttek az állami központi bankok, amelyek a monetáris politika 
irányítójává váltak. A digitális világ beköszöntével azonban a pénzteremtés ismét 
kicsúszott az állam kezéből. Ennek egyik formája a kereskedelmi banki hitelpénz, 
a másik a privát kriptovaluták világa.

Jelen korunk különböző privát szökevényvalutái a kezdetekhez hasonlatos hely-
zetet eredményeztek. Sok szereplő létezik párhuzamosan, és ki-ki megválogat-
hatja, hogy melyikben hisz, ha hisz egyáltalán bármelyikben. Ugyanakkor ez 
a rendszer – mint említettük – melegágya a szürke és fekete zónákba tartozó 
tevékenységeknek.

Digitális jegypénzzel az állam ismét vissza akarja vonni a pénzrendszert a saját 
ellenőrzése alá. Aki számára az állam az első számú ellenség, az ezt ismét csak a 
szabadság korlátozásaként éli meg. Mások szerint viszont ma már a monopoliszti-
kus helyzetben lévő globális nagyvállalatok sokkal nagyobb veszélyt jelentenek a 
szabadságra, mint az időközben végletesen legyengített államok.

A szökevényvaluták hívei persze makrogazdasági értelemben tévedésben élnek, 
és csak idő kérdése, míg ez mindenki számára világossá válik. A bitcoin például 
gyakorlatilag az Aranystandard vagy a Bretton Woods-i rendszer mintájára jött 
létre. Előre rögzített mennyiséget terveztek belőle, ami tulajdonképpen az arany 
globálisan véges jellegét, szűkösségét hivatott imitálni az online térben. Az arany-
standard azonban történelmileg zsákutcának bizonyult. A gazdasági növekedés-
hez egyre bővülő pénzmennyiség szükségeltetik, egyébként defláció és gazdasági 
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összeomlás, tömeges munkanélküliség lesz belőle. Nem véletlen, hogy minden 
jelentősebb gazdasági válság idején felmondták a kormányok az aranystandar-
dot: az amerikai polgárháború idején, az első világháborúban, a Nagy Gazdasági 
Világválság idején, illetve legutoljára Nixon elnök a vietnámi háború eredménye 
képpen 1971-ben (Varoufakis et al., 2011). A másik lehetőség, hogy valamilyen 
formában megkerüli a pénzügyi rendszer a pénz szűkösséghez kötöttségét, ez is 
többször megtörtént az aranyhoz kötött valuták esetében. Ekkor viszont ellenőriz-
hetetlenné válik a tényleges pénzmennyiség, ami szintén baj, hiszen a túl sok 
pénz pedig inflációs veszélyt hordoz magában. Mindezt, ha valaki végiggondolja, 
akkor be kell látnia, hogy egyrészt a szűkösséghez kötött pénz káros, másrészt az 
ellenőrzés nélküli pénz illúzió, és ha már valaki kénytelen ellenőrizni a pénzmeny-
nyiséget, illetve a pénzteremtés menetét, akkor jobban járunk, ha az egy demok-
ratikus legitimitással rendelkező, elszámoltatható, átlátható intézmény, például 
egy jegybank.2

A kriptovaluták másik problémája a jelentős volatilitás, amely az alapvetően spe-
kulatív jellegből adódik. Egyes kriptovalutákat ezért elkezdték hozzákötni va-
lamilyen más, nem korrelált eszközhöz, például állami valutákhoz, vagy állami 
valuták kosarához, így létrejöttek a stabilkriptók (stablecoins). Ez egy oldalról is-
mét csak bemutatja az állami szerepvállalás szükségességét, más oldalról viszont 
az elszántabb, dogmatikusabb libertariánusok szemében ez már elfogadhatatlan 
megalkuvás az állammal.

A digitális jegybankpénz megnöveli a monetáris politika lehetőségeit is. Válság 
idején például a központi banknak nem kell könyörögni, hogy a kereskedelmi 
bankok hitelezzék is ki azt a többlet pénzt, amelyet a jegybank monetáris köny-
nyítéssel rendelkezésükre bocsát. A jelenlegi, kereskedelmi bankok által domi-
nált rendszerben ez gyakran nem történik meg, a kereskedelmi bankoknak egyéb 
prioritásaik vannak, mondjuk a kitettségük csökkentése, vagy kockázatmentes 
állampapírok vásárlása. Ezt szokták a híres „madzag tolása” metafórával (Hoc-
kett et al., 2012) leírni: az állam hiába bővíti a pénzmennyiséget, ebből még nem 
lesz feltétlenül növekvő hitelezés, beruházás, felvirágzás. Egy digitális jegybank-
pénz esetében azonban a központi bank egyszerűen pénzt rak a cégek vagy egyé-
nek számláira, nincs kitéve a bankok kénye kedvének. De direktben emelheti 
vagy csökkentheti a kamatokat is akár, ha úgy kívánja, és egyáltalán fizet ilyet. 
Nem kell közvetett módon megpróbálnia befolyásolni a kereskedelmi bankok 
kamatpolitikáját, bármikor mozgathatja a saját kamatlábát. Akár a negatív tarto-
mányba is.
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A jegybank ebben a rendszerben jelentős mértékben átvenné tehát a kereskedel-
mi bankok funkcióit. Egyesek szerint félő, hogy a lakosság és a vállalatok egy 
ponton rá is döbbennének, hogy tulajdonképpen nincs is szükség kereskedelmi 
bankrendszerre. Mások azonban ezt kifejezetten pozitív fejleménynek élnék meg. 
Az úgynevezett „szuverén pénzelmélet” hívei szerint például kifejezetten kívána-
tos lenne egy olyan rendszer, melyben az állam nem csak végső támfalként áll a 
pénz mögött, mint most, amikor annak többségét a magánbankrendszer hozza 
létre. Joseph Huber, a szuverén pénzelmélet egyik vezető teoretikusa szerint (Hu-
ber, 2016) olyan ez, mintha az állam a lobbistáknak szervezné ki a törvénykezést. 
Talán a legplasztikusabb hasonlata az, amikor egyes államokban a szekuláris jog-
rendszer helyét szép lassan átveszi a radikális muszlim saría vallási törvénykezés. 
Arra is felhívja a figyelmet, hogy miközben a jegybank függetlenségét azért hoz-
tuk létre, hogy megóvjuk a kormányzat vagy egyéb parciális érdekek befolyásától 
a monetáris politikát, közben senki nem teszi szóvá, hogy milyen egészségtelenül 
intim viszonyban vannak a jegybankok a nagy magán kereskedelmi bankokkal.

A jelenlegi rendszerben a kereskedelmi bankrendszer jelentős mértékben felelős 
a kialakult eszközár buborékok finanszírozásáért ugyanúgy, mint a különböző 
komplex származtatott termékek és pénzpiaci alapok gigantikus burjánzásáért. 
Ahogy a híres amerikai közgazdász Hyman Minsky figyelmeztetett, a bankrend-
szer prociklikusan rásegít a gazdasági válságokra. Konjunktúra időszakában egy-
re optimistábban fújja a buborékot, hitelez, amikor pedig aztán az eszközár bubo-
rék kidurran, a bankrendszer hirtelen túlságosan pesszimista lesz, konzervatív, és 
még azoknak sem hitelez, akik megérdemelnék. Ilyen módon tehát a válságot is 
mélyíti, összességében pedig felerősíti a gazdaság volatilitását. A szuverén pénzel-
mélet hívei szerint mindezt jelentősen tompítaná, ha az állam átvenné és tényle-
gesen működtetni a saját pénzrendszerét. A digitális jegybankpénz megteremtése 
egyértelműen ebbe az irányba mutat.

A szuverén pénz nem jelent teljes államosítást. A magán kereskedelmi bankok 
továbbra is léteznének, csupán a pénzteremtő funkciójukat vonná magához a 
jegybank. Itt két lehetséges megoldás is létezik, amit nevezhetünk monetarista 
és posztkeynesiánus olvasatnak. Milton Friedman monetarizmusnak nevezett 
irányzata (Friedman, 1968) a hetvenes években azt javasolta, hogy az állam a 
kibocsátás növekedésével egy ütemben növelje a forgásban lévő pénzmennyisé-
get. Meg is próbálkoztak ezzel különböző neoliberális kormányzatok (Reagan, 
Thatcher stb.), de hamar kiderült, hogy pont a magánbankok pénzteremtő képes-
sége  miatt az állam nem képes már a monetáris bázis kontrollálására. Szuverén 
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pénz (Dyson et al., 2016; Huber, 2016) esetén ez lehetséges lenne azonban, főleg, 
ha a jegybank továbbra is el lenne tiltva a kormányzati kiadások kamatmentes 
monetáris finanszírozásától. A másik irányzat viszont megengedné ez utóbbit, 
sőt, kifejezetten helyeselné. Ez az irányzat a Modern Monetáris Elmélet (Kelton, 
2020; Mosler, 2013; Wray, 2006; Wray, 2015), amely posztkeynesiánus alapokon 
úgy látja helyesnek a keresletélénkítő és gazdaságfejlesztő költségvetési politikát, 
hogy azt a jegybank kamatmentesen finanszírozza. Szerintük a pénzmennyiség 
növelése elősegíti a gazdasági növekedést, mivel keresletet teremt, és képes a nö-
vekedéshez szükséges szűk keresztmetszetek megszűntetésére, a versenyképesség 
és a teljes tényezőkihasználtság megalapozására. Friedman szerint a pénz hosz-
szabb távon semleges a reálgazdaság szempontjából, az MMT hívei szerint azon-
ban nem. A keynesiánus megoldás nem lenne más egyébként, mint visszatérés a 
jegybank kezdeti szerepéhez, amikor is az az állam bankja volt. A friedmani és a 
keynesiánus megoldás abban megegyeznek, hogy az államnak vissza kell szereznie 
pénzteremtő szerepét ahhoz, hogy a monetáris bázist kontrollálni tudja. Immáron 
nem készpénz, hanem digitális pénz formájában. Ez lenne a korábban említett 
madzag tolása, ami így már sokkal inkább egy rúd lenne.

5. A kínai jegybankpénz

A digitális jegybankpénzhez kötődő gazdaságelméleti megfontolások taglalása 
után vizsgáljuk meg, hogy a számos lehetőség közül milyen megoldásokat válasz-
tott a Kínai Népi Bank (KNB), az ottani jegybank a kínai jegybankpénz kiala-
kítására.

A digitális jüan designjával kapcsolatban Yao Qian, a KNB Digitális Jegybank-
pénz Kutatóintézetének vezetője a Kínában megszokott enumeráció szép példája-
ként a következő vezérszlogent bocsátotta ki: „Egy érme, két tárhely, három köz-
pont”. Ebből az első rész a legvilágosabb. A digitális jüan egy az egyben megfelel a 
hagyományos jüannak, beleértve az értékét is. Megegyezik a monetáris bázis M0 
mérőszámával, azaz a jegybankpénzzel, de nem része az M1-nek (fizikai készpénz) 
illetve az M2-nek (fizikai készpénz plusz határidős betétek).

Kezdjük a technikai designnal (Jinze & Okeke, 2019; Kong, 2020; Turrin, 2021). 
A digitális jüannal nem szűnnek meg a kereskedelmi bankok. Annak forgalmazói 
maradnak, a bankok által kidolgozott mobilapplikációk képezik majd azt a „digi-
tális pénztárcát”, amely a felhasználók számára látható, kezelhető interfacet jelen-
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tik. Fontos itt emlékeztetnünk, hogy Kínában a kereskedelmi bankrendszer meg-
határozó részét négy nagy állami bank adja, melyek hatékony együttműködése a 
jegybankkal biztosított. Érdekesség, hogy pár év alatt az online fizetési rendszerek 
pontosan azért szorították ki szinte teljes egészében a készpénzt, mivel ezek a nagy 
állami bankok alapvetően a nagyvállalati szektornak hiteleznek. Ráadásul rajtuk 
keresztül az állam úgynevezett pénzügyi repressziót alkalmaz hosszú ideje, azaz 
alacsonyan tartja a kamatokat, ezzel támogatva a vállalkozások tőkéhez jutását. 
Ez a megközelítés azonban a bankbetétesek számára egyben rendkívül alacsony 
kamatozást jelent. Alternatívaként a kis- és középvállalati szektor finanszírozásá-
ban meghatározó szerepet játszottak az online fizetési applikációk, amelyek egy 
idő után mikrokredit rendszereket is működtettek. Ez a tevékenység azonban te-
kintélyes árnyékbankrendszerré terebélyesedett, amit a kínai makroprudenciális 
hatóságok visszavágtak.

A digitális jegybankpénz esetében a kibocsátott pénz tényleges kifizetését a keres-
kedelmi bankok garantálják, annak ellenére, hogy jegybankpénzről beszélünk. 
Ezt a modellt a kínai jegybank a hong-kongi rendszerből vette át, ahol helyi jegy-
bank híján az ottani kereskedelmi bankok voltak a kibocsátók. Ez egyben bizto-
síték is arra, hogy legalább is rövid távon Kína nem készül a kétszintű bankrend-
szer felszámolására, bár a kereskedelmi banki szint dominánsan így is állami. 
Erre utal egyébként a fent említett enumerációban a középső „két tárhely” kifeje-
zés. A „három központ” rész pedig a verifikáció/regisztráció/big data hármasára, 
azokra a háttérben működő rendszerekre, amelyek a „gépházat” jelentik. A big 
data elemzések jelentős társadalompolitikai mozgásteret tesznek lehetővé, erről 
majd később.

A tranzakciók túlnyomó többségében online módon történnek majd, ám a jelen-
leg használatos digitális fizetésekhez (AliPay, WeChat) hasonlóan lehetőség lesz 
offline tranzakciókra is, amelyek utólag kerülnek feldolgozásra. Ez különösen Kí-
na távoli, elzártabb, rurálisabb térségeiben bizonyul majd hasznosnak, és elősegíti, 
hogy idővel teljes egészében átveheti a még fennmaradt minimális készpénz sze-
repét is. A rendszernek elképesztő IT kapacitással kell majd bírnia, hiszen a kínai 
jegybank közlése szerint a hatalmas népesség  miatt már ma is másodpercenként 
félmilliós nagyságrendű tranzakciót bonyolítanak az online fizetési rendszerek. 
Ez már ma is jelentősen meghaladja a nyugati alternatívák (hitelkártyák, PayPal 
stb.) IT kapacitását. Ezek, azaz maga a WeChat és az AliPay nem lesznek a digitá-
lis jüan kezelői. Ám mivel mindkét anyacég (Tencent illetve Ant Financial, Aliba-
ba Group) kontrollál egy-egy bankot (WeBank és MYBank), ezért ők sem fognak 
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kimaradni. A digitális jüan hatékonysági okokból nem épül majd a blockchain 
technológiára, mivel ennek hitelesítési mechanizmusa ismert módon tudatosan 
lassítva van. Használja azonban a blockhain által alkalmazott enkripciós tech-
nológiákat, melyek segítségével a digitális jüan tokenesíthető. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy a fizető fél megválaszthatja, hogy az eladóval szemben anonim 
kíván-e maradni, ahogy az a fizikai készpénz esetében garantált. A pénzmosás, a 
feketegazdaság és a korrupció elleni harcot azonban jelentősen megkönnyíti, hogy 
a jegybank képes minden egyes digitális jüan teljes életútjának nyomon követésé-
re tulajdoni szempontból a beépített digitális jelek alapján.

A nyomon követhetőség segít a kriptovalutákkal szembeni harcban is. Ahhoz, 
hogy valaki kriptotőzsdét működtethessen, szükség van a digitális jüan és a krip-
tovaluták közötti tömeges át és visszaváltásra. A DCBC tulajdonosi azonosítha-
tósága  miatt azonban a kriptotőzsde üzemeltetője megtalálható. A Covid válság 
alatt vált világossá, hogy a kínai hatóságok a kriptovaluták bányászásának tilalma 
mellett döntöttek. Mindez nem érhette váratlanul a bányászokat, hiszen 2013 óta 
folyamatosan jelzéseket tettek ebbe az irányba a hatóságok. Céljuk egyrészt a spe-
kuláció csökkentése. Másrészt a környezeti károk enyhítése, hiszen ismert módon 
a kriptovaluták bányászása olyan mértékű energiát vesz igénybe, hogy ma már 
használaton kívüli erőműveket indítanak újra ebből a célból. Kína egyes területei 
pedig ennek a tevékenységnek világviszonylatban is a központi területévé váltak: 
becslések szerint ez a tiltás előtt már elérte a 65%-ot globális összehasonlításban. 
Mindennek természetesen igen jelentős karbon lábnyoma is van, miközben Kí-
na elkötelezett a Párizsi Klímaegyezményben vállalt CO2 kibocsátás vállalásának 
teljesítésére. A tiltás után a Kínában végzett bányászat 90%-a leállt. Ráadásul a 
bitcoin jüanra visszaváltásának erőteljes inflációs hatása is volt, márpedig a Kínai 
Kommunista Párt egyik legjelentősebb sikerének pont az alacsony infláció sok 
évtizedes biztosítását tartja, ami különösen a megelőző polgárháborús korszak 
hiperinflációjához képest óriási eredmény. A tiltás harmadik okaként pedig meg-
jelenik maga a digitális jegybankpénz, melynek a hatóságok nem akarnak kon-
kurenciát.

Tekintsük át ezek után a gazdaságpolitikai implikációkat. A digitális jüan kez-
detben nem lesz kamatozó, ám a kamatmegállapítás lehetősége bele van kódolva 
a rendszerbe, azaz később ez a funkció tetszés szerint bekapcsolható. Ez azt jelen-
ti, hogy döntés esetén a jegybank képes lesz a digitális jüant szuverén pénzként 
működtetni, versenyképes és potenciálisan domináns alternatívát kínálva a keres-
kedelmi betétekkel szemben. Ahogy azt már a digitális jegybankpénz közgazda-
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ságtanát általánosságban tárgyaló résznél említettük, lehetőség nyílik a Friedman 
féle monetarizmus, az MMT, illetve a szuverén pénz működtetésére is. Mivel a 
kínai bankrendszer nagyrészt állami, ezért első lépésben a gyakorlatban egyfajta 
szuverén pénzrendszer valósul meg, hiszen bár a kereskedelmi bankok fennma-
radnak, ám állami tulajdonban. Ez még akkor is igaz, ha várhatóan az egyéni 
és kisvállalati ügyfelek többsége az AliPay/WeChatPay interface-eken keresztül 
is kapcsolódik a rendszerhez. A pénzteremtés nagy része a hitelezéssel történik 
majd, amelyet az állami bankrendszer végez. A jegybank később a digitális jüan 
kamatszintjének változtatásával is beavatkozhat. Évtizedek óta egyfajta pénzügyi 
represszió működik Kínában. Ez azt jelenti, hogy a jegybank mesterségesen ala-
csonyan tarja a hagyományos jüan kamatszintjét. Ezen keresztül a növekedést 
alátámasztandó olcsó forráshoz juttatja a gazdaság szereplőit, a lakossági meg-
takarítások kárára. A magas növekedés  miatt a lakosság bár közvetlenül veszít, 
ám közvetve mégis jól jár, ezért támogatja ezt a politikát. A digitális jüannal ez a 
stratégia folytatható.

Ugyanakkor a digitális jüannal a kínai kormányzat új eszközökhöz is jut. Válság 
esetén jelentős extra forrásokat juttathat a gazdaságba anticiklikus célzattal. En-
nek egyik formája lehet egyfajta „helikopterpénz”, amikor is mindenkinek egyfor-
mán megterheli a számláját. Ám a big data elemzési központnak köszönhetően le-
hetőség nyílik ennél célzottabb támogatásra is. Kezdeményezhet az állam egyfajta 
Feltétel Nélküli Alapjövedelmet is, amely csupán a legszegényebbeket segítené 
meg, vagy egy természeti csapás sújtotta övezetben egyszeri segélyt mindenkinek. 
Mindezt akár másodperceken belül is.

6. A geopolitikai dimenzió

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az egész kérdésnek van egy geopoli-
tikai dimenziója is. Jelenleg a világ fizetési tranzakcióinak nagy része egy olyan 
rendszeren fut keresztül, amelyet az Egyesült Államokban koordinálnak és kont-
rollálnak. A SWIFT rendszernek jelenleg 11 000 tagintézménye van a világszer-
te. Az Egyesült Államok ezen privilégiumát rendszeresen felhasználja arra, hogy 
egyes országokra, illetve azon belül vállalatokra vagy egyénekre nyomást gyako-
roljon. A Kínai Népköztársaság már jó ideje dolgozik azon, hogy kikerülje ezt a 
rendszert. Az Oroszországgal folyó kereskedelmének nagy része már így folyik. 
A digitális jegybankpénz megfelelő platformot szolgáltathat arra is, hogy a nem-
zetközi fizetések az Egyesült Államok megkerülésével történjenek. Talán nem 
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véletlen, hogy Kína szinte mindegyik jelentős nemzetközi szövetségese (Orosz-
ország, Szaúd-Arábia, Venezuela stb.) gőzerővel dolgozik a digitális jegybank-
pénzen.

A jelenlegi nemzetközi kereskedelmi rendszer úgy működik, hogy a termékekért 
a vevő nemzetközileg aktív bankokon keresztül fizet. Ez azt is jelenti, hogy gigan-
tikus összegek ülnek rövidebb-hosszabb ideig parlagon a bankoknál, amíg a telje-
sítés és a fizetés teljes egészében meg nem történik. A digitális jegybankpénzt ezt 
is feleslegessé teszi, ezek a pénzek felszabadulnak a vállalkozásoknál értelmesebb 
célokra. Természetesen mindez megfosztja a kereskedelmi bankokat az átutalások 
közvetítése révén realizált jelentős díjaktól, amely ismét csak egy újabb szög a ha-
gyományos pénzügyi közvetítő rendszer koporsójában.

Az IMF adatbázisa szerint jelenleg egyébként csupán 2%-a áll a világ valuta-
tartalékainak renminbiből, azaz a kínai fizetőeszközből, míg Kína a globális 
kereskedelemnek 12%-át, a világ GDP-jének 20%-át adja. A tartalék többsége 
dollár, közel 60%, és még az euró aránya is 20% körül van, miközben a kínai 
monetáris bázis átkonvertálva nagyobb az amerikainál. Ha Kína lép először a 
digitális jegybankpénzben, és sikerül kikerülni a jelenlegi transzfer rendszert, 
akkor könnyen lehetséges, hogy sokkal nagyobb arányban használnak majd a 
világkereskedelemben renminbit (RMB), főleg az „Övezet és Út” (Belt and Ro-
ad Initiative – BRI) kínai fejlesztéspolitikai együttműködés országaiban, amely 
meglehetősen kiterjedt kör, ma már mintegy hetven ország. Az együttműködés 
teljes költségvetése pedig mai pénzben is körülbelül tizenkétszerese az egyko-
ri Marshall tervnek. Ennek következtében pedig a világ renminbi tartalékai is 
jelentősen megnőnek majd. A kínai állami nagybankoknak már ma is van 618 
fiókja a népköztársaságon kívül, ebből 76 a BRI országaiban. A Kína által 2015-
ben kezdeményezett CIPS (Crossborder Interbank Payment System) rendszer-
nek ma már ezer körüli résztvevő intézménye van, 97 országból. Ráadásul az 
instabil országokban a digitális RMB a dollár alternatívájaként stabil másodlagos 
tartalékvalutaként is szerepet játszhatna.

A digitális RMB még egy jelentős előnnyel járhat a kínai vezetés számára. Évti-
zedek óta abban a dilemmában találja magát, hogy akkor válhatna a nemzetközi 
kereskedelemben a dollár kihívója, ha a jelenlegi tőkekontrollt feloldanák. A je-
lenlegi helyzetben azonban ez azzal járna, hogy Peking elvesztené a kontrollt a 
devizája felett. Ez adott esetben jelentős tőkekivitelhez is vezetne, többek között. 
A digitális RMB e tekintetben is gamechanger lenne. Ezen keresztül ugyanis úgy 
válhatna az RMB jelentős nemzetközi valutává, hogy a kínai jegybank megtart-
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hatná felette az ellenőrzést. Ráadásul a veszélyes valuta spekulációt is nagyrészt ki 
lehetne küszöbölni. Mindez egyenlő lenne a gordiuszi csomó kettévágásával, egy 
régi dilemma felülírásával.

7. Konklúzió

Az elemzésből az látszik kirajzolódni, hogy komoly forradalom előtt áll a vi-
lág pénzügyi rendszere. A kínai jegybankpénz igazi globális gamechanger lesz. 
Amennyiben sikeresnek bizonyul, a világ más jelentős jegybankjai is azonnal lé-
péskényszerbe kerülnek, amely kihívásra ma már ráadásul tudatosan reflektálnak 
is. És hogy mikortól? Ha minden igaz jövő év, 2022 februárjától, amikor nyit 
majd a Pekingi Téli Olimpia, és ezzel egy időben elindul majd a digitális jüan.

Felhasznált irodalom

Bindseil, U. (2020). Tiered CBDC and the Financial System. Luxemburg: European 
Central Bank. https://data.europa.eu/doi/10.2866/134524

Brunnermeier, M. K. & Niepelt, D. (2019). On the Equivalence of Private and Public 
Money. National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/papers/
w25877

Carapella, F. & Flemming, J. (2020). FEDS Notes Central Bank Digital Currency: 
A  Literature Review. Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.). 
https://ideas.repec.org/p/fip/fedgfn/2020-11-09-1.html

Codruta, B., Holden H., & Wadsworth, A. (2020). Impending Arrival – a Sequel to 
the Survey on Central Bank Digital Currency. Bank for International Settlements. 
Bis Papers.

Dyson, B. & Hodgson, G. (2016). Digital Cash: Why Central Banks Should Start 
Issuing Electronic Money. Positive Money.

Dyson, B., Hodgson, G. & van Lerven, F, (2016). Sovereign Money: An Introduction. 
Positive Money. https://positivemoney.org/our-proposals/sovereign-money-
introduction/

Friedman, M. (1968). “The Role of Monetary Policy.” The American Economic Review 
58(1): 1–17.

A KÍNAI JEGYBANKPÉNZ: GLOBÁLIS GAMECHANGER



125

Hockett, R. C., Alpert, D. & Roubini N. (2012). The Way Forward: Moving from the 
Post-Bubble, Post-Bust Economy to Renewed Growth and Competitiveness. 
Rochester, NY: Social Science Research Network. SSRN Scholarly Paper. https://
papers.ssrn.com/abstract=1987139

Huber, J. (2016). Sovereign Money: Beyond Reserve Banking. 1st ed. 2017 edition. 
Cham: Palgrave Macmillan.

Jakab, Z. & Kumhof M. (2015). “Banks Are Not Intermediaries of Loanable Funds 
And Why This Matters.” SSRN Electronic Journal. http://www.ssrn.com/
abstract=2612050

Jinze, J. & Etienne O. (2019). First Look: China’s Central Bank Digital Currency. 
Binance Research. https://research.binance.com/en/analysis/china-cbdc

Keen, S. (2014). “Endogenous Money and Effective Demand.” Review of Keynesian 
Economics 2: 271–91.

Kelton, S. (2020). The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and How to Build a 
Better Economy. John Murray.

Kong, S. (2020). “DCEP: An inside Look at China’s Digital Currency.” Decrypt. 
https://decrypt.co/33866/dcep-an-inside-look-at-chinas-digital-currency

Minsky, H. (1963). Can It Happen Again?: Essays on Instability and Finance. 1st 
edition. Armank N.Y.: M.E. Sharp.

Minsky, H. (1986). Stabilizing an Unstable Economy. Yale University Press.
Moore, B. J. (1988). “The Endogenous Money Supply.” Journal of Post Keynesian 

Economics 10(3): 372–85.
Mosler, W. (2013). Soft Currency Economics II. CreateSpace.
Ricks, M., Crawford, J. & Menand L. (2020). FedAccounts: Digital Dollars. 

Rochester, NY: Social Science Research Network. SSRN Scholarly Paper. https://
papers.ssrn.com/abstract=3192162

Rochon, L.-P. (1999). “The Creation and Circulation of Endogenous Money: A Circuit 
Dynamique Approach.” Journal of Economic Issues 33(1): 1–21.

Turrin, R. (2021). Cashless: China’s Digital Currency Revolution. Authority 
Publishing.

Varoufakis, Y., Theocarakis, N. & Halevi, J. (2011). Modern Political Economics: 
Making Sense of the Post-2008 World. Routledge. https://www.amazon.com/
Modern-Political-Economics-Making-Post-2008/dp/0415428882

Wray, L. R. (2006). Understanding Modern Money: The Key to Full Employment and 
Price Stability. Cheltenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar Pub.

A KÍNAI JEGYBANKPÉNZ: GLOBÁLIS GAMECHANGER



126

Wray, L. R. (2015). Modern Money Theory: A  Primer on Macroeconomics for 
Sovereign Monetary Systems. 2nd ed. 2015 edition. Houndmills, Basingstoke, 
Hampshire ; New York, NY: Palgrave Macmillan.

Jegyzetek
1  A Magyar Nemzeti Bank támogatásával készült.
2  Meglepően kevesen foglalkoznak egy potenciálisan domináns bitcoin hosszú távú 

makrogazdasági hatásaival, valószínűleg mert jelenleg irreális, hogy az ténylegesen a 
jelenlegi pénzügyi rendszer helyébe lépjen. Üde kivétel Yanis Varoufakis. Lásd https://
decrypt.co/36963/former-greek-finance-minister-bitcoin-unfit-to-replace-money

A KÍNAI JEGYBANKPÉNZ: GLOBÁLIS GAMECHANGER



127

A KÍNA–PAKISZTÁN GAZDASÁGI 
FOLYOSÓ ELEMZÉSE GEOÖKONÓMIAI 
ÉS GEOPOLITIKAI SZEMPONTBÓL

Bán Zoltán

Absztrakt

Az elemzés központi témája a Kína-Pakisztán Gazdasági Folyosó és annak re-
gionális implikációi. Az elemzés módszertani szempontból szakfolyóiratcikkek 
és egyéb internetes dokumentumok feldolgozásából, rendszerezéséből és érté-
keléséből áll. Fő célja megismertetni a kínai külföldi fejlesztéspolitikai törek-
véséket és módszereket, hogy teljesebb képet kaphassanak a térség helyzetéről 
és segíthesse a Kínáról alkotott kép differenciálását. Mivel a biztonságpoliti-
kai kérdések komoly gátat szabhatnak bármiféle fejlesztéspolitikai törekvésnek, 
ezért az elemzés nagy hangsúlyt fektet a térségben jelen lévő biztonsági, geo-
politikai kihívások bemutatására és értékelésére. Kína geoökonómiai céljai el-
érésének egyik fő támpontjának Pakisztánt és annak kikötőit szánja, hiszen az 
energiaellátásának biztosítását eddig csak tengeri útvonalon tudta megoldani. 
Akár szárazföldi ellátási útvonallal, akár a tengeri ellátási útvonal megerősí-
tésével kívánja Kína erősíteni ellenállását a globális folyamatokkal és riválisai 
fenyegetéseivel szemben, Pakisztán mindenképp központi helyet foglal el az or-
szág stratégiájában. Az elemzés kitér a gazdasági folyosó gyenge pontjaira is, 
azaz a két partnerország közti földrajzi nehézségekre és a program kereteiben 
megépülő energetikai beruházásokra is, mely utóbbiak bár hasznosak a foga-
dó országnak, ám a folyosó jelleghez nem járul hozzá. Mivel számos esetben 
kerül tárgyalásra a gyöngyfüzér elmélet, ezért az elemzés ezt is megvizsgálja és 
arra a megállapításra jut, hogy rövidtávon a kínai cél a fejlesztéspolitikai mód-
szereinek népszerűsítése és csak jóval később lehet szó katonai szempontokról. 
Az elemzés végül kitér Afganisztán problematikájára, azaz miként lehetne be-
vonni az ország területét a kínai fejlesztéspolitikai elképzelésekbe, tekintettel 
a biztonsági deficitre, mely ott uralkodik. Az elemzés végén rámutatok, hogy 
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Kínának fel kell oldania a dilemmát a „be nem avatkozás elve” és a biztonságos 
fejlesztések közt, ha nem akarja, hogy a geopolitikai elképzelései léket kapjanak 
a helyi szélsőségesek  miatt.

Kulcsszavak: geopolitika, geoökonómia, kínai fejlesztéspolitika, gyöngyfüzér 
elmélet, gazdasági folyosók, Pakisztán és Kína

1. Bevezető

Eurázsia két súlypontja közti összeköttetés megteremtése érdekében született 
2013-ban az Övezet és Út Kezdeményezés (Belt and Road Initiative, BRI), mely-
nek egyik regionális eleme a Kína-Pakisztán Gazdasági Folyosó (China-Pakistan 
Economic Corridor, CPEC). Fontos tanulságok vonhatóak le ez utóbbi projekt 
sajátosságait vizsgálva azok számára, akik a kínai fejlesztési gyakorlat elméleti 
keretein túl a konkrét megvalósulást és az ezzel járó nehézségeket is kutatják. 
Az elemzés fő csapásiránya a biztonságpolitikai és geopolitikai kérdések köré 
szerveződik, kiegészülve a geoökonómiai szempontok vizsgálatával, tekintettel 
a két terület elválaszthatatlan mivoltára. Az Eurázsiát összekötő folyosók kér-
déskörében fontos tényező Afganisztán státusza is, ezért az ország helyzete is 
említésre kerül.

2. A kétoldalú viszony alapjai  
és a kínai víziók Eurázsiáról

Kína és Pakisztán egymással ápolt viszonyát és annak történetét nagyban meghatá-
rozza India kérdésköre. Az elemzés szempontjából is fontos Kasmír, hiszen a terü-
letet India és Pakisztán is magának követeli, és a címben szereplő CPEC munká-
latainak jelentős része is ezen a vitatott területen halad át (Amir, 2020). A terület 
geostratégiai fontossága hatalmas, hiszen ezen a földsávon érintkezik Kína és Pa-
kisztán egymással, és amennyiben India gyakorolná a Kasmír feletti szuverenitást, 
úgy közvetlen kijutást kaphatna Közép-Ázsia felé. Pakisztán számára a földsáv vé-
delme saját fővárosának védelme is egyben, hisz az ország földrajzi alakja  miatt a 
határ és Iszlámábád közt 400 kilométernyi többnyire sík terep terül el. Ezek mellett 
vízbiztonsági szempontból is hatalmas jelentőséggel bír, mivel az itt folyó Indus fo-
lyó adja Pakisztán édesvízkészletének kétharmadát, hangsúlyozza Marshall (2015).
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Small (2015) helyesen mutat rá, hogy a Kína és Pakisztán közti szoros kapcsolat 
nem jelent szövetségesi viszonyt, hiszen nincs védelmi szerződés, biztonsági ga-
rancia érvényben a felek közt, és a biztonsági dimenzión túl a gazdasági területen 
sem túl erőteljes a két fél közti kapocs. Bár szomszédos országok, de a határos 
földszakasz rendkívül zord, az infrastrukturális összeköttetés elenyésző (Small, 
2015). Geopolitikai és gazdasági szempontokon túl belbiztonsági szempontból is 
fontos a két fél közti viszony, mivel Kínában a Pakisztánnal határos Hszincsiang 
tartomány körül rendkívül feszült a légkör az ott élő ujgurok által jelentett szepa-
ratista nyomás  miatt. A helyi muszlim vallású ujgur lakosság számos alkalommal 
fejezte ki elégedetlenségét a központi kormányzattal szemben, amire a tartomány 
stabilitása  miatt aggódó Peking keményen reagált. A kétoldalú kapcsolat egyik 
legproblematikus eleme a pakisztáni szélsőségesek helyzete, hiszen a hideghábo-
rú alatt mind Kína, mind Pakisztán részt vett az afganisztáni mudzsáhidok tá-
mogatásában, hozzájárulva a szélsőségesek későbbi megerősödéséhez. Pakisztán 
nyugati szomszédjában a tálibok révén nyer befolyást, és az országot visszavo-
nulási terepként kezeli egy esetleges India elleni konfliktus esetén, ám eközben 
ezek a szélsőségesek is komoly befolyást nyertek a pakisztáni állami szervekben 
(Small, 2015).

2.1. Gazdasági folyosók

Szükséges tisztázni a gazdasági folyosó fogalmát, amelyhez Petrella (2018) elem-
zését használom fel. A gazdasági folyosó fogalma egy földrajzilag célzott fejlesztési 
kezdeményezést takar, de nem feltétlenül kell több országot érintenie és nincs a 
szárazföldhöz kapcsolva sem. Míg a CPEC és az Új Eurázsiai Földhíd a száraz-
földi összeköttetésre összpontosít, addig a Japán és India által kezdeményezett 
Ázsia–Afrika Növekedési Folyosó (Asia-Africa Growth Corridor, AAGC) a ten-
geri hajózási útvonalak fejlesztését célozza. E különbségek ellenére a gazdasági 
folyosók jellemzően három elemet tartalmaznak: egy közlekedési folyosót, ipari 
termelési központokat és városokat.

 ▪ A közlekedési folyosó alkotja a gazdasági folyosók gerincét. Ez határozza 
meg a földrajzi helyzetét a folyosónak, továbbá elősegíti az áruk és szolgál-
tatások áramlását.

 ▪ Az ipari termelési központok ezeket a termékeket a környező térségben 
termelik, hogy később a nemzetközi kereskedelemben értékesítsék őket.
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 ▪ A városok jelentős fogyasztási piacokat képviselnek, valamint a folyosó 
városi központjai szintén a munkaerő, a technológia és az innováció kriti-
kus forrását jelentik, amelyek elengedhetetlenek a gazdasági növekedéshez 
(Petrella, 2018).

3. A BRI bemutatása

Az imént felvázolt gazdasági folyosók alkotják a gerincét annak a kínai vízió-
nak, amelyet BRI alatt értünk. A 2008-as válság meggyengítette a nyugati vilá-
got, amivel párhuzamosan Kína egyre aktívabb külpolitikai mozgásba kezdett, 
ezzel előrevetítve az amerikai-kínai kapcsolatok fokozatos romlását. A megvál-
tozott nemzetközi környezetet érzékelve a kínai külpolitika is változáson ment 
keresztül, mutat rá Kocsis és Komjáthy (2017). Hszi Csin-ping kínai vezető öt 
évvel a világválság után, 2013. szeptember 7-én jelentette be a BRI projektet. Alig 
egy hónappal később pedig az indonéz parlamentben az Ázsiai Infrastrukturális 
Befektetési Bank (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) és a 21. századi 
Tengeri Selyemút létrehozásáról beszélt, számolt be róla a Kínai Népköztársaság 

1. ábra. A gazdasági folyosó ábrázolása
Forrás: Reconasia, 2021.
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Külügyminisztériuma (2013). A BRI a tervek szerinti megvalósulása esetén tel-
jesen átalakítaná a térség szövetét, újrapozícionálná Kína kapcsolatait, valamint 
visszaállítaná az eurázsiai szárazföld történelmileg fontos geopolitikai szerepét. 
A BRI pénzügyi hátterét a 100 milliárd dollár kezdőtőkével induló pekingi szék-
helyű AIIB és a Selyemút Alap, valamint a BRICS-csoport Új Fejlesztési Bankja 
adja (Eszterhai, 2016).

Csepregi (2018) rávilágít, hogy az infrastrukturális összeköttetés lehet az első 
lépés a régiók prosperálása felé, mivel a stabilitás elengedhetetlen a szárazföldi 
útvonalon áthaladó kereskedelem számára. Azonban ez csak akkor teremthető 
meg, ha az útvonalak mentén élő népesség is képes bekapcsolódni az előnyök 
kihasználásába. A BRI stabilizáló és fejlesztő hatása abban rejlik, hogy az eddig 
domináns tengeri kereskedelem mellett megjelenik az Eurázsiát behálózó haté-
kony és fejlett szárazföldi összeköttetés és kereskedelem. Ez pedig hatalmas le-
hetőséget teremthet a tengeri kijárattal nem rendelkező ázsiai országok számára 
is. Itt kell megemlíteni azt, hogy a kezdeményezés számos olyan konfliktusos 
térségen halad át, mint a szíriai és az iraki területek vagy Afganisztán és Pakisz-
tán törzsi területei, mely régiók mind állami erőszakmonopólium hiánnyal jel-
lemezhetőek. Ezeken a területeken a kis létszámú, különálló, könnyűfegyverek-

2. ábra. BRI irányai, gazdasági folyosói
Forrás: Reasearchgate.net

A KÍNA–PAKISZTÁN GAZDASÁGI FOLYOSÓ ELEMZÉSE  
GEOÖKONÓMIAI ÉS GEOPOLITIKAI SZEMPONTBÓL



132

kel ellátott fegyveres csoportok könnyen képesek milliókat nyomás alatt tartani. 
Ezek a csoportok a szárazföldi kereskedelem számára azért jelentenek hatalmas 
kihívást – szemben a tengeri szállítmányozással, amely fejlett haditechnológiával 
könnyebben védhető –, mert a szárazföldön relatív előnyben vannak a gerillacso-
portok, és könnyűszerrel akadályozhatják a szállítmányozást (Csepregi, 2018). 

A BRI zászlóshajója a CPEC pont az imént említett nehezen védhető, problémás 
területen halad át.

Bár a hivatalos pekingi álláspont szerint csupán gazdasági célokat kitűző prog-
ramként kell értelmezni a BRI projektet, ám az elemzés szempontjából ez komoly 
korlátozás lenne. A 2008-as válság után keletkező hatalmi vákuum és az ezt egyre 
inkább betölteni kívánó Kína a BRI segítségével olyan közös identitásközössé-
get akar létrehozni, mely közös sorson alapuló tudattal rendelkezik (Di Donatto, 
2020). Az általános kínai külpolitikát tekintve, a hagyományos kínai fogalom-
rendszer használata, mint a tianxia (Égalatti) és a harmónia hangsúlyozása (Esz-
terhai, 2013), egy új alternatív sinicizált (kínai típusú), vagy a meglévő nyugatival 
párhuzamos világrendszer képét vetíti előre.

3.1. Kína–Pakisztán Gazdasági Folyosó

Hszi Csin-ping 2015 áprilisában az első külföldi útján, a pakisztáni látogatása 
alkalmával hirdette meg a CPEC építését. A CPEC a tervek szerint egy olyan 
gazdasági folyosó lesz, amely közúti, vasúti és optikai hálózatokból, olaj- és gáz-
vezetékekből áll, melyek kiegészülnek ipari parkokkal és logisztikai központok-
kal, a kínai Kasgar városától a pakisztáni Karacsiig és Gwadar kikötőig, vázolja 
fel a Citi GPS (2018) elemzése. A pakisztáni fél javaslata szerint az első építendő 
szakasz a leghosszabb, de egyben legbiztonságosabb és legkönnyebben megvaló-
sítható rész. A Karakoram autópályától délre három részre osztva tervezik a mun-
kálatokat. Az első keleti szakasz lesz az, amely összeköti Thakot–Iszlámábád–La-
hor–Multán–Karacsi városokat, illetve a végpont, Karacsi városa egy gyorsvasút 
összeköttetéssel kapcsolódik majd Gwadar kikötőjéhez. Az egyik központi terv 
egy 4000 megawattos távvezeték építése Lahorból Faisalabadba, amely azért is 
fontos, mivel a háztartások és a vállalkozások nagy része nem kapcsolódik az 
országos távvezetékrendszerhez (Citi GPS, 2018). A pakisztáni gazdasághoz vi-
szonyítva a projekt hatalmasnak bizonyul a maga 45,7 milliárd dollár kezdeti 
összegével, mely később 62, jelenleg pedig 87 milliárd dollár becsült költségűvé 
bővült (Kumar Lal, 2020). Az ország nominális áron számított GDP-je ugyanis 
2020-ban 264,050 milliárd dollár volt (CEIC, é.n.).

A KÍNA–PAKISZTÁN GAZDASÁGI FOLYOSÓ ELEMZÉSE  
GEOÖKONÓMIAI ÉS GEOPOLITIKAI SZEMPONTBÓL



133

Az egyezményhez tartozik még egy, a földgáz importjának megvalósításá-
ra képes cseppfolyósítottföldgáz-terminál (liquefied natural gas, LNG) építése 
Gwadarban. Továbbá egy nemzetközi repülőtér és egy metróvonal épül Lahor 
városában, valamint Kína és Pakisztán között egy nagysebességű optikai háló-
zat is kiépítésre kerül. Közös ipari parkot terveznek létesíteni a felek a pandzsá-
bi Faiszálábádban, melyet később ipari parkok teljes hálózata követne. A kínai 
fél Speciális Gazdasági Zóna létrehozását kezdte meg Kasgarnál, követve Sen-
csen sikeres példáját. A kínai és pakisztáni vasúti összeköttetés által olcsóbban és 
gyorsabban juthatnak el az áruk Gwadarba, onnan pedig a nemzetközi vizekre 
(Eszterhai, 2015).

A Nemzetközi Válságcsoport (International Crisis Group, ICG) (2018) elemzé-
se bemutatja, hogy a 2017-ben bejelentett hosszú távú terv (2017–2030) a pro-
jektet „növekedési tengelyként és fejlesztési övként” határozza meg. A terv négy 
prioritást jelöl meg Pakisztánban: a Gwadar kikötőt, az energia, a közlekedési 
infrastruktúrát és az ipari együttműködést, amely felgyorsítja Pakisztán iparoso-
dását és urbanizációját. A CPEC határideje szerint a rövid távú projektek 2020-ig 
befejeződnek (energetika), középtávú projektek (ipari beruházások) 2025-ig feje-
ződnek be, a hosszú távú projektek (mezőgazdaság) 2030-ig. A gazdasági folyosó 
építésének elősegítése érdekében Kína és Pakisztán létrehozta a Közös Együttmű-
ködési Bizottságot (Joint Cooperation Committee, JCC) (Kína pakisztáni nagykö-
vetsége, 2018).

3.ábra. A CPEC ábrázolása
Forrás: Defence.pk
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Az ACCA 2017-es elemzésében a pakisztáni éves energiahiányt 7000 megawattra 
becsülték, ami több mint az ország szükségletének 40%-ka. A tanulmány szerzői 
ezt az energiakiesést olyan mértékűnek tartják, hogy az évente 7%-kal csökkent-
heti Pakisztán gazdasági teljesítményét. A felépítendő több mint tízezer megawatt 
kapacitás képes lehetne fedezni a gazdaság és a lakosság energiaigényét. Hillman 
(2017) szerint, azonban felmerülnek olyan aggályok is, hogy a gazdasági folyo-
só, melynek feladata az összeköttetés lenne, éppen a kapcsolódási pontok terén a 
leggyengébb, hiszen éppen pakisztáni kérésre a projektek nagy része az energia-
szektorban valósul majd meg. Így tehát nem csak az infrastruktúra nehézkessége 
utal a folyosó jelleg gyengeségére, hanem a kínai politika is, mely igyekszik a part-
nerország igényeit figyelembe vinni, de az így születő kompromisszumok a kínai 
elképzeléseket gyengítik.

Tekintettel a két ország közti nehéz átjárhatóságra a hegyvidékes határvonal  miatt 
Schwemlein (2019) kínai kutatókra hivatkozva megjegyzi, hogy ez a gazdasági 
folyosó inkább egy belső összeköttetési projekt, semmint a két ország összeköté-
sére is alkalmas terv. Egyrészt a határátkelő magassága a legnagyobb a világon, 
ezzel pedig együtt jár a bővítési lehetőségek szűkülése. Ezen elgondolás szerint a 
projektek Pakisztán kikötőit kötik össze a gazdaság központjaival kínai támoga-
tás segítségével. A belső összeköttetési elképzelés esetén a CPEC a BRI tengeri 
útvonalának egyik elemeként értelmezhető inkább, ami a „gyöngyfüzér” elmélet 
(lásd később) elképzelést erősíti. Politikai szempontból a legközelebbi partnerének 
fejlesztésével mutat Kína alternatívát a többi fejlődő ország számára, miközben 
legfőbb regionális szárazföldi riválisát – Indiát – is igyekszik gyengíteni Pakisz-
tán erősítésével. A kínai elképzelés, miszerint a szárazföldi kereskedelemre kell 
nagyobb hangsúlyt helyezni a jövőben, pont ezen a szakaszon ütközik látványos 
akadályokba, hiszen rámutat a szárazföldi szállítmányozás legsebezhetőbb pont-
jára, a környezeti viszontagságokra, az utak sebezhetőségére és így a szállítmá-
nyozás elkerülhetetlenül növekvő költségeire. Infrastrukturális szempontokon túl 
a két ország közti összeköttetés a kereskedelmi aszimmetria  miatt is kérdéses. 
2020-ban Pakisztán Kínába irányuló kereskedelme közel 2000 millió dollár, míg 
importja több mint 12 ezer millió dollár volt. Iszlámábád főleg gyapotot és egyéb 
nyersanyagokat exportál, míg importját elektronika és nukleáris erőművekhez 
köthető gépek alkotják. Ez az adat jól mutatja a hozzáadott értékben is jelen lévő 
egyenlőtlenséget, melyet az kereskedelem bővülése csak tovább erősítene, hiszen 
az elmúlt évtizedben Pakisztán kereskedelmi deficitje Kínával szemben több mint 
megduplázódott a 2010-es évek eleji 3800 millióról tízezer millió dollárra (UN 
Comtrade, 2021).
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Rahman és Zhao (2017) rámutat, hogy bár a CPEC bilaterális egyezmény, mégis 
Nawaz Sharif volt pakisztáni miniszterelnök szerint 52 ország jelezte a részvéte-
li szándékát, többek közt Oroszország, Irán és Afganisztán (GeoNews, 2017). 
A több tucat ország említése inkább a kezdeti optimizmusra vezethető vissza (a 
CPEC a BRI ernyő alá tartozik, ezért a Sharif automatikusnak gondolhatta a 
BRI-tagok közreműködését ebben a folyosóban is), és ez a retorikai fogás rámutat 
ezeknek a programoknak a lehatárolatlan mivoltára. Érdemes azonban a három 
külön említett országot megvizsgálni. Oroszország esetében a CPEC afganisztáni 
meghosszabbítása után lehetne sort keríteni az összeköttetés megteremtésére, de 
Moszkvának figyelembe kell vennie fontos ázsiai partnerének, Indiának az érzé-
kenységét a kérdésben (Morozov–Korybko, 2020). Ez az északi irányú kiterjesz-
tés (N-CPEC+) képes lenne Közép-Ázsiát, majd később Oroszországot is elérni, 
valamint egy észak-dél összeköttetési lehetőséget is adna, miközben Putyin orosz 
elnök eurázsiai partnerségi koncepciójába (Greater Eurasian Partnership, Kortu-
nov, 2020) is beleillene, állapítja meg Korybko (2020). Irán gazdasági kapcsola-
tai Kínával, a pakisztáni helyzethez hasonlóan, aszimmetrikusak. Az India által 
támogatott iráni Csábahár kikötő jelenti Újdelhi számára a kapcsot Afganisztán 
felé és látható, hogy mivel Irán együttműködik a kikötő üzemeltetésében, ezért 
eddig még egyik versengő hatalom mellett sem kötelezte el magát. Peking elkép-
zelése alapján iráni olaj áramolhatna pakisztáni területen át elkerülve a tenge-
reket, de ehhez Iránnak Indiával szemben kellene meghatároznia magát. Nem 
beszélve az állítólagosan Irán által támogatott baludzsisztáni felkelők kérdéséről 
sem (Safdar–Zabin, 2020). Afganisztán és annak stabilitása kulcsszerepet játszik 
a CPEC bővítésében, ezért az elemzés külön fejezetet is szán rá.

4. Biztonságpolitikai  
és geopolitikai kihívások

A CPEC fő útvonala Gwadar kikötőjébe vezet, ám ez az etnikailag rendkívül 
megosztott ország legkevésbé biztonságos területén halad át, ahol a szeparatista 
mozgalmak élénk tevékenységet folytatnak (Marshall, 2015). Hasonló problémák 
jelentkeznek Kína nyugati Hszincsiang tartományában is, ahol az ujgur szakadá-
rok törekednek a beruházások akadályozására, mutat rá Sahai (2018). Mivel meg 
van a lehetőség arra, hogy Pakisztán Észak-Koreához hasonló, Kína szomszédsá-
gában lévő, kínai lélegeztetőgépen tartott latorállammá váljon, fontos gátat szabni 
az állam feltöredezésének, állítja Schwemlein (2019).
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Az ICG (2018) szerint, a CPEC valóban hatalmas potenciált rejt magában, azon-
ban ha a parlament, a tartományi törvényhozók és a lakosság közti társadalmi 
és politikai konszenzus nélkül halad előre a munkálatokban, akkor a szövetségi 
központ és a periféria között súrlódást, a már régóta elhanyagolt vidéki térségek 
leszakadását, a társadalmi megosztottság növekedését és potenciálisan új konflik-
tusforrásokat teremthet. A fejlesztések területi lefedettsége jelez némi részrehajlást 
a domináns etnikai csoport, a pandzsábiak javára, hiszen az eddig is fejlettebb 
utakat fejlesztik a program keretében, ez pedig interetnikus konfliktusokat is 
eredményezhet. Aggályok merülnek fel Kína érdekeit és állampolgárait fenyegető 
biztonsági fenyegetésekkel kapcsolatban is. Pontos számok nem állnak rendelke-
zésre, de a becslések szerint 30 ezer kínai állampolgár él Pakisztánban és Shah 
(2017) megjegyzi, hogy várható félmillió kínai szakértő letelepedése is Gwadar-
ban 2023-ig (ami túlzásnak tekinthető a város jelenlegi lakosságához viszonyít-
va). A rövidtávon Pakisztánba látogatók száma, beleértve a turista vízumokat is, 
akár 70 ezer is lehet. A pakisztáni hadsereg nemzeti prioritásnak nyilvánította a 
projekt kulcsfontosságú részeinek ellenőrzését (ICG, 2018). Az elmúlt években 
elégedetlenkedő militánsok már nem csak kínai, hanem pakisztáni munkásokat 
is támadtak. A több ezer rendőri és félkatonai tisztségviselő mellett Iszlámábád 
15 588 főt rendelt a hadsereg személyzetéből a kínai munkavállalók és a CPEC 
projektek védelmére. Ezek költségei is növelik az egész beruházás összköltségét, 
ami  miatt a fogyasztók oldalán is növekszik az áramért fizetett összeg (The Mari-
time Executive, 2016).

Csizmadia (2017) szerint Kína geopolitikai érdeke a beruházással az, hogy di-
verzifikálja a nyersanyag- és energiaszállítási útvonalait. Rendkívüli stratégiai ki-
tettség az ország számára, hogy az olajimportjának 70-80%-ka érkezik a vitatott 
hovatartozású Dél-kínai-tengeren és a Malaka-szoroson keresztül. Ezért a kínai 
kormány a BRI és annak részeként a CPEC keretén belül törekszik minél több 
régiót lefedő infrastrukturális hálót kiépíteni, hogy más szállítási útvonalakhoz 
juthasson. Geopolitikai szempontból a gazdasági folyosó fő eleme a Gwadar ki-
kötő fejlesztése, amely egy mélyvízi kikötő közel a Hormuzi-szoroshoz (Citi GPS, 
2018). A kikötő jelenleg nem rendelkezik kellő összeköttetéssel Pakisztán belső 
infrastruktúrájához, így ez az egyik célja a hatalmas útépítéseknek (Rafiq, 2017).

A Gwadar és Kasgar városa közt kiépített út lényegesen lerövidítené a szállítási 
útvonalat és stratégiailag is jobban védhető, hiszen egy esetleges tengeri hatalom 
elleni konfliktus esetén, amennyiben a Malaka-szorost blokád alá vonják és a kí-
nai gazdaság közel kerülne az összeomláshoz, akkor Peking a szárazföldön tudná 
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importálni a létfontosságú nyersanyagokat. Azonban – mint arról esett szó – a két 
ország közti szárazföldi összeköttetés számos akadály elé néz. A „gyöngyfüzér” 
elmélet alapján a stratégiai jelentősége a kikötőnek abban áll, hogy az ehhez ha-
sonló kikötők az Indai-óceánon átívelve képesek lehetnek biztonságos áthaladást 
biztosítani a kínai kereskedelmi flottáknak (Eszterhai, 2015), tehát a kínai erő-
kivetítő képesség (power projection) fokozására lenne alkalmas. A kikötők sorába 
beletartozik Sonadia kikötő (Banglades), Kyaukphyu kikötő (Mianmar), Ham-
bantota (Sri Lanka), Csittagong (Banglades), a Maldív-szigetek, Colombo kikö-
tői (Srí-Lanka) és maga Gwadar (Miller, 2017). Mohan szerint csak idő kérdése, 

4. ábra. A támadások földrajzi megoszlása
Forrás: Obortunity.org
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hogy a „gyöngyfüzér” stratégia valósággá válik, hiszen „ha a kínai katonaság tud 
használni egy polgári létesítményt, akkor nem mindegy, hogy ez a létesítmény 
katonai vagy polgári?” (Mohan, 2012, idézi Miller, 2017, 133).

Azonban az elméletnek vannak szürke foltjai. Tekintettel arra, hogy a kínai hadi-
tengerészetnek hatalmas erőket kellene a térségben állomásoztatniuk azért, hogy 
kiegyenlítsék India földrajzi előnyeit, ezért Kínának számos hajót és légvédelmi 
rendszereket kellene telepítenie a kikötőkbe és a regionális tengerekre. Gwadar, 
Csittagong, Mianmar, Srí Lanka és a Maldív-szigetek mind bele esnek az indiai 
AGNI III ballisztikus rakétarendszer hatótávjába, és az indiai légierő Mirage va-
dászgépei is könnyen csapást mérhetnek Hambantota, Gwadar, Csittagong kikö-
tővárosokra. Ha nem lenne elég a rakéta, a légi és tengeri fenyegetés a „gyöngyök” 
ellen, akkor érdemes megemlíteni, hogy az indiai hadsereg is képes elérni néhány 
kikötőt, ahogy arra sor került 1971-ben, mikor India behatolt Kelet-Pakisztánba 
(Banglades). Egyes indiai vélemények, mint Khurana (2008) szerint középtávon 
Kína nem fogja megkísérelni explicit katonai bázisok létesítését az Indiai-óceá-
non, ám erre hosszú távon adódhat lehetőség (Khurana, 2008). Amennyiben a 
CPEC elsődleges célja a „gyöngyök” kiépítésében rejlene, akkor ennek a célnak 
a realizálása még hosszú évekbe telne, hiszen a kínai haditengerészetnek még so-
kat kellene fejlődnie ahhoz, hogy bevethető legyen az Indiai-óceánon, dacolva az 

5. ábra. A Malaka-dilemma és a „gyöngyfüzér” elmélet ábrázolása
Forrás: Steemkr.com
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amerikai és indiai erőkkel. Mivel a kínaiak mintaprojektként tekintenek a gaz-
dasági folyosóra és eddig nem kötelezték el magukat amellett, hogy fizikai jele-
néttel is biztosítsák a szárazföldi utakat, ezért a CPEC rövid távú célja a kínai 
fejlesztéspolitika imidzsének megteremtése. A hosszabb távú cél pedig a szárazföl-
di összeköttetés kialakítása és a tengeri kapacitások függvényében a „gyöngyök” 
használata. A szárazföldi összeköttetés biztosítása jelentős változást követel a kínai 
külpolitikai gyakorlatban, míg a gyöngyök kihasználása a tengereken fennálló 
nemzetközi erőviszonyok megváltozását is.

5. Az afganisztáni bővítés keretei

A kereskedelmi útvonalak, az energiaközpontok, a munkahelyek és az összekötte-
tések ígéretei hihetetlenül vonzóak az afganisztáni iszlamista milíciák által befo-
lyásolt elszigetelt területeken is. A fejlesztések révén és a növekvő jólét által a Nyu-
gat- és Amerika-ellenesség is közvetetten mérséklődhet, értékeli Hassan (2020). 
Kína is különösen érdekelt az afgán stabilitásban, ezért 2018-ban háromoldalú 
megállapodást írt alá Pakisztánnal és a kabuli kormánnyal a terrorizmus elleni 
fellépés érdekében, valamint kollektíven kifejezték abbéli kívánalmukat, hogy a 
tálib felkelők folytassák a béketárgyalásokat, számol be róla Gul (2018). Peking 
elsődleges célja az afganisztáni fejlesztésekkel az ujgur kisebbség radikalizációjá-
nak elkerülése, hiszen a szélsőségesek eszméi és módszerei átterjedhetnek Hszin-
csiang tartományra, csak ezután következnek a gazdasági célok (Stanzel, 2018). 
Mivel az amerikai terrorellenes háború közvetetten a Kína-ellenes szélsőségeseket 
is visszaszorította, így Peking is érdekeltté vált a térségbeli amerikai jelenlétben, 
ezért aggódik Peking a NATO-csapatok kivonása  miatt.

Wolf (2020) a könyvében rámutat, hogy Kína már évek óta folytat gazdasági 
tevékenységet Afganisztánban. A „be nem avatkozás elvének” alkalmazása  miatt 
a belpolitikába nem kívánt beleszólni, azonban így közvetetten átruházta a biz-
tonsági kérdéseket nyugati és NATO-hatáskörbe. Ez a kivonulás után meg fog 
változni, így Pekingnek komolyabban fontolóra kell majd vennie a biztonságpo-
litikai aspektusokat is. Peking érdeke, hogy a határvédelmet megerősítse és nem 
csak az afgán oldalról, hanem Tádzsikisztán felől is, többek közt a terrorizmus 
egyik fő bevételi forrásának számító drogkereskedelem visszaszorítása érdekében. 
Míg nincsenek Kínának nagy befektetései Afganisztánban, addig nem valószínű 
a komolyabb beavatkozás részéről, de amint a CPEC keretei kiterjednek ide is, 
úgy már felmerülhet az asszertívebb külpolitika. Ebben az esetben Kínának Pa-
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kisztánra is sokkal nagyobb befolyást kell majd gyakorolnia, ha biztonságban 
akarja tudni eszközeit és embereit. Ez utóbbi sem lesz könnyű feladat, hiszen az 
afgán-pakisztáni kapcsolatok rendkívül bonyolultak és ellentmondásosak. A je-
lenlegi kabuli (Nyugat- és India-barát) kormány a tálibokat Pakisztán befolyás-
növelő eszközének tartja (Wolf, 2020), viszont ez a kormány előre láthatólag a 
kivonulás után nem marad hatalmon sokáig (Reuters, 2021), ami kedvező lehetne 
Pakisztán számára, amennyiben ez nem jelent egyben destabilizációt is.

Az India-faktor is jelentős, mivel Újdelhi erőteljes támogatója a kabuli kormány-
nak, hisz segédkezik Afganisztánnak, hogy az áruforgalom terén kevésbé függjön 
Pakisztántól. Mivel Afganisztán tengerpart nélküli ország, ezért India igyekszik 
kialakítani egy szállítási útvonalat az iráni Csábahár felé, így csökkentve Iszlá-
mábád befolyását. Ezzel a törekvéssel szemben Pakisztán igyekszik hangsúlyozni 
a CPEC kiterjesztését Afganisztán felé (N-CPEC+). Pakisztán a kivonulás után 
nem akarja, hogy a hatalmi űrt rajta kívül más állam töltse be. Kínát is beleértve 
(Wolf, 2020). A bővítési kérdésnek az sem tesz jót, hogy Peking és Iszlámábád 
Afganisztán-stratégiája eltérő, hisz míg előbbi stabilitást, addig utóbbi befolyást 
akar és Indiát távol tartani. Az érdekeket mindenképp szükséges harmonizálni, 
ha eredményeket akarnak elérni a régióban.

6. Konklúzió és ajánlások

Kína számára a CPEC zászlóshajóként funkcionál és sikere által lehet majd ma-
gabiztosan ajánlani a kínai modellt elsődlegesen a fejlődő országok számára. Itt 
szükséges megjegyezni, hogy Kína főleg gazdasági fejlődésének modelljét, és nem 
politikai berendezkedését igyekszik terjeszteni. Gazdaságilag Kína számára beru-
házásainak megtérülése erősen kérdéses, elsődleges célja nem is ez lehet. A stabi-
litás megteremtése érdekében kedvezőbb módon kellene forrásokat biztosítania, 
komolyan felügyelve azok felhasználását.

A kínai külpolitikai alapelvek közül a „be nem avatkozás elvének” hangsúlyos 
képviselete súlyos dilemma elé állíthatja Pekinget a közeljövőben. Rámutattam a 
CPEC építkezéseit fenyegető biztonságpolitikai tényezőkre úgy mint, az iszlamis-
ta terrorizmus, a szeparatizmus és a politikai instabilitás. Elemzésem alapján arra 
a következtetésre jutottam, hogy ezeken egyedül felülkerekedni sem Pakisztán, 
sem Afganisztán a közeljövőben nem lesz képes. A kínai elképzelés szerint a gaz-
dasági integráció és a fejlesztések jelentenek kiutat a háború tépázta országoknak, 
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de ezen fejlesztések sokszor akadályokba ütköznek az adott lakosság részéről. Ha 
Peking nem akarja, hogy a fejlesztési stratégiája léket kapjon, akkor véleményem 
szerint nyomást kell gyakorolnia a pakisztáni és afganisztáni partnerére az erő-
sebb fellépés érdekében a fegyveresek ellen, így viszont gyengítve a „be nem avat-
kozás elvének” érvényét. Ez persze visszatetszést kelthet ezekben az országokban, 
ezért szükséges lehet rugalmas tárgyalásokkal, de határozott módon biztosítania 
beruházásai védelmét. Ezentúl szükséges még a helyi lakosok igényeit is fokozot-
tan figyelembe venni a konfliktus éleződésének elkerülése érdekében. Ha Peking 
hagyja, hogy a térségben latorállamok jöjjenek létre, akkor előfordulhat, hogy 
nem lesz képes a határain megállítani a biztonsági fenyegetéseket, és már az USA 
sem lesz sokáig erősen jelen a térségben, hogy közvetetten segítsen Kínának a 
szélsőségesekkel szemben. Ezek a külpolitikai dilemmák állhatnak a kínai dön-
téshozók előtt, így a Nyugatnak ezekre kell majd felkészülnie, rájuk reagálnia.

Geopolitikai szempontrendszert alkalmazva, a Malaka-szoros megkerülése kö-
zép- és hosszú távon rendkívül előnyös lehet a tengeri kereskedelmére egyre fe-
szültebben vigyázó Kína számára, de a rövid távú célja a CPEC projektnek a 
kínai fejlesztéspolitika alternatívaként való felmutatása. Meglátásom szerint, Kí-
nának készen kell állnia a következő évtizedekben, hogy saját maga legyen képes 
biztosítani a tengeri és a tengerentúli érdekeltségeit az egyre erősödő amerikai 
nyomásgyakorlással szemben. Ennek az eleme a bázisok létesítése az Indiai-óce-
ánon, melyek feladata a flotta támogatása. Kétségtelen, hogy ez ki fogja váltani 
az USA haragját, de a tengeri kereskedelemre építő Kína előtt más lehetőség nem 
látszik.

Összességében elmondható, hogy a kivonulás után és a CPEC élénk tevekénysé-
ge következtében az EU számára mind Afganisztán, mind Pakisztán fontosságát 
veszti, ám a Nyugatnak mégis érdeke a stabilitás továbbiakban való fenntartása. 
Az európai kormányok képesek lehetnének magas színvonalú kormányzati nor-
mákat meghonosítani az országban, így csökkentve a félrekezelt helyzeteket. Egy 
ilyen külföldi bevonódás hosszú távon transzparensebbé és inkluzívabbá tehetné 
a beruházásokat, ezzel segítve a beszerzési folyamatok rendben történő megva-
lósítását. Az EU felhasználhatná viszonylagos semlegességét, diplomáciai akti-
vizmusát a konfliktusok rendezésében. Részt vehetne regionális intézményekben 
így kiegészítve az USA realista stratégiáját és az USA-vezette biztonsági archi-
tektúrát az indiai-csendes-óceáni térségben, ajánlja Chang (2019). A terrorizmus 
elleni harc és a közép-ázsiai stabilitás fenntartásának kulcseleme Afganisztán sta-
bilizálása.
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Az európai kontinens kulcsfontosságú a BRI szempontjából, ezért nagyobb be-
folyást is gyakorolhatna a kezdeményezésre és annak kivitelezésére. Mivel az 
egységes fellépés eddig nem mutatott erős jelleget, ezért az egyes tagországok is 
megpróbálhatnak részt venni a beruházásokban, így feltöltve saját normáikkal 
és átlátható finanszírozási gyakorlattal a projekteket. Kína elképzelései szerint a 
BRI keretein belül Európa és Ázsia megszűnne két külön entitásként létezni. Ez 
azonban csak akkor valósulna meg, ha Európa, és benne az EU, nem lenne képes 
önálló külpolitikai aktorként fellépni. Európa a jelenlegi nemzetközi geopolitikai 
helyzetben egy erősebb hatalom hídfőállása az eurázsiai kontinensen. Ha nem 
akarja, hogy később egy másik hatalom, egy ázsiai nagyhatalom hídfőállása le-
gyen a kontinensen, akkor rá kell találnia saját erejére, autonómiájára. Eurázsia 
koncepciója elsődlegesen földrajzi koncepció, amely nem veszi figyelembe a szo-
cio-kulturális különbözőségeket. Gazdaságilag az összeköttetés megoldható, föld-
rajzilag a kapocs adott, de az eurázsiai kontinensen kialakuló egységes identitás 
és egységes politikai tömb létrehozása előtt rengeteg akadály áll és érdekellentét 
feszül, melyeket egy olyan tengeri nagyhatalom, mint az Egyesült Államok nem 
lesz rest kihasználni.

Az afganisztáni kivonulás új helyzetet teremt, amelyhez a Nyugatnak alkalmaz-
kodnia kell. Véleményem szerint Pakisztán és Afganisztán az elkövetkező évek-
ben Kína erősödő befolyása alá fog kerülni, így az eddig alkalmazott, az emberi 
jogi kérdéseket a kapcsolat egyik erős elemeként hangoztató Nyugatnak háttérbe 
kell sorolnia ezen feltételeit, ha ellensúlyozó befolyást akar itt kiépíteni. Ameny-
nyiben ezzel nem kíván élni, akkor a kínai befolyás terjedésében is megtalálhatja 
a számára is előnyös elemeket. Kína és a Nyugat egyaránt érdekelt a nemzetközi 
terrorizmus megfékezésében, amire jó lehetőségnek mutatkozik a CPEC. Ennek 
biztosítására azonban Kínának minden bizonnyal nagyobb erőfeszítést kell majd 
tennie, beleértve a biztonságpolitikai intézkedéseket is. Ha a Nyugat ezen fellé-
péseket gátolja majd, azzal Kína pozícióját gyengítheti, ám a régió instabilitása 
később visszaüthet rá terrortámadások vagy a migráció fokozódása képében. Egy 
Afganisztánban erőket lekötő Kína akár az USA számára kecsegtető történelmi 
párhuzamként is szolgálhatna, amikor is a Szovjetunió ellenében küzdő harco-
sokat támogatott az országban Washington. A végső kérdés már csak az, hogy 
a nagyhatalmi rivalizálás oltárán megéri-e újra a régió stabilitását kockáztatni. 
Minden részes félnek szükséges komoly körültekintéssel alakítania az eseménye-
ket, hogy ne válhasson teljesen hiábavalóvá az eddigi államépítési, és stabilizálási 
kísérlet Afganisztánban és Pakisztánban.
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OROSZORSZÁG JELENLEGI 
ÚGYNEVEZETT „NAGYOBB EURÁZSIA” 
GEOSTRATÉGIAI IRÁNYA ÉS ENNEK 
GEOÖKONÓMIAI KONZEKVENCIÁI*

Bernek Ágnes Csc.

Absztrakt

Oroszország hagyományos, földrajzilag és történelmileg determinált geostratégiai 
iránya a Nyugat, vagyis Európa, illetve tágabb értelemben az atlanti erőtér. V. 
Putyin 2011-ben az Eurázsiai Unió koncepciójának felvázolásakor vezette be elő-
ször az úgynevezett „Nagyobb Európa” fogalmát, amely azt jelentette, hogy Lisz-
szabontól Vlagyivosztokig egy új gazdasági és politikai erőtér alakulna ki. Azon-
ban a Krím-félsziget 2014 márciusi orosz annektálása alapjaiban kérdőjelezte meg 
az EU és Oroszország viszonyát. Az atlanti erőtér és Oroszország egyre mélyülő 
szembenállása révén a jelenlegi orosz geostratégiai irány „jelszava” az úgyneve-
zett „Nagyobb Eurázsia” fogalom lett. Tanulmányom fő kutatási kérdése, hogy 
Oroszország Nyugattól való elfordulásának milyen geostratégiai irányai és en-
nek milyen geoökonómiai konzekvenciái vannak. Ezt kiemelten három szempont 
alapján elemzem. Egyrészt, Oroszország Kelet felé, a csendes-óceáni erőtér felé 
történő nyitásának kulcsövezete az orosz Távol-Kelet fejlesztése. Milyen intézmé-
nyi formái és gazdasági eszközei vannak egy új orosz távol-keleti „pivot”-övezet 
kialakításának? Másrészt, Oroszország Észak felé történő nyitásának kiemelt ele-
me az új orosz északi hajózási útvonal megteremtése és ennek révén új szállítási 
útvonalak kialakítása. Harmadrészt, Oroszország, India és Irán még 2002-ben 

*  A tanulmány alapját képező kutatás a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány 25/2020. (03.09.) 
számú határozatával támogatott, „Közép-Eurázsia – Közép- és Kelet-Európa 21. századi geopo-
litikai helyzetének újra értelmezése” c. kutatási program keretében készült. A kutatási program 
időtartama: 2020. március 1. – 2021. február 28.
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írta alá az Észak-Déli Közlekedési Folyosó (INSTC) megépítéséről szóló szerző-
dést. Ez alapjaiban változtatná meg Oroszország földrajzi helyzetét, hiszen így Dél 
felől, az Indiai-óceán felől tengeri kijáratot kaphatna.

Kulcsszavak: geopolitika, geoökonómia, Nagyobb Európa, Nagyobb Eu-
rázsia, Oroszország

1. A témakör kiemelt időszerűsége  
– a Nyugat és Oroszország  
egyre mélyülő szembenállása*

„A 21. század a jelentős változások évszázada, amely lehetőséget kínál új geopolitikai 
övezetek, új pénzügyi, gazdasági, kulturális, civilizációs, katonai és politikai területek 
kialakulására. E miatt is számunkra elsődleges prioritás a szomszédainkkal való in-
tegráció. A jövőbeli Eurázsiai Gazdasági Unió, amelyet az utóbbi időben már széles 
körben megvitattunk, nem csupán a kölcsönösen előnyös megállapodások integrációja. 
Az Eurázsiai Unió egy olyan projekt, amely meg fogja őrizni a nemzetek identitását 
a történelmi eurázsiai térben, egy új évszázadban és egy új világban. Az eurázsiai 
integráció esélyt ad arra, hogy az egész posztszovjet tér a globális fejlődés független 
központjává váljon, ahelyett, hogy Európa vagy Ázsia peremén maradna.”**

2021 februárjában Szergej Lavrov, Oroszország külügyminisztere kijelentette, 
hogy Oroszország kész megszakítani a kapcsolatokat az Európai Unióval, ha az 
EU ismételten szankciókat alkalmazna Oroszországgal szemben.*** De valójában 
megteszi/megteheti-e ezt Oroszország?

   *  E tanulmány 2021 júliusában került lezárásra, amikor még nem volt előre látható a majd 2022. 
február 24-én megkezdődő orosz speciális katonai hadművelet/háború Ukrajna ellen. A tanul-
mány fő kérdése ekkor az volt, hogy milyen realitása van annak, hogy Oroszország elszakadhat 
a Nyugattól. Jelenleg, 2022. március 28-án ez már nem kérdés, a nyugati szankciók nyomán 
Oroszország mind gazdasági, mind politikai értelemben hosszú időre izolációs helyzetbe kerül, 
s ténylegesen meg is kezdődik a Nyugattól való elszakadása. E tanulmány ugyanakkor be-
mutatja azt, hogy Oroszország már 2014 márciusa után megkezdte a geostratégiai törekvéseit 
azzal a céllal, hogy ne a nyugati kapcsolatai legyen a legfontosabbak

  **  Részlet Vlagyimir Putyin 2013. szeptember 13-án, a Valdaj Klub találkozóján elhangzott be-
szédéből,. http://en.kremlin.ru/events/president/news/19243 (letöltve: 2021. február 14.)

***  Szergej Lavrov külügyminiszter megjegyzései és válaszai a média kérdéseire az Európai Unió 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével és alelnökével folytatott megbeszélést követő kö-
zös sajtótájékoztatón
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E tanulmány fő kutatási kérdése, hogy geopolitikai és geoökonómiai szempontból 
milyen realitása van annak, hogy a közeljövőben Oroszország elfordul a Nyugat-
tól, vagyis az atlanti erőtértől? S ezzel összefüggésben az alapvető geopolitikai 
kérdés az, hogy a jelenleg formálódó új többpólusú világ milyen új világrendet 
fog kialakítani, a II. világháború után kialakított világrend milyen mértékben 
fog átalakulni? Az atlanti erőtér vezető szerepére alapuló világpolitikai berendez-
kedés helyett az egymás mellett lévő regionális világrendek, vagyis a nagytérségi 
megarégiók szintjén fog felépülni a világ? Geoökonómiai szempontból a kérdés 
megfogalmazható úgy is, hogy az angolszász világpiaci logikára, az angolszász 
menedzsmentre felépülő világgazdaság mennyiben fog átalakulni a különböző 
gazdasági szabályozórendszerek által működő megarégiók egymás mellett lévő 
regionális piacaivá? A 2000. évtől (V. Putyin első elnökségi ciklusának megkez-
désétől) kialakuló orosz geopolitikai stratégiák már eleve egy új többpólusú világ 
megteremtését tűzték ki célul, s Oroszország volt az az ország, amely már ekkor 
egyértelműen kinyilvánította a Nyugattal való szembenállását. A 2000-től eltelt 
több mint 20 évben az egymást követő válságidőszakok (2008-as pénzügyi vál-
ság, a 2014. évtől kezdődő migrációs válság, a 2020. évtől kezdődő Covid vírus 
révén kialakult gazdasági recesszió), a regionális háborúk (kiemelten az Iszlám 
Állam és a nemzetközi terrorizmus megerősödése) és Kína hatalmas gazdasági 
felemelkedése révén vitathatatlanul egy új többpólusú világ kialakulásának va-
gyunk szemtanúi. Vagyis egy olyan világnak, amelyben Oroszország és a többi 
feltörekvő nagyhatalom már egyre kevésbé függ a Nyugattól, s így önmagukra 
nézve már egyre kevésbé tartják érvényesnek a Nyugat politikai és gazdasági sza-
bályozórendszerét.

Mindezek alapján előzetes hipotézisem az, hogy az elkövetkezendő évtizedek-
ben Oroszország számára a Nyugattal (az atlanti erőtérrel) folytatott kapcso-
latok helyett az ázsiai országokkal folytatott politikai és gazdasági kapcsola-
tok fognak felértékelődni. Az Ázsiai Fejlesztési Bank által készített következő 
grafikon (1. sz. ábra) egyértelműen utal arra, hogy amíg 2010-ben az ázsiai 
kontinens a világ összes GDP értékének 25%-át adta, addig 2050-re már 52%-
át fogja előállítani. De e grafikon igazi „mondanivalója” a történelmi távlat, 
miszerint 2050-re Ázsia világszintű dominás szerepe újra olyan lesz, mint az 
1700-es években az ipari forradalom előtt. Geostratégiai szempontból ez azt is 
jelenti, hogy 2050-től az ázsiai kontinens már önmaga (Európa és/vagy Ame-
rika nélkül) is elég erős lesz ahhoz, hogy egy új gazdasági és feltételezhetően új 
politikai erőteret hozzon létre. Nem véletlenül nevezik egyre többen a 21. szá-
zadot Ázsia évszázadának.

OROSZORSZÁG JELENLEGI ÚGYNEVEZETT „NAGYOBB EURÁZSIA”  
GEOSTRATÉGIAI IRÁNYA ÉS ENNEK GEOÖKONÓMIAI KONZEKVENCIÁI



150

De egy Ázsia által uralt világban milyen szerepe lesz Európának? Nyugat-Euró-
pából nézve most még úgy tűnik, hogy Európa gazdasági fölényben van Ázsiához 
képest, hogy Ázsia érdeke lenne a minél erősebb gazdasági és politikai szövetség 
létrehozása Európával. Ez azonban 2050-re várhatóan alapvetően változni fog. 
vagyis Ázsia Európa nélkül is abszolút fölénybe fog kerülni.

S mindezzel összefüggésben létre fog-e jönni egy új eurázsiai erőtér? Lényegében mit 
is jelent Eurázsia geopolitikai fogalma? Vitathatatlan tény, hogy geológiai értelem-
ben Európa és Ázsia egy kontinens (az Ural hegység nem tényleges természetföld-
rajzi választóvonal, hanem az európai földrajztudomány által kinevezetett határvo-
nal), de a hagyományos földrajzi alapú kontinens- felosztás Európát és Ázsiát külön 
kontinensnek tekinti. Azonban a geopolitikai térfelosztás csak részben igazodik a 
földrajzi térfelosztáshoz. Mivel a geopolitika – a szerző álláspontja szerint - egy adott 
nagyhatalom adott terület feletti hatalmát, illetve ennek a hatalomnak való igényére 
szolgáló ideológia megfogalmazását jelenti, így a geopolitikai térfelosztás sohasem 
objektív, mindig egy adott nagyhatalom érdekét szolgálja, illetve a nagyhatalmi nar-
ra tí vá ban a terület feletti hatalom megszerzésének/fenntartásának az érdekében áll. 
Ennek megfelelően az Eurázsia geopolitikai fogalom értelmezése is egy adott nagy-
hatalom aktuális geostratégiájához kapcsolható. Oroszország vonatkozásában ez a 
történelem során mindig is vitatott kérdés volt, nevezetesen Oroszország európai 
vagy ázsiai állam, s az orosz geopolitikai stratégiák terén az európai vagy az ázsiai 
országokkal folytatott kapcsolatok a fontosabbak. Az orosz úgynevezett „Nagyobb 
Európa” fogalom az európai országok prioritását, míg a jelenlegi úgynevezett „Na-
gyobb Eurázsia” kifejezés az ázsiai országok elsődlegességét hirdeti.

1. ábra. Ázsia globális GDP-ből való százalékos részesedése 1700-tól 2050-ig
Forrás: Asian Development Bank (2011) Asia 2050 Realizing the Asian Century
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Földrajzi értelemben viszont az eurázsiai kontinens léte vitathatatlan tény, s ez a 
világpolitikai folyamatok megkerülhetetlen színtere. Lényegében erre utal Henry 
Kissinger is a „Diplomácia” című könyvében a következőképpen: „Geopolitika-
ilag nézve Amerika sziget a hatalmas eurázsiai földrész mellett, melynek erőfor-
rásai és népessége messze felülmúlja az Egyesült Államokéit. Amerika számára, 
akár van hidegháború, akár nincs, a legnagyobb stratégiai veszélyt az jelente-
né, ha egyetlen hatalom uralná Eurázsia bármelyik – európai vagy ázsiai – felét. 
Egy ilyen csoport ugyanis gazdaságilag, s végső soron katonailag is Amerika felé 
nőhetne. Ezt a veszélyt mindenképpen meg kellene akadályozni, még akkor is, 
ha az uralkodó hatalom látszólag barátságos magatartást tanúsít, ha ugyanis a 
szándékok megváltoznak, Amerika hátrányos helyzetben találhatja magát, ami a 
hatékony védekezést illeti, és egyre kevesebb lehetősége lenne az események alakí-
tására.” (Kissinger, 2008, p. 814)

„A nagy sakktábla” c. könyvében Brzezinski az USA világhatalma számára a leg-
nagyobb veszélyt a következő lehetséges jövőképben látja: „Talán a legveszélye-
sebb forgatókönyv az lenne, ha létrejönne egy Kínából, Oroszországból és esetleg 
Iránból álló nagy koalíció, egy olyan „hegemóniaellenes” szövetség, amelyet nem 
az ideológia, hanem az egymást erősítő sérelmek tartanának össze.” (Brzezinski, 
1999, p. 77) Ugyanis így alakulhatna ki egy olyan új eurázsiai erőtér, amelyben 
az USA-nak már semmilyen (vagy csak nagyon minimális) hatalmi szerepköre le-
hetne. Most a 21. század elején úgy tűnik, hogy Brzezinski 20. század végén meg-
fogalmazott „rémálma” kezd valóra válni, s az előző elnök Donald Trump kül-
ügyi adminisztrációjának Kína és főleg Irán elleni ellenséges fellépései nyomán el 
kezdett formálódni egy új erős orosz-kínai-iráni politikai és gazdasági szövetség.

Az USA jövőbeli hatalmi szerepköre számára alapvető kérdés, hogy hogyan tudja 
megakadályozni az európai és az ázsiai országok szorosabb kapcsolatait, s lényegé-
ben ennek révén megakadályozni azt, hogy kialakuljon egy új 21. századi eurázsi-
ai erőtér. Mindennek legfontosabb eleme az, hogy az USA-nak mindent el kell 
követni annak érdekében, hogy ne alakuljon ki egy új német-orosz gazdasági és 
politikai tengely, s hogy Európa és ezen belül különösen Közép- és Kelet-Európa 
„Oroszország, mint a fő ellenség és a fő fenyegetés” geopolitikai ideológiáját min-
den eszközzel fenntartsa. Henry Kissinger Diplomácia c. könyvében „igen dip-
lomatikusan” erről a következőképpen ír: „Egyetlen ország érdekeit sem szolgálja, 
hogy Németország és Oroszország egymásra találjon, akár mint egymás legfőbb part-
nerei, akár mint egymás legfőbb ellenfelei. Ha túl közel kerülnek egymáshoz, akkor 
egy közös uralom réme rejlik fel; ha vitába keverednek, egész Európát belekeverhetik 
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a konfliktusaikba. Amerikának és Európának közös érdeke, hogy megakadályozzon 
egy korlátok közé nem szorított német és orosz nacionalista vetélkedést a kontinens kö-
zepéért… Európa nélkül viszont Amerika pszichológiailag éppúgy, mint földrajzilag 
és geopolitikailag egy Eurázsiától messze fekvő szigetté válhatna”. (Kissinger, 2008.)

A geopolitikai tét mindezek alapján hatalmas, egy új eurázsiai erőtér létrehozása a 
kulcsa Oroszország nagyhatalmi létének és egyben ez az új eurázsiai erőtér kiala-
kulása lenne az, amelynek révén egyértelműen megszűnne az USA vezető szerep-
köre. Kérdés az is, hogy Kína szempontjából mennyire geopolitikai „létkérdés” az 
új eurázsiai erőtér kialakítása?

2. A Nyugat, mint Oroszország  
hagyományos geostratégiai iránya  
és a „Nagyobb Európa” geopolitikai 
koncepciója

V. Putyin 2011 novemberében, az Izvestia folyóiratban írt cikkében vezette be 
először az úgynevezett „Nagyobb Európa” (Greater Europe) fogalmát, amely azt 
jelentette, hogy Lisszabontól (Európa nyugati részétől) Vlagyivosztokig (Ázsia ke-
leti részéig) egy új gazdasági és politikai erőtér alakulna ki.

E „Nagyobb Európa” fogalom alapján vázolta fel V. Putyin egy olyan új Eurázsiai 
Unió tervét, amelyben Oroszország betölthetné a földrajzi tér által determinált 
szerepét, miszerint híd lenne Európa és Ázsia között. Értelmezése szerint az Euró-
pai Unió és az Eurázsiai Unió valamennyi tagállama része lenne e „Nagyobb 
Európának” nevezett területi szerveződésnek. Ennek „szellemében” javasolta 
Vlagyimir Putyin 2014. január 18-án, az Európai Unió és Oroszország csúcsta-
lálkozóján, hogy alakuljon szabadkereskedelmi övezet az Európai Unió és a majd 
2015-től életbe lépő Eurázsiai Gazdasági Unió között.

Oroszország Eurázsia fogalma történelmi megközelítésben mindig is arra irá-
nyult, hogy megadja az ország nemzetközi identitásának lényegi alapját, mi-
szerint Oroszország földrajzi és politikai értelemben mind európai, mind ázsiai 
ország. De az már az aktuális politikai helyzetnek a kérdése, hogy ezen orosz 
Eurázsia fogalom terén mi a fontosabb Európa (a Nyugat), vagy Ázsia (a Ke-
let). Oroszország eurázsiai geopolitikai stratégiáinak a fő iránya a Nyugat volt a 
Krím-félsziget 2014 márciusi orosz annektálásáig. Eddig az időpontig az orosz 
eurázsiainak nevezett geopolitikai, s kiemelten geo ökonómiai stratégiák az 
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Euró pával való együttműködésre törekedtek, ha nem is Európa nyugati part-
vonalától, hanem sokkal inkább Közép- és Kelet-Európától Oroszország keleti, 
csendes-óceáni partvonaláig. Erre utalt V. Putyin 2012. május 7-én, az elnöki be-
iktatási ünnepségen elhangzott beszédében a következőképpen: „…..a fő célunk 
a Balti-tengertől a Csendes-óceánig húzódó területi expanzió, amelynek révén képes-
sé válunk arra, hogy egész Eurázsia vezetőjévé és gravitációs központjává váljunk.” 
(The Kremlin, 2012.)

Ugyanakkor a 2000. évtől kialakuló új orosz geostratégia úgynevezett neoeu-
rázsiai iránya egy új bipolaritás/multipoláris világrendszer megteremtését tűzte ki 
célul. Alekszander Dugin az új orosz neoeurázsiai geopolitika elméletét a „A geo-
politika alapjai” c. könyvében fektette le (Dugin, 2004). Dugin e műve alapján az 
orosz geopolitikai stratégiák legfontosabb tényezői és célkitűzései a következők:

 ▪ Az unipoláris, az atlanti-erőtérből irányított világpolitikai rendszerrel 
szemben bipoláris világpolitikai rendszert kell kialakítani, s Eurázsiát is-
mételten a világpolitika egyik meghatározó központjává kell tenni;

 ▪ Az eurázsiaiság (pontosabban neoeurázsiaiság) megerősítésének központi 
hatalma Oroszország, amelynek kiemelt célja új összeurázsiai egyezmé-
nyek megkötése Ázsiavezető hatalmaival (kiemelten Japánnal, Kínával és 
Indiával), valamint a FÁK ázsiai államaival);

 ▪ Oroszország nem egyszerűen „csak” állam, nem egyszerűen regionális ha-
talom, hanem világhatalom, s e világhatalom fő célja az új Orosz Biroda-
lom kiépítése;

 ▪ Oroszország gazdasági érdekszférájának kiépítésében központi szerepe 
van az európai kontinens országaival – kiemelten Németországgal és a 
kelet-közép-európai térség államaival - folytatott új típusú gazdasági kap-
csolatok kiépítésének (Dugin, 2004, pp. 333-376).

Az új eurázsiai egyezmény, új eurázsiai integráció koncepcióját először Nur-
szultan Nazarbajev, Kazahsztán akkori elnöke vázolta fel 1994 márciusában, a 
Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetemen tartott előadásában, aki az új eurázsiai 
integrációt „Eurázsiai Államszövetség” elnevezéssel illetve. 2015. január elsejétől, 
az Eurázsiai Gazdasági Integráció megalakulásával az eurázsiaiság/neoeurázsiaság 
geopolitikai eszmerendszer intézményileg is megerősítést nyert. Az eurázsiai gaz-
dasági integráció három alapító tagjához (Oroszország, Kazahsztán és Belorusz) 
még 2015 januárja előtt csatlakozott Örményország, s majd 2015 augusztusában 
Kirgizisztán.
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Az Eurázsiai Gazdasági Unió szervezeti működése hasonló az Európai Unióhoz, 
egy kivétellel, nincs parlamentje, s ennek létrehozása nem is szerepel a tervek kö-
zött. Az integráció legmagasabb döntéshozó szerve az államfők tanácsa, a Legfel-
sőbb Eurázsiai Gazdasági Tanács (Supreme Eurasian Economic Council), az ezt 
követő intézményi szint a kormányfők tanácsa, az Eurázsiai Kormányközi Gaz-
dasági Tanács (Eurasian Intergovernmental Economic Council), majd az Unió 
állandó végrehajtó szerve, az Eurázsiai Gazdasági Bizottság (Eurasian Economic 
Commission). Az Uniónak van bírósága, az Eurázsiai Gazdasági Unió Bírósága 
(Court of the Eurasian Economic Union). A közös eurázsiai fejlesztési progra-
mok finanszírozására 2006-ban hét milliárd USD törzstőkével alapították meg az 
Eurázsiai Fejlesztési Bankot (Eurasian Development Bank), amelynek székhelye 
Kazahsztánban, Almatyban található. Az eurázsiai integráció öt tagállamán kívül 
még Tádzsikisztán is a fejlesztési bank tagja. Az Eurázsiai Gazdasági Unió geo-
politikai jelentőségét növeli, hogy 2021 májusáig öt országgal kötött szabadkeres-
kedelmi megállapodást: Vietnammal, Szingapúrra, Iránnal, Kínával és Szerbiával 
(Eurasian Economic Union, 2021).

De geopolitikailag az új eurázsiai erőtér megteremtésének fő kérdése az, hogy 
képes lesz-e Oroszország új szövetségeseket találni, s ezen belül is a fő kérdés az, 
hogy hogyan fog alakulni a közeljövőben az orosz-kínai viszony. Ennek vitatha-
tatlanul legfontosabb eseménye az orosz és kínai elnök 2015. évi májusi moszkvai 
találkozása volt. Ugyanis 2015. május 8-án (egy nappal a II. világháború lezárá-
sának 70. évfordulóján rendezett Győzelem-napi orosz katonai felvonulás előtt) 
Oroszország és Kína hivatalosan aláírta az Eurázsiai Gazdasági Unió és az Új 
Selyemút Gazdasági Övezet együttműködéséről szóló szerződést (The Kremlin, 
2015). Ez lényegesen több kereskedelmi megállapodásnál, ugyanis közös nagysza-
bású befektetési és hatalmas infrastrukturális fejlesztési tervek állnak a szerződés 
előterében. Oroszország Kínával fokozódó gazdasági kapcsolatai viszont már az 
orosz neoeurázsiaiság koncepciójának keleti, vagyis ázsiai orientációjának meg-
erősödésére utalnak.

3. Oroszország nyitása Kelet felé  
és a „Nagyobb Eurázsia” geopolitikai 
koncepciója

A Krím-félsziget 2014 márciusi orosz annektálása alapjaiban kérdő jelezte meg 
az Európai Unió és a NATO Oroszországhoz való viszonyát. Az atlanti erőtér 
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és Oroszország egyre mélyülő szembenállása révén a jelenlegi orosz geopolitikai 
gondolkodás, geostratégiai irány „jelszava” az úgynevezett „Nagyobb Európa” he-
lyett az úgynevezett „Nagyobb Eurázsia” (Greater Eurasia) fogalom lett.

A Nagyobb Eurázsiai Partnerség (Great Eurasian Partnership) gondolatát, mint 
egy új eurázsiai gazdasági erőtér létrehozásának javaslatát 2016 júniusában a 
Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon fogalmazta meg V. Putyin. 
Az ekkor ismertetett tervek szerint e Nagyobb Eurázsiai Partnerség egy többszin-
tű integrációs modell lenne, s ez egy új típusú nemzetközi hálózati szerveződési 
formában valósulna meg. Bár az eredeti orosz elképzelések szerint már 2018-től 
megkezdődött volna ez az új eurázsiai együttműködés, de jelenleg is (2021 máju-
sában) ez az új integrációs modell kidolgozása még várat magára.

A Nagyobb Eurázsiai Partnerség legfontosabb politikai alapja a Kína és Oroszor-
szág politikai együttműködésének kiemelt platformja, a még 2001-ben megalapí-
tott Sanghaji Együttműködési Szervezet (Shanghai Cooperation Organization). 
A szervezetalapító tagjai közé tartoznak még a közép-ázsiai „Heartland” államok 
közül Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán és Üzbegisztán. Az SCO politikai 
fontossága 2017-re jelentősen nőtt, mivel két újabb taggal bővült, ugyanis India 
és Pakisztán is teljes jogú tagokká váltak. Ezért is szokták e szervezetet az orosz 
politikai elemzők „G8-ak”-nak nevezni. A közeljövő nagy kérdése, hogy Irán mi-
kor lesz az SCO tagja, s továbbá az is, hogy Törökország, a szervezet jelenlegi 
partnerállama mikor kap teljes jogú tagságot. Az vitathatatlan, hogy az SCO a 
jelenleg formálódó eurázsiai „szuperkontinens” legfontosabb politikai szervezeté-
nek tekinthető.*

Az úgynevezett „Nagyobb Eurázsia” jelenlegi orosz geostratégiai irány nyitást 
jelent az ázsiai országok felé azzal az egyértelmű szándékkal, hogy Oroszország 
eur ópai országoktól való gazdasági függése egyre kisebb legyen. Ez az orosz „ke-
leti nyitás” gazdaságpolitika nemzetgazdasági oldalról is nagyon komoly fejlesz-
tési támogatásokat kapott V. Putyin 2012-től megkezdődő 3. elnökségi ciklu-
sában. 2013 decemberében hirdette meg az elnök a fő célkitűzést, miszerint „az 
orosz Távol-Kelet fejlesztése Oroszország kiemelt 21. századi prioritása”. Alkal-
mazva H. Mackinder úgynevezett „pivot”-terület, vagyis kulcsövet kifejezését, 
az orosz Távol- Keletet már úgy is nevezik, mint Oroszország „pivot”-területe 
Keletre, vagy más szavakkal az orosz keleti/csendes-óceáni nyitás kulcsövezete. 
E távol-keleti kulcsövezet fejlesztése intézményi formában is többszintű meg-

* Sanghai Cooperation Organization, http://eng.sectsco.org
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erősítést kapott. Már 2011-ben létrehozták a Távol-Keleti és Arktikus Fejlesztési 
Alapot* (Far East and Artic Development Fund – www.fondvostok.ru), 2012-
ben alapították meg az orosz távol-keleti és Arktikus területek fejlesztéséért fe-
lelős minisztériumot (Ministry for Development of the Russian Far East and 
Arctic – www.minvr.gov.ru), s 2015 szeptemberétől évente megrendezésre kerül 
a Keleti Gazdasági Fórum (Eastern Economic Forum – www.forumvostok.ru) 
Vlagyivosztokban.

Oroszország keleti „pivot”-területének gazdasági fejlesztése érdekében a távol- 
-keleti területen 20 speciális gazdasági övezetet jelöltek ki (Advanced Special 
Economic Zones). Ezt szemlélteti a következő, 2. sz. ábra. A speciális gazdasági 
övezetekben mind a hazai, mind a külföldi befektetők számára egészen rendkí-
vüli gazdasági, pénzügyi előnyök vehetők igénybe, így például: 0%-os jövede-
lemadó az első öt évben és 12%-os jövedelemadó a következő öt évben, 0%-os 
telekadó az első öt évben; 0%-os ingatlanadó az első öt évre, egyszerűsített, 
úgynevezett „egyablakos” adminisztratív ügyintézés, vámszabadterületi jogál-
lás. E speciális gazdasági övezetek mellett még 2015 októberében Vlagyivosztok 
kikötője és a Primorszki, valamint az ezzel szomszédos közigazgatási területek 
22 önkormányzata közösen hozta létre a „Vlagyivosztok szabad kikötő” (Free 
Port of Vladivostok) speciális területet (3. sz. ábra), amely szintén vámszabadte-
rület, s a hazai és külföldi befektetők kiemelt adózási és befektetési kedvezmé-
nyeket kapnak.

Vlagyivosztok egyébként már szabad kikötői jogállásban volt a cári Oroszország 
idejében is, 1861-től 1909-ig. 2015-ben lényegében ezt a jogállását kapta vissza, 
a 21. századi kihívásokhoz igazítva. A kikötő az orosz nyugat-keleti közlekedési 
tengely legfontosabb keleti városa, a transzszibériai vasútvonal keleti végállomá-
sa, Oroszország Kínával, Japánnal, Dél-Koreával és lényegében a csendes-óceáni 
erőtérrel folytatott gazdasági kapcsolatainak kapuvárosa, az orosz megfogalma-
zással élve „Oroszország elsődleges keleti kapuja”. Egyben a kínai „Egy Övezet 
Egy Út” kezdeményezés szárazföldi útvonalának a „Kína-Mongólia-Oroszország” 
gazdasági folyosójának kiemelt városa. Geopolitikai szempontból egyértelműen 
kijelenthető, hogy Vlagyivosztok az úgynevezett „Nagyobb Eurázsia” orosz ge-
ostratégiai irány meghatározó stratégiai földrajzi helye.

*  A fejlesztési Alap 100%-os tulajdonosa Oroszország legnagyobb befektetési bankja, a szintén 
100%-os állami tulajdonban lévő Vnesheconombank (www.web.ru)
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Oroszország kelet felé fordulása ugyanakkor felveti annak a szükségszerűségét is, 
hogy az országon belül is fokozni, erősíteni kell az európai területek és a szibériai, 
távol-keleti területek összeköttetését. Oroszország messze legnagyobb vállalata, a 
Gazprom ennek az irányelvnek megfelelően folytatja az úgynevezett „Keleti Gáz 
Program” projektet. Ezt szemlélteti a következő 4. sz. ábra.

A Gazprom „Keleti Gáz Programjának” eddig elkészült két fő része közül a 
nyugati „szárny” földgázvezeték rendszer az ország európai területeit köti ösz-
sze az Ob-folyó alsó része menti Kuznyecki-medencével, s biztosítja a vezetékes 
földgázellátást a déli nyugat-szibériai területek lakosságának. A keleti „szárny” 
a távol-keleti területek földgázellátását teremti meg. E keleti területeken kiemelt 
szerepe van a Szahalin-szigeten lévő földgázmezőknek, ahonnan LNG formá-
tumban szállítja a Gazprom a földgázt Japánba és Kínába. A déli közép-szibériai 
területeken történő földgázvezeték építésére vonatkozó tervezett nyomvonalat is 
ábrázolja a 4. ábra.

Azonban a közép-szibériai és távol-keleti déli területek földgázellátását már rész-
ben biztosítja a „Szibériai ereje” (Power of Siberia) földgázvezeték, amely Jakútia 
Chayundinskoye földgázmezőjéről szállítja a földgázt az amuri területeken át az 
orosz-kínai határvárosba, Blagovescsenszkbe. E vezeték elsődleges feladata Kína 
földgázellátása, a Gazprom és a kínai China National Petroleum Corporation 
(CNPC) által 2014 májusában megkötött szerződés alapján. E szerződés értel-
mében a Gazprom 30 éven keresztül vállalja, hogy Kínába évente 38 milliárd 

2. és 3. ábra. A Távol-Kelet 22 speciális gazdasági övezete  
és a „Vlagyivosztok szabad kikötő” speciális gazdasági övezete

Forrás: Far East Development Corporation
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köbméter földgázt szállít. A 3000 km hosszú „Szibéria ereje” földgázvezetéket 
2014 szeptemberében kezdte építeni a Gazprom, s a vezetéket 2019. december 
2-án adták át, s ezzel megkezdődött az orosz földgáz Kínába történő szállítása. 
A „Szibéria ereje” a legelső földgázvezeték Oroszország és Kína között. A kínai 
piacfokozódó fontosságára utal, hogy a Gazprom számára létkérdés az európai 
piacok mellett a kínai és a többi keleti piacra történő minél nagyobb mennyiségű 
szállítás.

Németország, a Gazprom jelenlegi legnagyobb vevője 2018-ban 58.5 milliárd 
köbméter földgázt vett. Így a Kínába szállított földgáz mennyisége (évi 38 milli-
árd köbméter) még elmarad a német gázfelvevő piac nagyságától. A 2011 novem-
berében átadott Északi-áramlat I. vezeték a Gazprom európai szállításának fő 
iránya. A Gazprom megépítette az Északi-áramlat II. vezetéket is, amely az ere-
deti tervek szerint várhatóan 2021. végén kerül átadásra. A Donald Trump által 
vezetett amerikai elnöki adminisztráció már korábban szankciókat vezetett be az 
Északi-áramlat II. vezeték építésében résztvevő vállalatok ellen.* Reálisan nézve a 
jövő tendenciáit (kiemelten a megújuló energiaforrások európai térnyerését) való-
színűsíthető, hogy az elkövetkezendő tíz évben Kína lesz a Gazprom földgázának 
legnagyobb piaca.

*  E tanulmány 2021. júliusában került lezárásra, amikor még nem volt előre látható a majd 2022. 
február 24-én megkezdődő orosz speciális katonai hadművelet/háború Ukrajna ellen. Jelenleg – 
2022. március 28-án – már egyértelműen úgy tűnik, hogy a Gazprom Északi-áramlat II. vezeték 
nem fog átadásra kerülni. Sőt várhatóan a jövőben az európai országok földgázimportjának egyre 
nagyobb része LNG formájában az USA-ból fog érkezni.  

4. ábra. A Gazprom „Keleti Gáz Programja”
Forrás: Eastern Gas Program
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4. Kilépés a jég fogságából  
- az új orosz északi hajózási útvonal 
megteremtése

Oroszország ugyan az eurázsiai erőtér vezető szárazföldi hatalmává válhat, de 
tengeri hatalmi létének, az úgynevezett „Sea Power”-nek a megteremtése mind 
természetföldrajzilag, mind geopolitikailag igen kérdéses. Bár az orosz tengeri 
partvonal hossza 37653 km (szárazföldi határai 22407 km hosszúságúak), de en-
nek túlnyomó része a hideg tengerek partvonalát jelenti, északról a Jeges-tenger, 
keletről a Csendes-óceán Oroszország határterülete. Az északi és keleti partvidék 
kikötői egyetlen egy kivétellel – a murmanszki kikötő a Golf-áramlatnak köszön-
hetően sohasem fagy be – az év nagy részében jég alatt vannak. Ezt a helyzetet 
Alekszander Dugin „A geopolitikai alapjai” c. művében úgy jellemzi, hogy délről 
Oroszországot a szárazföldi határok mintegy „anaconda-gyűrűként” veszik kö-
rül, megakadályozva, hogy az ország kijusson a meleg-tengerek irányába (Dugin, 
2004).

A földrajzi adottságoknak megfelelően az orosz tengeri erő 1/3-át az orosz Északi 
Flotta képezi, amelynek a bázisa a Murmanszk mellett Szeveromorszkban talál-
ható. Az orosz Csendes-óceáni Flotta támaszpontja az orosz Távol-Kelet legna-
gyobb és legdélibb városa, Vlagyivosztok, de a vlagyivosztoki és a mellette lévő 
nahodkai kikötő általában októbertől márciusig jég alatt van. Oroszország bal-
ti-tengeri kijáratát az orosz Balti-tengeri Flotta biztosítja, amelynek támaszpontja 
a kalinyingrádi területen, Baltiysk kikötőjében található. A Balti-tenger geostra-
tégiailag egyre fontosabb Oroszország számára, kiemelten a fokozatosan erősödő 
orosz-német gazdasági kapcsolatok és így az Északi-áramlat I. és II. vezetékek 
 miatt. Viszonylag kisméretű az orosz Kaszpi-tengeri Flotta, bázisa a Volga delta-
vidékének legnagyobb városa, Asztrahán. De mivel a Kaszpi-tenger csak nevében 
tenger (Földünk legnagyobb tava, nem rendelkezik tengeri kijárattal), így az itt 
állomásozó orosz flottának nem a „Sea Power” megteremtése a célja, hanem a 
Kaszpi-tenger környéki területek, országok hatalmi egyensúlyának a biztosítása. 
Kiemelt tekintettel az orosz nemzetbiztonság legnagyobb rizikófaktorára, Cse-
csenföldre.

Az orosz Fekete-tengeri Flotta nagysága még némileg elmarad a Balti-tengeri 
Flottától, de ennek Krím-félszigeti szevasztopoli támaszpontja az orosz tengeri 
hatalmi lét és így az orosz geopolitika kulcsfontosságú eleme. A mély vizű, egész 
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évben fagymentes, védett öbölben lévő szevasztopoli kikötő biztosítja Oroszország 
meleg tengerekre való kijutását. E kikötő Oroszország számára kiemelt stratégiai 
földrajzi hely, amely nélkül Oroszországnak nincs lehetősége a Földközi-tengerre 
való kijutásra.

A Krím-félsziget orosz annektálásának az alapvető oka egyértelműen az orosz fé-
lelem volt, kiemelten attól, hogy Ukrajna EU-hoz és a NATO-hoz való közeledése 
révén Oroszország elveszítheti a szevasztopoli kikötőt. Sőt az orosz félelemnek tör-
ténelmi alapja is van, hiszen 160 évvel ezelőtt a krími háborúban a brit, a francia 
és a török erők közösen győzték le a cári Oroszországot, s így megakadályozták az 
orosz befolyás kiterjesztését a Boszporuszra és a Dardanellákra, a Fekete-tengert 
a Földközi-tengerrel összekötő két tengerszorosra. Oroszország minden jelenlegi 
tengeri úton történő világpolitikai „fellépése” (például a Szíriába irányuló tengeri 
katonai erők) a szevasztopoli kikötőből indul. Ukrajna esetleges NATO-tagsága 
egyébként a fekete-tengeri térségében egyértelműen a NATO erők fölényét jelen-
tené, hiszen Románia, Bulgária és Törökország a NATO tagja.

Nem véletlenül az orosz geopolitika egyik kiemelt célja a minél erősebb orosz-tö-
rök kapcsolatok kiépítése. Ennek alapja, hogy a Gazprom Kék-áramlat vezetéke 
a Fekete-tengeren át Ankarába szállítja a földgázt. Az orosz-török kapcsolatok to-
vábbi fontosságára utal, hogy 2020. január 8-án Isztambulban átadták a Gazp-
rom Török áramlat vezetékét. Sőt 2021. január elsején megnyitották a Török 
Áramlat szerbiai szakaszát, az úgynevezett Balkáni Áramlatot. E Balkáni Áram-
lat Törökországból Bulgárián át haladva szállítja a Gazprom földgázát Szerbiába, 
s várhatóan 2021 októberétől már Magyarországra és Ausztriába is. Ezzel a Gazp-
rom számára lehetővé vált, hogy Ukrajna megkerülésével Közép-Európába a déli 
irányból is juttasson földgázt.

Azonban Oroszország tengeri hatalmi szerepköre lényegesen erősödhet a közel-
jövőben. Amíg korábban az orosz északi és keleti partvidék az év nagy részében 
jég alatt volt, most a globális felmelegedés révén nyaranta már hajózható az orosz 
csendes-óceáni partvidék északi része és az orosz jeges-tengeri partvidék. Ezál-
tal új orosz úgynevezett transzpoláris tengeri szállítási útvonal alakul ki, amely 
tengeri összeköttetést teremt Európa, Ázsia és Észak-Amerika között. De ez nem 
kizárólag orosz útvonal, mivel még 2017-ben Oroszország és Kína megállapo-
dott arról, hogy közösen fogják fejleszteni az új északi hajózási útvonalat. Ezt 
követően, 2018 januárjában hirdette meg Kína az új északi Arktikus Selyemút 
kezdeményezést, amelynek célja az, hogy a hatalmas infrastrukturális fejleszté-
sek révén új tengeri szállítási útvonal alakuljon ki Kína keleti kikötőiből a Csen-
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des-óceánon át az Oroszország felségterületéhez tartozó jeges-tengeri útvonalon 
keresztül, a Skandináv-félszigetet megkerülve a legnagyobb nyugat-európai ki-
kötőkig.

Oroszország a tervek szerint 2030-ig jelentős fejlesztéseket fog megkezdeni a je-
ges-tengeri hajózási útvonal fejlesztésére, nevezetesen kikötők, speciális hajók, 
különböző navigációs berendezések építésére és fejlesztésére. Ennek egyik leg-
első eredménye, hogy 2017 decemberében megkezdődött az orosz-kínai-francia 
tulajdonú Jamal LNG projekt keretében a Jamal-félszigetről az LNG szállítás a 
jeges-tengeri útvonalon át a legnagyobb kínai kikötőkbe. A projekt többségi tulaj-
donosa az orosz Novatek cég, amely a Gazprom után Oroszország 2. legnagyobb 
földgáztermelő vállalata. A Novatek cég fő tulajdonosa (28%-ban) és vezérigaz-
gatója Leonid Mikhelson, akit Oroszország egyik leggazdagabb emberének tar-
tanak. Egyébként a Novatek cégnek 9,4%-os arányban a Gazprom az egyik ki-
sebbségi tulajdonosa.

A Jamal LNG projekt nyugati és keleti szállítási útvonalát és ennek költségét 
ábrázolja a következő 5. sz. ábra. A Jamal-félsziget Északi-sarkkörön túli, az Ob 
folyó torkolatánál lévő, újonnan épített Szabetta (Sabetta) kikötőjéből kiin duló 
LNG szállító hajók szállítási költsége Ázsiába nyugat felé haladva 2,49 USD egy 
millió BTU-ra (british termal unit) számolva, kelet felé haladva viszont csak 
1,84 USD. De e keleti útvonal, egyelőre még csak nyáron használható, mind-
össze nyolc hétig. Annak érdekében, hogy az évben minél hosszabb ideig, s ne 
csak nyáron legyen használható e keleti szállítási útvonal, Oroszország az északi 
útvonal infrastrukturális fejlesztésére a Rosatom vállalaton belül külön részleget 
hozott létre, amelynek többek között feladata az is, hogy a kereskedelmi szállító 
hajókat kísérő nukleáris jégtörő hajókat építsen. A Rosatom e flottáját jelenleg két 
nukleáris jégtörő hajó alkotja, a „Yamal” és az „50 Let Pobedy”.

Oroszország és a Novatek vállalat célja, hogy a közeljövőben az északi szállítási 
útvonal egész évben használható legyen, s ezt a jövőbeli, tervezett LNG szállítási 
helyzetet ábrázolja a 6. sz. ábra. Az ábrán látható, hogy az eddig 36 napot igénybe 
vevő, Ázsiába irányuló nyugati szállítási útvonal teljes leállításával a keleti szál-
lítási útvonal csak 19 napot igényelne, s a költsége 1,65 USD lenne egy millió 
BTU-ra számolva. Ezen egész évben használható keleti szállítási útvonal megte-
remtéséhez a Novatek cég a kamcsatkai-félszigeten a közeljövőben új LNG átrakó 
állomást fog építeni. Sőt a Novatek cég az eddigi Jamal-félszigeti LNG projekt 
mellett a szomszédos Gydan-félszigeten „Arctic LNG 2” néven, várhatóan 2023-
tól új LNG projektet fog kezdeni. Így mindezek révén várható, hogy a jövőben 
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Oroszország a normál gáz állapotú földgázexport mellett az LNG export terén is 
a világvezető országa lehet, vagy legalábbis a három vezető LNG exportáló ország 
közé tartozhat. Egyébként 2019-ben Oroszország már a világ negyedik legna-
gyobb LNG exportáló állama volt, Katar, Ausztrália és az USA után. Geopoli-
tikai értelemben ez azt is jelenti, hogy ugyan jelenleg még az USA LNG kivitele 
meghaladja Oroszországét, de a közeljövőben Oroszország Északi-sarkkörön túli 
fejlesztései révén megelőzheti az USA-át, sőt a sarkvidékért folytatott nagyhatal-
mi harc egyértelmű nyertesévé is válhat.

Gondoljuk csak el, hogy milyen hatalmas jelentősége van Oroszország számára 
annak, hogy most először a történelem során a nyári hónapokban az ország dél-
keleti részéről, Vlagyivosztokból tengeri úton el lehet jutni az ország legfontosabb 
északnyugati pontjára, Szent Pétervárra (pontosabban szólva Belomorszkba, a 
Fehér- tengert és a Balti-tengert összekötő csatorna északi bejáratához, amely köz-
vetlenül Szent Pétervárra vezet). Ha még mind ehhez hozzávesszük azt is, hogy 
az előrejelzések szerint a globális felmelegedés révén az európai kontinensnél is 
nagyobb állandóan fagyott föld (a világ legnagyobb, 11,1 millió négyzetkilométer 
területű örökfagy „birodalma” van Oroszországban) 2080-ra jelentősen, mintegy 
20-25%-kal csökkenni fog, s így az orosz tajga vidékének jelentős része a jövőben 
mezőgazdasági területté válhat, akkor Oroszország a globális felmelegedés egyik 
nyertesének is tekinthető. Benépesülhetnek az eddig még állandóan fagyott alta-
lajú szibériai és távol-keleti területek, s ennek révén még inkább erősödhet Orosz-
ország nyitása a keleti, a csendes-óceáni térség államai felé.

5. és 6. ábra. Az orosz NOVATEK cég jelenlegi  
és jövőbeli LNG szállítási útvonalai és ezek költségei

Forrás: Novatek presentation – Transforming into a Global Gas Company,  
From 2018 to 2030.
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5. Kilépés az „anaconda gyűrűjéből”  
- új tengeri kijárat dél felé  
azaz az Észak-Déli Közlekedési Folyosó

Oroszország 2002-ben írta alá az egyezményt Iránnal és Indiával egy új Észak-Déli 
Közlekedési Folyosó (International North-South Transport Corridor – INSTC) 
megépítéséről. Az egyezményhez később csatlakozott a Kaszpi-tenger övezetének 
legfontosabb „pivot”-állama Azerbajdzsán, valamint Örményország, a közép- 
ázsiai térségből Kazahsztán, Kirgizisztán és Tádzsikisztán, továbbá Törökország 
és Szíria, a Hormuzi-szoros Irán melletti másik állama Omán*, s Kelet-Európából 
Ukrajna és Belarusz. Az immár közel 20 éves egyezmény még nem ért el olyan 
nagy sikereket, mint a kínai „Egy Övezet Egy Út” program, többek között azért 
sem, mert a közlekedési folyosó egyes szakaszainak kiépítése az érintett államok 
közötti bilaterális egyezményeken alapul, s a pénzügyi forrás sem olyan nagymér-
tékű. Általában az Ázsiai Fejlesztési Bank és az Eurázsiai Fejlesztési Bank biztosít-
ja a pénzügyi hátteret ezen közlekedési folyosó fejlesztéséhez.

Ezen új észak-déli összeköttetésnek kiemelt fontossága van Oroszország számára, 
mert ennek révén kapcsolatot lehet teremteni a Balti-tenger és a Perzsa-öböl, vala-
mint az Indiai-óceán között. Viszont az is földrajzi tény, hogy Oroszország meleg 
tengeri kijáratot az Arab-tenger és az Indiai-óceán felé kizárólag Iránon keresztül 
kaphat, így az INSTC valódi kulcsállama Irán. A következő, 7. sz. ábra Irán geo-
politikai helyzetét szemlélteti.

Irán stratégiai földrajzi helyzete annak köszönhető, hogy a Kaszpi-tenger és az 
Arab-tenger összekötő állama, s a leghosszabb, majd 800 km hosszú Perzsa-öböl 
menti partszakasszal rendelkezik. Szomszédos Afganisztánnal és Pakisztánnal. 
A hidegháború időszakában az USA számára az úgynevezett fékentartás (conta-
inment) eszmerendszer alapján a Törökországtól a Himalájáig található államok 
adták azt a geopolitikai láncolatot, amely megakadályozta azt, hogy a Szovjetunió 
a Perzsa-öböl és az Indiai-óceán irányába újabb érdekszférákat szerezzen, s így 
ezeket az államokat az USA jelentős gazdasági és katonai támogatásban részesítet-
te. Irán nukleáris programja  miatt 2008-tól az ENSZ BT rendszeresen szankciók-
kal sújtotta az országot. Barack Obama elnökségi időszakának egyik legnagyobb 
külpolitikai sikere az volt, hogy 2015 júliusában Irán és a BT öt állandó tagja, 

*  A Hormuzi-szoros északi része Iránhoz, déli része Ománhoz (a terület Omán exklávéja) 
tartozik.
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valamint Németország aláírták a nukleáris megállapodást, s így 2016-tól megkez-
dődött a szankciók feloldása. Donald Trump 2018. augusztus 6-tól visszaállította 
az Irán elleni szankciókat, amely az USA felől nézve geostratégiai szempontból 
hatalmas hiba, hiszen így egyre erősebbé válik Oroszország és Irán szövetsége, s 
ezzel összefüggésben az észak-déli közlekedési folyosó kiépítése az utóbbi években 
újabb lendületet kapott.

A 7. sz. ábrán jelöltem azt a lehetséges legrövidebb földrajzi útvonalat, amely 
az indiai Mumbai városából Iránon és a Kaszpi-tengeren át Oroszország-
ba vezet. Az INSTC legfontosabb, 7200 km hosszú multimodális úgynevezett 
„Transz-Kaszpi-tengeri” folyosója pontosan ennek a földrajzi útvonalnak felel 
meg, ezt szemlélteti a következő 8. sz. ábra is. Lényegében így közvetlen közleke-
dési összeköttetés valósul meg Mumbai városától az iráni Bandar-Abas kikötőn 
át Irán területével, s majd Bakut érintésével halad tovább az orosz kaszpi-tengeri 
Asztrahánon át, Moszkvától egészen Szentpétervárig. Ez az útvonal tíz nappal 
rövidebb, mint a hagyományos tengeri útvonal (16000 km hosszú) a Szuezi-csa-
tornán keresztül. E „Transz-Kaszpi-tengeri” útvonal kiegészül még egy úgyneve-
zett Nyugati és egy úgynevezett Keleti közlekedési folyósóval, azzal a céllal, hogy 
fejlődjön a Kaszpi-tenger környékének közlekedési infrastruktúrája.

7. ábra. Irán geopolitikai helyzete
Forrás: Ablaka Gergely: Irán a 21. század geopolitikai-világpolitikai térképén.  

Geopolitika a 21. században. 2010. október. I. évf., 1. szám. pp. 110. –  
Az India és Oroszország közötti INSTC nyomvonala e tanulmány szerzőjének a jelölése.
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A Kaszpi-tenger nyugati partján haladó vasúti folyosó Irán Qazvin városától 
indul, s majd Azerbajdzsánon áthaladva lép be orosz területre, s halad tovább 
a legnagyobb orosz kaszpi-tengeri kikötőig, Asztrahánig. A vasúti közlekedés 
korszerűsítése és a hiányzó vasúti szakaszok kiépítése mellett megépült Irán és 
Azer baj dzsán határszakaszán Irán új kikötője is, Astara. S mivel Azerbajdzsán és 
ennek legnagyobb kikötője, Baku abszolút stratégiai fontosságú, így az azeri kor-
mány Bakutól délre, Alyat néven új árufuvarozási kikötőt is épített.

A Kaszpi-tenger keleti partvonalán lévő vasúti folyosó áruszállítási összeköttetést 
teremt Irán Gorgan városa és Asztrahán között Türkmenisztánon és Kazahsztánon 
át. E folyosó fejlesztéséhez kapcsolódik Türkmenisztán legnagyobb kikötőjének 
Türkmenbasinak és Kazahsztán Aktau és Kurik kikötőinek fejlesztése. Irán számára 
e nyugati és keleti folyosó is rendkívül előnyös, mivel a Kaszpi-tengerhez viszonylag 
közel lévő Teherán így kiemelt logisztikai központtá válhat a közeljövőben.

Mivel a Kaszpi-tenger a valódi kulcsövezete az orosz-iráni-indiai együttműködés 
keretében épülő Nemzetközi Észak-Déli Közlekedési Folyosónak, így a Kaszpi- 
térség határozottan felértékelődött Oroszország számára az utóbbi években. 2019-
ben rendezték meg először Türkmenisztán Awasa városában az első úgynevezett 
Kaszpi Gazdasági Fórumot, amelyen a kaszpi-tengeri partvonallal rendelkező 
öt ország (Oroszország, Irán, Kazahsztán, Azerbajdzsán és Türkmenisztán) vett 
részt. Egyébként ezen a gazdasági fórumon Azerbajdzsán és Türkmenisztán ismé-
telten jelezte, hogy megépítenék a transz-kaszpi gázvezetéket, de ahogy korábban 
is, ez Oroszország és Irán részéről ismételt elutasításban részesült.

8. Összefoglalás – az új orosz keleti, északi 
és déli geostratégiai irányok megerősödése

Előzetes kutatási hipotézisem az volt, hogy az elkövetkezendő évtizedekben 
Oroszország Nyugattal folytatott kapcsolatai gyengülni fognak, s az ázsiai térsé-
gek prioritása fog nőni Oroszország számára. E tanulmány alapján hipotézisem 
megerősítést nyert, sőt még megállapítható az is, hogy az orosz geostratégiák terén 
nem csak a keleti irány, hanem az északi és a déli irány fontossága is nőtt, sőt a 
közeljövőben még inkább nőni fog. A globális felmelegedés és az épülő Észak- 
Déli Közlekedési Folyosó révén Oroszország túlléphet azon a földrajzi korlátokon, 
amelyek északról és déltől földrajzilag zárt országgá tették. Teljesen egyértelmű, 
hogy a jelenlegi orosz „Nagyobb Eurázsia” geostratégiai irány fő célja az angol-
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szász térségtől való függetlenedés, s egy új ázsiai dominanciájú eurázsiai erőtér ki-
építése. Most ehhez Oroszország szempontjából nagyon kedvező a világpolitikai 
és a világgazdasági környezet, mivel az atlanti erőtér által dominált világ után a 
megarégiók, regionális piacok, regionális világrendek szintjén kezd formálódni az 
új többpólusú világ.

De túl a geopolitikai irányváltáson, geoökonómiai szempontból mennyire reális 
Oroszország elfordulása a Nyugattól? Erre a kérdésre kíván részben választ adni a 
következő két, a szerző által készített grafikon (9. és 10. sz. ábrák), amely Orosz-
ország áruexportjának és áruimportjának 2000-től 2020-ig történő alakulását 
szemlélteti Németország, Kína és az USA desztinációi alapján.

8. ábra. A Nemzetközi Észak-Déli közlekedési folyosó térképe
Forrás: Valdaj Klub infografika. (2021. február 18.)
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9. ábra. Oroszország áruexportja Németországba, Kínába és az USA-ba,  
2000-től 2020-ig

Forrás: IMF Direction of Trade Statistics adatállomány, saját szerkesztés

10. ábra. Oroszország áruimportja Németországból, Kínából és az USA-ból, 
2000-től 2020-ig

Forrás: A szerző által készített grafikon az IMF Direction of Trade Statistics  
adatállománya alapján
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Mind az áruexport, mind az áruimport alapján megállapítható, hogy a 2008-as 
pénzügyi válságig Németország volt a domináns az orosz árukereskedelemben. 
Majd a válság után Oroszország Kínából érkező importjának értéke már meg-
haladta a Németországból érkező import értékét. Továbbá a 2014-ben kezdődő 
nyugati szankciók nyomán 2015-től az orosz áruexport fő irányává is Kína vált 
Németország helyett. A két grafikonon látható az is, hogy 2000-től 2006-ig a 
Kínába irányuló orosz áruexport értéke lényegesen meghaladta a Kínából érkező 
orosz áruimport értékét. Viszont 2007-től már deficitessé vált Oroszország Kíná-
val folytatott árukereskedelme, 2020-ban e deficit értéke már több mint ötmil-
liárd USD-nek felelt meg. Az USA-ba irányuló orosz áruexport lényegében alig 
változott 2000-től 2020-ig, míg az USA-ból érkező orosz áruimport 2000-től 
2014-ig közel hétszeresére nőtt, bár a nyugati szankciók nyomán ez a 2020. évi 
érték csak közel a 2008. évi értéknek felel meg.

E tanulmányhoz kapcsolódó további kutatásaimat Oroszország külgazdasági 
kapcsolatainak elemzésével kívánom folytatni, mind az árukereskedelem, mind a 
működőtőke-áramlások vizsgálata alapján. Kiemelten azzal a céllal, hogy választ 
adjak arra a kérdésre, hogy mikorra prognosztizálható az, hogy Oroszország gaz-
dasági értelemben is képessé válik arra, hogy lényegesen csökkentse a Nyugattal 
való kapcsolatát.
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VÁLASZÚT ELŐTT  
A „SANGHAJI SZELLEMISÉG”:  
HÚSZ ÉVES A SANGHAJI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERVEZET

Krajcsír Lukács

Absztrakt

„A tárgyalóasztalnál ülő államfők az emberiség felét képviselik” – Nurszultan Nazar-
bajev kazah államfő így dicsekedett, amikor üdvözölte a Sanghaji Együttműködés 
Szervezet (Sanghai Cooperation Organization/SCO) 2005-ös kazahsztáni találko-
zójára érkező delegációkat (Rozoff, 2009). Eme kijelentését arra alapozta, hogy In-
dia, Irán és Pakisztán a csúcstalálkozó alatt – Mongólia után – szintén megkapta a 
megfigyelői (observer) státuszt és a képviselőik szintén jelen lehettek az eseményen. 
Bár Nazarbajev mondatai akkor még finoman szólva is enyhe túlzásnak tűntek, 
de tizenkét évvel később, az ismételten Asztanában (2019-től Nur-Szultanban) 
tartott SCO csúcstalálkozón valósággá váltak: bár Teherán megfigyelői státuszban 
maradt, de Iszlámábád és Új-Delhi a szervezet teljes jogú tagjaivá váltak.

Kulcsszavak: Kína, Sanghaji Együttműködési Szervezet, India, fejlődési pe-
riódus.

1. Bevezetés

Nem ez volt az egyetlen komoly változás, amelyen a SCO 2017-ig keresztülment. 
Az elmúlt húsz évben nemcsak a „kooperálók száma” nőtt, de ezzel párhuzamosan 
maga az együttműködés is mélyült. Ahogyan azt Magyarországon élő szakértők 
szintén megjegyezték, hogy az SCO eleve úgy deklarálta magát, „mint egyedi, be-
folyással rendelkező, határozott regionális szervezet, ami folyamatosan bővül” (Zoltai, 
2018, p. 6). Természetesen nem mindenki osztja ezeket a nézeteket: bár kétségte-
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len, hogy India és Pakisztán felvétele sok geopolitikai, gazdasági és egyéb előny-
nyel jár, de legalább ugyanennyi hátránnyal, hiszen nemcsak a két új állam között 
vannak súlyos konfliktusok, hanem a régi-új tagok esetében is. (Eszterhainé Sző-
ke, 2018, p. 17). Ugyanúgy 2018-tól már egyre kevesebb új területen működnek 
együtt, s nem tudnak annyi konkrét kézzel fogható eredményt felmutatni, mint 
korábban. Valóban, egy külső szemlélő számára úgy tűnhet, hogy a felek az elmúlt 
években lezajlott csúcstalálkozókon inkább csak szimbolikus vagy kevésbé lényeges 
dolgokban tudtak megállapodni. Sőt, a 2020-as moszkvai értekezlet – alkalmaz-
kodva a Covid-19 okozta kihíváshoz – csak videokonferencia formájában valósult 
meg, s leginkább a járvány megfékezésével kapcsolatos kérdések voltak terítékén.

Jogosan merül fel a kérdés, hogy a Sanghaji Együttműködési Szervezet 20 évvel 
– és negyed évszázaddal az „elődszervezetnek” tartott Sanghaji Ötök – a létrejöt-
te után valóban elérte-e a zenitjét? Az olyan megpróbáltatások, mint a járvány, 
a globális felmelegedés, a migráció stb., a felbomlás útjára terelik a szervezetet? 
Vagy csupán rövid megtorpanásról van szó, ahogyan az már a SCO történetében 
egyszer-kétszer előfordult? Lehet, hogy a közeljövőben történő események ismét 
„katalizálják az együttműködést” és a szervezet tovább halad afelé, hogy egy igazi, 
megkerülhetetlen globális tényezővé váljon a 21. században?

1. ábra. A Sanghaji Együttműködési Szervezet.  
Piros – tagállamok, kék – megfigyelők, sárga – Dialógus Partnerek

Forrás: Maduz, 2018, p. 7.
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2. Egy eurázsiai szervezet 
fejlődésének periódusai

2.1. 1. szakasz. Az együttműködés csírái (1992–1996)

A Szovjetunió felbomlása után mind Moszkva, mind Peking felől igény mutat-
kozott egy általuk vezetett regionális szervezet felállítására. Mindkét nagyhatalom 
ugyanis pontot kívánt tenni a régóta húzódó határkonfliktusuk végére. Ezenfelül 
azt sem akarták, hogy a fennmaradó területi viták  miatt az újonnan létrejött or-
szágok között bármiféle fegyveres konfliktusra kerüljön sor.* Ezzel párhuzamosan 
egy másik veszélyforrás szintúgy felütötte a fejét a régióban: egyre nagyobb méretet 
öltött a szélsőséges iszlamizmus jelentette veszély, mivel a különböző militáns cso-
portok nem egyszer konfrontálódtak a helyi elittel – Tádzsikisztánban pedig 1992-
től 1997-ig tartó véres polgárháborúhoz vezetett. Moszkva és Peking a kilenc-
venes években egyre jobban tartott a militáns iszlamizmus expanziójától, mivel 
támogatottságuk Kína nyugati részén élő ujgurok és Oroszországban – leginkább 
Csecsenföldön és Dagesztánban – élő muszlimok körében egyaránt nőtt. Vége-
zetül a kilencvenes években mindkét nagyhatalom aggódva tekintett az Egyesült 
Államok, Nyugat-Európa és Törökország egyre növekvő befolyására. A kínai és az 
orosz vezetést ugyanis aggasztotta, hogy az új országokban hirtelen megjelentek a 
nyugati befektetők, akiket elsősorban az energiahordozók kitermelése és szállítása 
érdekelt, ráadásul katonai és terrorizmus-elleni harc területén (például Üzbegisz-
tánnal) is egyre komolyabb együttműködésre került sor (Wishnick, 2002). Mind-
ezekből kifolyólag 1996. április 26-án Oroszország, Kína és három közép-ázsiai 
ország – Kazahsztán, Kirgizisztán és Tádzsikisztán – aláírta a „Bizalomerősítés a 
határterület katonai kérdéseiben” szóló szerződést, amely később a Sanghaji Ötök 
néven vonult be a történelembe. Deák András Oroszország-szakértő találóan je-
gyezte meg az egyik publikációjában, hogy a Sanghaji Ötök elsősorban Orosz-
ország sikere volt: Moszkva először exportált egy biztonságpolitikai intézményt 
Ázsiába, mégpedig úgy, hogy mind a multilaterális vonásokban, mind a belső me-
chanizmusban az európai modelleket követte (Deák, 2005, p.117).

*  Moszkva és Peking már 1997-ben nagyjából megoldotta a határvitákat, amely magába foglalta a 
keleti (4200km) és nyugati határvonalak (55km) tisztázását. Az utolsó vitás ügyeket 2004-ben 
sikerült elsimítani: Kínához csatolták a Tarabov-szigetet (Yinlong), s 2008-ban látványos cere-
mónián Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és kínai kollégája, Yang Jiechi aláírta a kínai-orosz 
határról szóló kiegészítő jegyzőkönyvet. 
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2.2. 2. szakasz. Ötökből a Hatokba  
– A Sanghaji Együttműködési Szervezet  
megszületése (1997–2003)

A Sanghaji Ötök létrehozása korántsem vetett végett az integrációs folyamatok-
nak. 1997-ben a tagok megegyeztek arról, hogy csökkentik a katonák létszámát a 
határ menti régióban, miután aláírták a „Szerződés a határ menti területeken állo-
másozó csapatok kölcsönös létszámcsökkentéséről” egyezményt. 1998-ban a Sanghaji 
Ötök a régió békéjének és stabilitásának fenntartását tűzték ki célul. Lényegében 
az 1999-ben tartott biskeki csúcson vette kezdetét egy újfajta, bővebb jogkörrel és 
lehetőséggel rendelkező integrációs szervezet kiépítése. Ekkor tartották meg elő-
ször a miniszteri találkozókat és speciális munkacsoportokat állítottak fel (Haas, 
2007, p. 65). A 2000-es dusanbei értekezleten már az amúgy addig kívülálló-
ként viselkedő Iszlam Karimov, Üzbegisztán elnöke, szintén részt vett. A Sanghaji 
Ötök létrehozták a Nemzeti Koordinátorok Tanácsát, ahova mindegyik tagállam 
elküldhette a saját képviselőjét, s ezen a fórumon vitatták meg legfontosabb kér-
déseket.

2001. június 15-én a Sanghaji Ötök tagjai és Üzbegisztán aláírta a Sanghaji Szer-
ződést, amellyel, de jure létrejött a Sanghaji Együttműködési Szervezet.* Az ala-
pítók azzal indokolták az „együttműködés” létrehozását, hogy csak így tudnak 
sikeresen harcolni a „három gonosz”, vagyis a szeparatizmus, az extrémizmus és 
a terrorizmus, ellen. A SCO felállításával Kína és Oroszország egy nagyon is kéz-
zel fogható hatalmi struktúrát épített maga köré, amely már nem az ideológiára, 
hanem szigorúan a pragmatizmusra épített. 2002-ben Szentpéterváron aláírták 
az SCO Alapszabályát, s elfogadták annak célkitűzéseit. Továbbá megállapodtak 
a szervezet felépítéséről is: Államfői Tanácsa, Kormányfők Tanácsa, Külügymi-
niszterek Tanácsa, Minisztériumok Vezetőinek Tanácsa, Nemzeti Koordináto-
rok Tanácsa, Titkárság (Bővebben ezekről Eszterhainé Szőke, 2018, p. 8; Szabó, 
2019, p. 135-136). Ezenfelül a szervezet olyan fontos, különálló szervekkel ren-

*  Üzbegisztán leginkább az ellenőrizhetetlen kábítószer- és fegyverkereskedelem, valamint a szom-
szédos Afganisztánból beszivárgó terrorizmus miatt kényszerült a korábbi távolságtartó politiká-
jának felülbírálásához.  A térség államai tartottak attól, hogy Üzbegisztánban – tádzsikisztáni-
hoz hasonló – polgárháború robban ki, amely az egész régióra nézve súlyos következményekkel 
jár. Ugyanakkor nem mindenki értett egyet Taskent csatlakozásával: a szomszédos államokkal 
több területi és vízbiztonsági konfliktusa volt, miközben Oroszország és részben Kína az akkori-
ban igencsak gyümölcsöző amerikai-üzbég kapcsolatok miatt viszonyult óvatosan a közép-ázsiai 
ország felvételéhez.  

VÁLASZÚT ELŐTT A „SANGHAJI SZELLEMISÉG”:  
HÚSZ ÉVES A SANGHAJI EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERVEZET



175

delkezik, mint a 2002-ben felállított Regionális Terrorizmus-ellenes Struktúra 
(Regional Antiterrorist Structure/RATS), amelynek központja Taskentben találha-
tó. A RATS célja a határokon átívelő fegyver-, ember és kábítószercsempészet, 
illetve a terrorizmus elleni küzdelem: a becslések szerint 2017-ig mintegy 600 me-
rényletet akadályozott meg és 500 terroristát fogott el (Deasai, 2017). A 2003-as 
moszkvai csúcstalálkozó eredménye mintegy harminc dokumentum aláírása volt: 
többek között elfogadták a költségvetést és a hivatalos szimbólumokat, szabályo-
kat, valamint felállították a Titkárságot. Szintén ebben az évben tartották meg 
az első, „Együttműködés 2003” nevű SCO hadgyakorlatot, amelyen Oroszország, 
Kína, Tádzsikisztán, Kazahsztán, Kirgizisztán vett részt. A hadgyakorlat első fá-
zisa Kazahsztán keleti részén, a második része pedig északnyugat-kínai Xinjiang 
tartományban zajlott – ez volt az első alkalom, hogy Peking belegyezésével kül-
földi hadseregek Kína területén tarthattak szárazföldi hadgyakorlatot (Sputher-
land–Green–Janik, 2020, p.12).

2.3. 3. szakasz. Intézményesülés útján (2004–2005)

Ebben az időszakban az SCO kilépett a regionális keretekből: már a nyugati kö-
rökben is úgy kezdtek el beszélni a szervezetről, mint egy lehetséges ázsiai gaz-
dasági vagy katonai szövetségi rendszer prototípusáról (Horváth, 2014, p. 253; 
Scott-Smith, 2020, p. 180). 2004. január 1-től a Sanghaji Együttműködési Szer-
vezet már teljes jogú, bejegyzett intézmény lett az ENSZ-ben, amely különálló 
megállapodásokat kötött az ASEAN-nal, FÁK-kal és az ENSZ egyes ügynöksé-
geivel is (Maduz, 2018, p. 10). A 2004-es taskenti csúcstalálkozó legfontosabb 
vívmánya a Szabályzat a megfigyelői státuszról a Sanghaji Együttműködési Szer-
vezetben nevű dokumentum aláírása volt, amely arról szólt, hogy mit is jelent a 
megfigyelői státusz és miképp szerezheti meg azt egy ország: ha tiszteletben tartja 
a tagálla mok szuverenitását, területi integritását, elfogadja a „sanghaji szellemisé-
get”, valamint az Államfői Tanács jóváhagyja a jelentkezését. A megfigyelői stá-
tusszal rendelkező tagok részt vehetnek az Államfői Tanács és a Külügyminiszteri 
Tanács csúcstalálkozóin, a közös katonai gyakorlatokon és a terrorizmus elleni 
harcban, valamint a gazdasági-energetikai kooperációkban (Nagy, 2018. p. 55). 
Először Mongólia élt a lehetőséggel, amely 2004-ben megkapta a megfigyelői stá-
tuszt. Viszont 2005-ben újabb három állammal bővült a megfigyelők létszáma: 
Indiával, Iránnal és Pakisztánnal. Mivel nyugati körökben ezt a „rangot” a teljes 
jogú tagság „előszobájának” tekintették – mint 2017-es bővítés során kiderült ko-
rántsem tévesen – ezért sokan aggódva tekintettek egy lehetséges „anti-NATO” 
megszületése felé és már komolyan kezdtek foglalkozni azzal, hogy miképp lehet-
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ne ellensúlyozni a szervezetet.* Annak ellenére, hogy 2005 után az SCO világpo-
litikai súlya megnövekedett, mégis ennek a „lendületnek” hamarosan véget vetett 
a 2006-os tagfelvételi moratórium, amikor Irán és Pakisztán teljesjogú felvételi 
kérelmét elutasították.

2.4. 4. szakasz. Szorosabb gazdasági kooperáció 
(2006–2008)

Mivel a 2006-ban a sanghaji csúcstalálkozón ratifikált Sanghaji Együttműködési 
Szervezet Ötéves Évfordulója Nyilatkozatában egy időre véget vetettek a további 
tagok felvételének, ezért ettől az évtől, Kína nyomására leginkább a gazdasági 
aspektusokra koncentráltak. Létrejöttek az első olyan nem kormányzati szer-
vek, mint az Interbank Konzorcium és a Gazdasági Tanács. Ezek mind saját 
elnökkel, tanácsadói testülettel, adminisztrációval rendelkeznek, amelyek közös 
fejlesztéseket valósítanak meg a kereskedelem, a mezőgazdaság, a pénzügy, a lo-
gisztika, a tudomány, valamint a telekommunikáció területein (Boland, 2011, p. 
14). Meglepő módon Oroszország, amely kezdetben inkább biztonságpolitikai 
szervezetként tekintett az SCO-ra, kénytelen volt felülvizsgálni a korábbi állás-
pontját és nagyobb szerepet szánni a gazdasági elemeknek. Ugyanis Moszkva 
(jogosan) tartott attól, hogy a befektetés és a segélyezés területén túlzott kínai 
dominancia alakul ki, s előbb-utóbb kiszorítják Oroszországot az egész régióból. 
Ugyanúgy Vlagyimir Putyin közbenjárására 2007-ben kiterjesztették az együtt-
működést az energetikai szektorra is: létrejött az SCO Energia Klubja. A cél az 
volt, hogy egy egységes stratégiát és irányvonalat hozzanak létre az energiater-
melő, az energia felhasználó és a tranzit szerepet betöltő tagállamok között, de 
sok elemző és nyugati politikus úgy tekint erre, mint egy orosz vezetésű, föld gáz-
ára kat meghatározó OPEC-re. 2007-ben a vámszabályozások összehangolásáról 
és átláthatóbbá tételéről született egyezmény, sőt még az olyan „puha területek” 
szintúgy a figyelem középpontjába kerültek, mint az oktatás és kultúra (Eszter-
hainé Szőke, 2018, p. 9).

Bár ebben az időszakban a politikai és katonai aspektus háttérbe szorult, de ez 
nem felétlenül jelenti azt, hogy teljesen elhanyagolták volna. A kínai-orosz „Béke-
misszió 2005” sikerén felbuzdulva, a 2007-es Békemissziót már az SCO tagálla-
mainak bevonásával tartották meg. Ez volt az addig valaha rendezett legnagyobb 

*  Szintén 2005-ben történt meg, hogy az Egyesült Államok megfigyelői státuszért folyamodott, 
de ezt Oroszország és Kína határozottan elutasította; sőt egyidejűleg felszólították Washingtont, 
hogy vonja ki csapait Kirgizisztán és Üzbegisztán területéről.
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közös hadgyakorlat a térségben: 1600 kazah, kirgiz, kínai, orosz, tádzsik és üzbég 
katona vett részt rajta (Sputherland–Green–Janik, 2020, p.17). Éppúgy ebben 
az évben az SCO együttműködési megállapodást kötött a Kollektív Biztonsá-
gi Szerződés Szervezetével (Collective Security Treaty Organization-CSTO).* 
A 2008-as dusanbei találkozón vezették be az úgynevezett Dialógus Partnersé-
get. Ide olyan országok kerülhetnek, amelyek osztják Sanghaji Együttműködési 
Szervezet alapelveit és célkitűzéseit, részt vehetnek az üléseken és bizonyos kér-
désekben nyíltan hangoztathatják álláspontjaikat. A tanulmány megírásakor hat 
ország tartozott ebbe a kategóriába: Azerbajdzsán, Örményország, Kambodzsa, 
Nepál, Törökország és Srí Lanka.

2.5. 5. szakasz. A megtorpanás évei (2008–2011)

Miközben a 2000-es évek elején és közepén az SCO látványos fejlődésen ment 
keresztül, addig az évtized végére a folyamat lelassult, sőt, látványos visszaesés 
következett be. Ennek hátterében leginkább két 2008-as esemény állt. Az egyik 
az akkor kezdődő pénzügyi válság, amely először ugyan az Egyesült Államokat, 
majd Európát sújtotta, de fokozatosan beszivárgott a többi régióba is. Az SCO 
esetében a pénzügyi válság minden addig elért gazdasági eredmény lenullázásával 
fenyegetett, veszélybe sodorva a közép-ázsiai országok nemzetgazdaságát, pedig 
éppen csak kezdtek kilábalni abból az energiaválságból, amelyet a 2007/08-as 
rendkívül hideg és havas tél idézett elő. Ezért Moszkva és Peking még nagyobb 
hangsúlyt fektetett a gazdasági aspektusra, megakadályozandó a recesszió tovább 
terjedését és/vagy elmélyülését. A 2009-es oroszországi csúcstalálkozókon részt 
vevő állam- és kormányfők leginkább befektetési, kereskedelmi és pénzügyi kér-
désekről vitáztak. Megnövelték az Interbank Konzorcium és a Gazdasági Tanács 
jogköreit, hogy azok felülvizsgálhassák az összes addigi projektet és szükség esetén 
leállítsák a komoly veszteséggel járókat. Ettől kezdve az együttműködés pénz-
ügyminiszterei és jegybankjainak elnökei szintén évenkénti találkozót tartottak. 
Peking még külön tíz milliárd dollárnyi kölcsönt ajánlott fel, hogy a bajba ju-
tott tagok enyhíteni tudjanak a pénzügyi válságon (Maduz, 2018, p. 13). Szintén 
2009-ben határozták meg az Energia Klub négy legfontosabb dimenzióját: globá-
lis, eurázsiai (Oroszország, Kína és Közép-Ázsia), szubrégió (Közép-Ázsia orszá-
gai), nemzeti (mindegyik tagállam, beleértve a megfigyelő státuszban lévőket is). 
Ugyanúgy ebben az évben könyvelhették el az elő nagyobb sikert, amikor átadták 

*  A szervezet alapjait 1992-ben fektették le, de hivatalosan 2002-ben jött létre. Tagjai: Belorusszia, 
Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Örményország és Tádzsikisztán. 
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a Türkmenisztánt, Üzbegisztánt, Kazahsztánt Kínával összekötő Közép-Ázsia- 
Kína (Central Asia-China Gas Pipeline-CNPC) csővezetéket (Luzyanin, 2009). 
Viszont nem mindegyik kezdeményezést koronázta siker. A kínai diplomácia a 
2011-es asztanai találkozó előtt felvetette, hogy az Interbank Konzorcium mellett 
létrehoznának egy közös SCO Fejlesztési Bankot. Peking nyolcmilliárd dollárral 
támogatta az elképzelést, s a tervek szerint a többi tagállamnak csupán kétmilli-
árd dollárt kellett volna befizetni – ugyanakkor a kínai túlsúlytól tartva Oroszor-
szág és egyes közép-ázsiai államok nem pártolták a projektet (Szabó, 2019, p.140).

A legsúlyosabb belső konfliktust egy másik 2008-as esemény idézte elő: a grúz-
orosz háború. Mind a fegyveres harcok, mind Abházia és Dél-Oszétia önálló ál-
lamokként való elismerését nagyon negatívan fogadták Kínában. Nemcsak azért, 
mert elterelte a figyelmet a 2008-as nyári olimpiai játékokról, hanem mert a kínai 
vezetésben úgy értelmezték, hogy az „önkéntesek kikiáltásuk” csak felbátoríthatja 
a kelet-ázsiai országban élő, az önrendelkezésért régóta harcoló nemzeti kisebbsé-
geket – mint például a tibetieket vagy az ujgurokat. Hu Csin-tao az ENSZ-ben 
nyíltan kritizálta az orosz lépéseket, mivel szerinte ez szembement a modern kínai 
külpolitika alapjaival, különösen a be nem avatkozás elvével. Ezért a 2008-as du-
sanbei csúcstalálkozón a kínai delegáció bár üdvözölte Moszkva hozzájárulását a 
kaukázusi régió biztonságához, de abban már visszafogta a szervezetet, hogy a hi-
vatalosan megemlítsék Abházia és Dél-Oszétia kiszakadását vagy támogassák fel-
vételüket az SCO-ba, mint Dialógus Partner vagy akár megfigyelő (Blank, 2008).

Horváth Csaba kutató az egyik tanulmányában találóan mutatott rá arra, hogy 
a 2008-as évi események lényegében láthatóvá tették az SCO korlátait: „Orosz-
ország nem hajlandó külpolitikáját Kína igényei szerint önkorlátozásnak alávet-
ni, Kína pedig nem fogja mindig az orosz külpolitikát feltétel nélkül támogatni. 
Vagyis a felek képtelenek kül- és biztonságpolitikai doktrínáikat olyan mértékben 
összehangolni, ami egy olajozottan működő, koherens szövetségi rendszer létre-
hozásához szükséges” (Horváth, 2014, p. 253). Valószínűleg ez a fajta eltávolodás, 
az SCO stagnálása és ezzel párhuzamosan a kínai-orosz kapcsolatok intenzitásá-
nak csökkenése tovább folytatódott volna, ha a következő években nem következ-
nek be újabb történelemformáló események.

2.6. 6. szakasz. Újult erővel (2011–2014)

Az előző időszakkal ellentétben a 2010-es évek első felében lezajlott események 
katalizátorként hatottak a kínai-orosz kooperációra és ezzel egyidejűleg az SCO-
ra. Az Észak-Afrikában és Közel-Keleten végigsöprő forradalmi hullám – az 
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úgynevezett „arab tavasz” – arra késztette a tagállamokat, hogy újra behatóbban 
foglalkozzanak a regionális biztonsággal és a szélsőséges iszlamista eszmék ter-
jedésével. Kína és Oroszország kezdetben azt igyekezett megakadályozni, hogy 
az elégedetlenségi hullám elérje az ország területén élő muszlimokat és ellenzéki 
csoportokat. Ugyanúgy fontos volt számukra, hogy gátat szabjanak egyfajta „kö-
zép-ázsiai tavasz” kitörésének. Ezért nem kevés anyagi-, diplomáciai, titkosszol-
gálati támogatást nyújtottak a szomszédos államok politikai elitjének, nehogy 
a több évtized óta hatalmon lévő arab államfőkhöz hasonlóan megbukjanak és 
helyükre Moszkva- és/vagy Peking-ellenes vezetés kerüljenek. Már 2011-ben el-
fogadott asztanai nyilatkozatban külön foglalkoztak a regionális történésekkel, 
leszögezve, hogy a jövőben megakadályozzák azt, hogyha egyes országok (a nyu-
gatiakat értve ez alatt) Líbiához hasonló katonai beavatkozást hajtanának végre 
valamelyik arab ország ellen. A 2012-es pekingi csúcstalálkozón, Hu Jintao kínai 
államfő a nyitóbeszédében kijelentette, hogy Kína egy új, az országok biztonságán 
alapuló paradigma létrehozásában érdekelt és harcot hirdet az egyoldalú katonai 
intervenciók ellen. Az SCO-val továbbra is Bassár el-Aszadot és Szíria stabilitását 
fogja támogatni. Szóba került az iráni atomprogram, s a felek együttesen elítélték 
a nyugati gazdasági szankciókat (Ananth, 2012). A 2013-as biskeki találkozón a 
tagállamok Szíria esetében elutasították az ENSZ által nem jóváhagyott katonai 
intervenciót és közvetítőként vállalkoztak a háború minél előbbi befejezésére – 
ezen a téren különösen Kazahsztán bizonyult sikeresnek, mivel az ország vezetése 
2015-től szervezte meg a szíriai ellenzéki erők, illetve a kormány és az ellenzék 
közötti tárgyalásokat.*

Nem ez volt az egyetlen esemény, amely végső soron pozitív következményekkel 
járt az SCO-ra nézve. Paradox módon a 2014-es ukrajnai válság és Krím annek-
tálása sem idézett elő komoly zavarokat a szervezetben – legalábbis korántsem 
akkorákat, mint a 2008-as grúz-orosz háború. Való igaz, hogy Kína nyilvánosan 
nem állt ki Moszkva mellett az ENSZ-ben, s Pekingben sem feltétlenül fogad-
ták örömmel a krími népszavazást és a félsziget Oroszországba való beolvadását, 
amelyek szerintük ismételten csak „bátorítólag” hathat a kelet-ázsiai államban élő 
kisebbségek számára beolvasztását. Ugyanúgy a tagállamok betartva a „sangha-
ji szellemiséget” elítélték az ukrajnai eseményekbe való külső beavatkozásokat, 
intervenciókat (bár magát Oroszországot nem nevezték meg), valamint Putyin 
törekvései ellenére a 2014-es dusanbei nyilatkozatból kihagyták a Moszkva mel-
letti kiállást, a nyilatkozatban mindösszesen csak reményüket fejezték ki a minsz-

* Az asztanai folyamatról bővebben Cengiz, 2017, pp. 1–15.  
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ki jegyzőkönyv aláírásával és a konfliktus tárgyalásos rendezésével kapcsolatban 
(Eszterhai Szőke, 2018, p. 14). Mégis ellentétben 2008-al, Kínában az ukrajnai 
történéseket egyfajta „nyugati provokációnak/összeesküvésnek” tartották: „egy 
újabb a Nyugat által támogatott Oroszország elleni, színes forradalomnak”, mint 
ahogyan a kínai médiumokban fogalmaztak (Global Times, 2014). Maga a há-
ború és annektálás nem befolyásolta negatívan sem a Moszkva és Peking közötti 
viszonyt (a felek már abban az évben 30 évre szóló, földgázszállításra és vezeték 
kiépítésére vonatkozó, 400 milliárd dollár összértékű megállapodást kötöttek), 
sem pedig magát az SCO-t.

2.7. 7. szakasz. A kooperáció kiterjesztése (2015 – 2018)

Az arab tavasz, az ukrajnai harcok, Iránnal kötött „atomalku”, a migrációs vál-
ság elmélyülése, a szélsőséges iszlamista szervezetek ámokfutása a Közel-Keleten 
(ISIS) vagy az Egyesült Államok ázsiai szövetségépítési kísérletei (pl. Transz-csen-
des-óceáni Partnerség, Trans-Pacific Partnership/TPP), hatására az SCO fő irány-
vonalát ismét a geopolitikai faktorok határozták meg. A 2015. július 9-10-én tar-
tott ufai találkozón – egy nappal egy másik együttműködés, a BRICS* hetedik 
csúcsát követően – a felek megállapodtak abban, hogy India és Pakisztán eseté-
ben hatályon kívül helyezik a 2006-os tagfelvételi moratóriumot. Iszlámábád 
már 2006-ban beadta a csatlakozási kérelmét, Új-Delhi viszont csak 2012-ben 
tett így, mivel mind a kormány, mind az értelmiség szkeptikusan viseltetett a 
szervezet iránt. Mindkettőnél sok pro és kontra érv merült fel.** Ebben az idő-
szakban nemcsak a teljes jogú tagok száma növekedett. 2015-ben a megfigye-
lők közé került Belorusszia, valamint Nepál dialógus partner lett. Ráadásul eb-
ben az évben Egyiptom (afrikai országként) és Szíria megpályázta a megfigyelői 
pozíciót. 2016 és 2018 között olyan országok vezetései és diplomáciai jelezték, 
hogy „osztják a sanghaji szellemiséget” és szívesen lennének dialógus partnerek, 
mint Bahrein, Irak, Izrael, Katar, Maldív-szigetek, Szaúd-Arábia vagy Vietnám. 
A geopolitikai sikerek közé sorolható az „Új Selyemút” elfogadtatása is. Xi Jin-
ping még 2013-ban, Kazahsztán fővárosában ismertette a hatvan európai és 
 ázsiai országot hat különböző „folyosón” összekötő „Övezet és Út” (Belt and Ro-

  *  Az évezred elején Jim O’Neill közgazdász által, Brazília, Kína, Oroszország és India kezdőbe-
tűiből létrehozott fogalom (BRIC), amelynek első csúcstalálkozóját 2009. június 16-án tartot-
ták meg Jekatyerinburgban. 2011-ben csatlakozott a Dél-afrikai Köztársaság is, s így megszü-
letett a BRICS. 

**  Bővebben az indiai és pakisztáni felvétel által jelentett kihívásról az SCO-ban: Ahmed–
Ahmed–Bhatnagar, 2019, pp. 5-30.
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ad Initiative/BRI) nevű elképzelést. Ugyanakkor a tagállamok, sokáig nem akar-
ták nyíltan elkötelezni magukat ebbe az irányba. Végül Hszi Csin-ping kínai 
elnök korábbi nyomásgyakorlásainak engedve és valószínűleg India és Pakisztán 
felvételéért cserébe az SCO 2017-es kazahsztáni találkozóján hitet tettek a BRI 
mellett. Ugyanakkor szükséges hozzátenni, hogy India azóta sem hajlandó sem-
miféle támogatást nyújtani, s látványosan távol marad minden „Új Selyemúttal” 
kapcsolatos felvetéstől.

További eredménynek tekinthető, hogy a RATS (Regional Anti-Terrorist Structu-
re) szerepét bővítették, többek között kiterjesztve a kooperációt az olyan csopor-
tok és magánszemélyek ellen, akik anyagi és egyéb támogatást nyújtanak a radi-
kális csoportoknak (Szabó, 2019, p. 139). 2018-ban az SCO – immáron Indiával 
és Pakisztánnal együtt – megtartotta az addigi legnagyobb katonai hadgyakor-
latát Oroszországban: a Békemisszió 2018-at, amelyen több ezren (csak kínai ol-
dalról 750-en) vettek részt, szinte mindegyik fegyvermenet képviselve (Sputher-
land–Green–Janik, 2020, p. 17). Szintén ebben az évben tartott júniusi qingdaoi 
találkozón 17 dokumentumból álló közös deklarációt fogadtak el, amelyek olyan 
területeket is érintettek, mint a terrorizmus elleni harc, a járványok elleni intéz-
kedések, a környezetvédelem vagy akár a sport. Azonban a legfontosabb elhatá-
rozás az volt, hogy a felek – egyfajta válaszként Donald Trump amerikai elnök 
gazdasági politikájára és „kereskedelmi háborújára” – a WTO-szabályozások 
helyreállítását, a multilaterális kereskedelemet és a protekcionizmus elutasítását 
tűzték ki fő célul. Ennek részeként Xi ismét leporolta a közös fejlesztési bank fel-
állításáról  szóló tervét, amelyre immáron 4,7 milliárd dollárt különített el (Zol-
tai, 2018, p. 3).

2.8. 8. szakasz. Válaszúton (2019 – ?)

Az SCO tagjai a 2018 utáni csúcstalálkozókon már sokkal szerényebb sikereket 
tudtak felmutatni. 2019-ben Biskekben csak különböző – egészségügy, média, 
sport – szándéknyilatkozatokat írtak alá a felek, de ezek megvalósítására alig vagy 
egyáltalán nem került sor. Ez annak a tükrében érthető, hogy fél évvel később a 
kínai Vuhanban felbukkant a Covid-19-es koronavírus, amely  miatt sok külpoli-
tikai kérdés háttérbe szorult. Ugyanez volt igaz a következő évre is, hiszen 2020 
elején a Covid-19-et világjárványnak nyilvánították, s igencsak súlyosan érintette 
Oroszországot, Indiát és egyes közép-ázsiai államokat. Ezért fordulhatott elő az, 
hogy a 2020-as államfői csúcstalálkozót nem május és augusztus között, hanem 
november 10-én rendezték meg. Sőt, utalva a megváltozott helyzetre, a gyűlést 
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videókonferencia formájában tartották meg és többnyire csak szimbolikus dol-
gokról volt szó, mint például a második világháborúban aratott győzelemre és 
az ENSZ alapításának 75. évfordulójára való megemlékezés. Talán az egyetlen 
komolyabb eredményt az jelentette, hogy az SCO tagállamok a járványkezelési 
stratégia összehangolásáról állapodtak meg, de ez is inkább az információcserére 
és Kína hibáztatásának elutasítására vonatkozott (Sectsco, 2019).

3. Kihívások sokasága a szervezetben

Ahogyan az előző fejezetből látni lehetett, a világ más nemzetközi/regionális szer-
vezeteihez hasonlóan a Sanghaji Együttműködési Szervezet fejlődése szintén nem 
nevezhető folyamatosnak és zökkenőmentesnek. Éppúgy tele volt csúcspontokkal 
és mélypontokkal, mint előrehaladás, stagnálás vagy éppen visszafejlődés jeleit 
mutató szakaszokkal. Ennek hátterében nem kizárólag a külső tényezők álltak, 
hanem a gazdaságilag, kulturálisan, társadalmilag, történelmileg eltérő tagálla-
mok közötti konfliktusok – amelyek napjainkban is hajlamosak kiújulni. Már 
eleve a kitűzött célok tekintetében sincs feltétlen egyezés, sőt az érdekek nem egy-
szer nyíltan ütköznek egymással, de a szervezet jövőjével kapcsolatban is rengeteg 
eltérő álláspont és vélemény alakult ki.

2. ábra. A Sanghaji Együttműködési Szervezet 2017 bővítés előtti emblémája
Forrás: Wikipedia. org
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3.1. Közép-ázsiai országok közötti konfliktusok

A közép-ázsiai országok esetében kétségtelen, hogy a határkérdések megoldatlan-
sága, az egymással és nagyhatalmakkal való viszony rendezése, illetve a „három 
gonosztól” való félelem tette szükségessé az együttműködést. Ezzel együtt tisz-
tában vannak azzal, hogy az SCO-val csak erősödik a kínaiak és oroszok által 
nyújtott védernyő: Moszkva és Peking egyaránt fontos kereskedelmi partnere, 
befektetője (főleg az energetikában és infrastruktúrában) és fegyverellátója a tér-
ség államainak, miközben – miképp az úgynevezett „színes forradalmak” és arab 
tavasz idején kiderült – a helyi rezsimek fontos támaszai, segítenek a rendszerelle-
nes tüntetések leverésében és a hatalom megszilárdításában.

Ugyanakkor ezzel párhuzamosan a közép-ázsiai országok igyekeznek bizonyos 
fokú távolságot tartani a két nagyhatalomtól, mivel aggasztja őket, hogy Moszk-
va és Peking gyakran az SCO-t használja fel befolyásának rohamos növekedésére, 
amellyel folyamatosan szűkül a külpolitikai mozgásterük. Elsősorban az nem tet-
szik nekik, hogy döntő többségében csak kínai és orosz elképzelések való sulnak 
meg a Sanghaji Együttműködési Szervezeten belül, a többiek lényegében csak 
asszisztálnak ehhez. A két nagyhatalom nem egyszer akadályozott meg olyan, 
nyugati vagy török vállalatokkal/kormányokkal kidogozott tervet (főleg az 
energetikai, szállítás és infrastruktúra terén), ami ugyan jelentős előnyökkel és 
profittal járt volna a közép-ázsiai államok számára, de komolyan sértette volna 
a kelet -európai és kelet-ázsiai ország érdekeit, s ezért inkább megakadályozták 
vagy jelentősen hátráltatták annak megvalósítását. Ugyanúgy egyre nehezebbé 
vált fenntartani a jó viszonyt a Nyugattal és a többi régióval – ezért sem meglepő, 
hogy a térség államai voltak azok, amelyek leginkább pozitívan fogadták India 
felvételét és várták az Új-Delhivel való szorosabb együttműködést, így bízva a 
kínai-orosz függőség csökkentésében. Végezetül pedig teljesen érthető a helyi elit 
azon félelme, miszerint, ha a jövőben ismét vészesen megromlana Moszkva és 
Peking közötti viszony, akkor az nem sok jóval kecsegtetne a számukra. Szinte 
Damoklész kardjaként lebeg fejük felett, hogy egy újabb kínai-orosz „hideghá-
ború” esetén ők válnak a két nagyhatalom közötti elsődleges ütközőzónává és 
választaniuk kellene Kína és Oroszország között.

A közép-ázsiai országok számára a SCO más tekintetben is kisebb, de korántsem 
kevésbé fájdalmasabb, csalódást okozott. Ellentétben Kínával és Oroszországgal, 
esetükben nem sikerült megoldani az államközi konfliktusokat, amelyek szintén 
sokrétűek, de a két legsúlyosabb az államhatárokkal és a vízzel kapcsolatos. Kir-
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gizisztán és Tádzsikisztán ásványkincsek tekintetében a térség két legszegényebb 
országa, ugyanakkor területükről ered Közép-Ázsia két legnagyobb folyója, vagy-
is az Amu-darja és a Szír-darja. A folyókat igyekeznek energiatermelési célokra 
is felhasználni, de a gátépítések komoly zavarokat okoznak a régióban, hiszen 
olyan államok is érintettek a kérdésben, mint Üzbegisztán. Mivel az Aral-tó szint-
je évről évre rohamosan csökken, akárcsak a térség folyóinak vízhozama, ezért 
a víz felhasználása körüli konfliktusok a jövőben nemhogy folytatódni fognak, 
de egyre nagyobb méreteket öltenek. Az SCO igyekszik megoldani a problémát, 
csakhogy még mindig nem sikerült semmiféle eredményt elérni, mivel az összes 
ilyen jellegű tárgyalás kudarcot vallott és a felek a több száz szerződés egyikét sem 
tartják be. Éppúgy komoly feszültséget generálnak a nem rendezett határok, mint 
például Kirgizisztán és Tádzsikisztán közötti 450 hosszú határvonal, a különböző 
enklávék (például az üzbég) helyzete vagy a 22 ezer négyzetkilométernyi nagysá-
gú Fergána-medencével kapcsolatos területi követelések – ez utóbbit nem vélet-
lenül nevezik a térség puskaporos hordójának (Bezdán, 2013, p. 144). Ráadásul, 
mint ahogy a tanulmány megírásakor bekövetkezett események is mutatják, a 
határviták még mindig halálos áldozatokkal és államközi feszültséggel járhatnak: 
2021 áprilisában, Kirgizisztán és Tádzsikisztán között került sor egy súlyos össze-
csapásra, amely mindkét oldalon halottakkal és 800 ottlakó kirgiz evakuálásával 
járt (AP, 2021).

5.1. Pakisztán és India közötti ellentét

A 2017-ben felvett India és Pakisztán között szintén rengeteg megoldatlan ellen-
tét van, amely negatívan hathat ki az SCO jövőjére: felvételükkel geopolitikai, 
gazdasági és részben katonai szempontból (két atomhatalom) az SCO súlya je-
lentősen megnövekedett a nemzetközi térben, de ezzel párhuzamosan a két állam 
konfliktusos történelme (négy indiai-pakisztáni háború), a mai napig feszültséget 
generáló területi vitái (Kasmír), civilizációs-kulturális konfliktusai (hindu-musz-
lim ellentét) komoly terhet rótt a szervezetre. Már eleve a teljes jogú taggá válás 
halogatásának oka az volt, hogy Kína és Oroszország csak a két állam „együttes 
felvételét” tartotta az egyetlen járható útnak. Vagyis a szoros és több területen 
igencsak gyümölcsöző kínai-pakisztáni, illetve orosz-indiai kapcsolatokból kiin-
dulva az egyik nagyhatalom érdeke és pozíciója jelentősen sérült volna, ha csak 
egyik országot veszik fel. Nem lényegtelen szempont, hogy a többi SCO-tag azért 
fogadta kedvezően a bővítést, mert Iszlámábád és Új-Delhi jelenlétével enyhülhet 
Moszkvától és/vagy Pekingtől való függés, tehát a térség államai kevésbé lesz-
nek kiszolgáltatva a kínai-orosz közötti kapcsolatok pillanatnyi állásának. Sőt, a 
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legoptimistább vélemények egyenesen arra mutattak rá, hogy egykoron Kína és 
Szovjetunió/Oroszország között legalább ugyanakkora ellentétek és konfliktusok 
voltak, mégis sikerült ezeket megoldani – így az SCO hathatós segítséget nyújt-
hat majd az indiai-pakisztáni vagy akár indiai-kínai viszony normalizálásában is.

Csakhogy pont ezen derűlátó elemzésekre cáfolt rá, amikor 2019. február 14-én 
egy pakisztáni terrorista csoport öngyilkos merényletet hajtott végre egy indiai 
katonákat szállító busz ellen Kasmírban. Az indiai hatóságok a negyven halá-
los áldozatért a pakisztáni titkosszolgálatot szintén felelőssé tették, majd két hét-
tel később a terrorista csoport Pakisztán területén felállított táborát bombázta, 
amelyre válaszul Iszlámábád repülőgépeket küldött a vitatott területek fölé (Hai-
dari, 2019). Bár súlyosabb incidens nem történt, de ettől kezdve India elhanyagol-
ta a RATS-ot és továbbra sem hajlandó semmiféle biztonságára vonatkozó infor-
mációt megosztani vagy együttműködni, ha abban a pakisztáni vezetés is érintett.

5.2.  Kína és India közötti ellentét

Az elmúlt években kiderült, hogy az egyik alapító és új tag közötti ellentét szintén 
okozhat komoly zavarokat az SCO-ban. Narendra Modi indiai elnök az elődjeivel 
ellentétben korántsem mutatott nagyobb hajlandóságot Kínához való rugalma-
sabb hozzáállásra. Új-Delhi továbbra is megakadályozza azokat az SCO-n belüli 
(leginkább gazdasági jellegű) lépéseket, amelyekből leginkább Peking profitálna. 
Az indiai vezetés nemhogy nem kötelezi el magát a BRI mellett, hanem még 
igyekszik a többi államot is visszafogni a kérdésben és próbál megfelelő alternatí-
vákat kínálni a számukra. India továbbra is Ausztráliát, az Egyesült Államokat és 
Japánt összefogó Quad nevű együttműködés aktív tagja. 2020 közepén bebizo-
nyosodott, hogy az indai-kínai ellentét jóval több lehet, mint puszta nagyhatalmi 
rivalizálás. A több mint fél évszázada tartó határkonfliktus ismét kiújult, amikor 
Galván nevű folyónál máig nem tisztázott okok  miatt a két ország határőrsége 
szúró és vágó eszközökkel egymásnak esett. Bár maga a konfliktus nem tartott so-
káig, de következményei mindkét országra nézve súlyosak voltak (Miklós, 2021). 
Az SCO hivatalosan nem volt hajlandó foglalkozni az üggyel, mert az Alapsza-
bály tiltja, hogy a csúcstalálkozókon felvessék a tagállamok közötti konfliktuso-
kat. Viszont az szintén tagadhatatlan, hogy a SCO 2020-as szeptemberi találko-
zói lehetőséget teremtettek arra, hogy mindkét oldal külügyminiszterei és védelmi 
miniszterei ötpontos, a feszültségek enyhítését célzó egyezményt fogalmazzanak 
meg – ehhez pedig SCO szolgálta a találkozási lehetőséget és biztosította a sikeres 
orosz közvetítő szerepet (MacHaffie, 2020).

VÁLASZÚT ELŐTT A „SANGHAJI SZELLEMISÉG”:  
HÚSZ ÉVES A SANGHAJI EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERVEZET



186

5.3. Kína és Oroszország: a „barátságon” túl

Végül, de nem utolsó sorban ott van az egész Sanghaji Együttműködési Szer-
vezet motorjának számító kínai-orosz kooperáció. Kétségtelen, hogy Moszkva 
és Peking között, szemben a 1960 és 1989 közötti időszakkal, ismét történelmi 
„csúcsponton” vannak a kapcsolatok. Egyelőre sem Oroszország, sem Kína nem 
olyan „játékosok” Közép-Ázsiában, akik zéróösszegű játszmát folytatnának egy-
mással szemben. Nem arról van szó, hogy ne lenne köztük rivalizálás, hanem 
arról, hogy ezek még nem mérgezik meg (túlságosan) a kínai-orosz viszonyt, s 
a felmerülő ellentétek helyett inkább a közös célokra és érdekekre összpontosí-
tanak – amire az SCO ismét tökéletes lehetőséget biztosít. Ugyanakkor ennek a 
kínai-orosz pozitív, a problémák felett gyakran szemet hunyó hozzáállásnak szin-
tén megvannak a maga korlátai. Főleg, hogy még a szakiordalomban sem teljesen 
egyértelmű, hogy eleve ki volt a SCO legfontosabb kezdeményezője, alakítója és 
nyertese: Kína vagy Oroszország (Maduz, 2018; Nagy, 2018)? Ugyanúgy rámu-
tatnak arra is, hogy az SCO „rendeltetése” kapcsán sincs teljes egyetértés a felek 
között. A tagok közötti határviták (részleges) megoldása után Peking elsősorban 
a szervezet által nyújtott gazdasági dimenzió tovább fejlesztésében volt érdekelt. 
A kínai vezetés sokkal inkább regionális szervezetként tartotta számon, amely 
nagymértékben elősegíti a befektetési, energetikai és kereskedelmi érdekeinek 
érvényesítését – különösen Közép-Ázsiában. Ezzel szemben Oroszország a biz-
tonságpolitikai dimenzió, a katonai együttműködés, a terrorizmus elleni harc, a 
nyugati befolyás csökkentése és nem utolsósorban a fokozatosan feltörökevő Kína 
„szem előtt tartása” érdekében támogatta az SCO-t.

Csakhogy egy idő után kiderült, hogy nem minden tekintetben van maradékta-
lan egyetértés a felek között vagy a másik rovására történik az erősödés. Az orosz 
vezetés bárhogy is igyekezett meggyőzni a kínait, hogy a CSTO (Collective Secu-
rity Treaty Organisation) és az SCO aktívabban működjön együtt, Peking pasz-
szivitása  miatt mindösszesen egy megállapodás aláírására került sor – azóta még 
közös hadgyakorlatot sem tartottak a felek (Maduz, 2018, p. 10). Az oroszok ro-
vására Kína egyre több fegyvert – köztük már a fejlettebb elektronikai hadviselést, 
rakétatechnológiát és pilóta nélküli repülőgépeket – exportál olyan közép-ázsiai 
országokba, mint Kirgizisztán és Tádzsikisztán. Még az energetikai kooperáció 
területén, amelyet maga Vlagyimir Putyin az egyik legfontosabb aspektusnak 
gondolt az SCO-ban, Oroszország szintén komoly lemaradást mutat, hiszen Kína 
gyakran a közép-ázsiai államokkal közvetlenül, Moszkva kihagyásával igyekszik 
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megállapodni. Ez pedig oda vezetett, hogy már a hivatalos orosz körök is elismer-
ték 2015-ben, hogy az energetikai és gazdasági dimenziók „maradtak a leginkább 
fejletlen területek” a Sanghaji Együttműködési Szervezetben (Scott-Smith, 2020, 
p. 184).

6. Quo Vadis,  
Sanghaji Együttműködési Szervezet?

Az eddig leírtakból kiindulva úgy tűnik, hogy a belső kihívások és a Covid-19 
árnyékában az SCO lelassult, de ez korántsem jelenti azt, hogy a közeljövőben 
ne válna ismét aktívabbá az együttműködés. Az egyik ilyen katalizátor a 2020-as 
amerikai elnökválasztás lehet. Joe Biden győzelme ugyanis mind a kínai, mind 
az orosz vezetést negatívan érintette. Már az SCO 2020-as novemberi moszkvai 
találkozóján Putyin és Xi egyaránt elutasította a belügyeikbe és érdekszféráikba 
való „jövőbeli beavatkozásokat” (burkoltan célozva ezzel az Egyesült Államokra) 
és ennek kivédésére az SCO-t tartották a legfontosabb eszköznek (Nikkei Asia, 
2020). A 2021-es év eddig eseményei, mint például az ukrajnai vagy a tajvani, is 
azt a pesszimista nézetet erősítik Moszkvában és Pekingben, hogy az Egyesült 
Államok vonatkozásában Donald Trump elnökségénél több és súlyosabb konf-
rontációra kell felkészülni – és ennek „kivédése” érdekében szükséges a „sanghaji 
szellemiség” és a SCO erősítése.

Csakhogy továbbra is fennmarad a kérdés: a belső kihívások és kívülről érkező 
fenyegetés tükrében milyen irányba fejlődhet tovább a szervezet? Az egyik lehet-
séges kimenetel egy Ázsiai Gazdasági Közösség létrejötte. Ennek elsősorban Kína a 
fő kezdeményezője, de Peking többé-kevésbé maga mellett tudhatja Kazahsztánt, 
Kirgizisztánt, Pakisztánt is. Ugyan Kína elismeri a szervezetnek a biztonságpo-
litikai dimenzióban elért sikereit, számára mégis inkább befektetést, piacot az 
áruinak és nagyon fontos nyersanyag utánpótlást jelent, illetve tökéletes lehetősé-
get a BRI megvalósítására. Moszkva nézőpontjából a gazdasági együttműködés 
fokozása viszont inkább aggodalomra ad okot, hiszen a kínai és az orosz gazdaság 
között szignifikáns különbségek vannak, miközben komoly konkurenciát képez 
a Putyin által favorizált, de sokkal szerényebb eredményeket felmutató Eurázsiai 
Gazdasági Unióval szemben. Éppúgy az elmúlt évek kudarcai, India ellenkezé-
sei vagy az olyan projektek elutasítása, mint az SCO fejlesztési alapja és bankja, 
mind azt mutatják, hogy még mindig nagy a szkepszis – ebből kifolyólag az SCO 
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nagyon távol van attól, hogy az ASEAN-hoz, Öböl Együttműködési Tanácshoz 
(Gulf Cooperation Council) vagy más hasonló ázsiai államokat magába foglaló, 
gazdasági integrációs szervezetté váljon.

Azonban mi van akkor, ha a szervezet nem ezt az utat választja, hanem a bő-
vülést, mégpedig a biztonságpolitikai és katonai aspektusokra helyezve a hang-
súlyt? Ezt az elképzelést kezdetben az orosz, üzbég és tádzsik vezetés egyaránt 
osztotta. Ugyanakkor elsősorban szűk regionális keretekben gondolkodtak, más 
védelmi szervezettekkel (CSTO-val) való együttműködéssel: ezért is fordulhatott 
elő, hogy a tagállamok a 2006-os felvételi moratóriummal gátat szabtak a továb-
bi bővítésnek, illetve a biztonságpolitikai kooperáció kicsit alábbhagyott a felek 
között (bár továbbra is tartottak hadgyakorlatokat). Majd egy évtizeden át úgy 
tűnt, hogy mind Moszkva, mind Peking tartja magát a moratóriumhoz, de aztán 
2015-ben közösen lépték át a vonalat, amikor India és Pakisztán együttes felvéte-
léről döntöttek és két évvel később ténylegesen is felvették őket. 2017-től az SCO 
– magyarországi kutatók szavaival élve – „eurázsiai dimenziójú” szervezetté vált 
(Eszterhai-Szőke, 2018. p. 3). A geopolitikai szempontokat figyelembe véve pedig 
alighanem a világ egyik legfontosabb szervezete lett: a bolygó lakosságának körül-
belül 45%-át (több mint 3 milliárd főt), a Föld szárazföldjeinek 23%-át (tundrától 
a sivatagokig), a világ GDP-jének pedig 25%-át, foglalja magába (Maduz, 2018. 
p. 21). Még impozánsabbak a mutatók, amennyiben a katonai aspektusok kerül-
nek előtérbe, hiszen a világ elismert hét atomhatalma közül négy a szervezet tagja, 
a tagállamok éves katonai költségvetése a hivatalos adatok szerint 1500 milliárd 
dollárra rúg (a NATO körülbelül 2000 milliárd USD-re) és összesen ötmillió fős 
hadsereget tartanak fenn (Nagy, 2018. p. 65). Természetesen az összképet árnyal-
ja, hogy az SCO tagjai gazdaságilag, politikailag és társadalmilag gyakran szöges 
ellentétjei egymásnak vagy a tagállamok hadseregeinek fejlettsége elmarad az az 
Egyesült Államokéhoz, de néha még az egyes európai vagy ázsiai (Japán) orszá-
gokhoz képest is. Mégis ezek a hátrányok korántsem oszlatták el azokat a több 
éves, főleg nyugati körökben terjedő aggodalmat, miszerint a Sanghaji Együtt-
működési Szervezet csupán egyfajta ugródeszka az „anti-NATO” létrejöttéhez 
– egy komoly potenciállal bíró, a nyugati befolyást visszaszorítani képes katonai 
„tömb”, amelynek ugyan vannak gazdasági, energetikai és egyéb dimenziói, de a 
fő hangsúly a geopolitikai és katonai aspektusokon marad.

Alakuljon bárhogy is a közeljövő, a Sanghaji Együttműködési Szervet a huszadik 
évfordulóján bebizonyította, hogy a nemzetközi történések és folyamatok megke-
rülhetetlen, alakító tényezőjévé vált.

VÁLASZÚT ELŐTT A „SANGHAJI SZELLEMISÉG”:  
HÚSZ ÉVES A SANGHAJI EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERVEZET



189

7. Összefoglaló

2001. június 15-én Kína, Oroszország és három közép-ázsiai ország (Kazahsztán, 
Kirgizisztán, Tádzsikisztán) egy teljesen új szintre emelte a korábbi együttműkö-
dését: az 1996-ban alapított Sanghaji Ötök felvették maguk közé Üzbegisztánt, 
ezáltal létrehozva a Sanghaji Együttműködési Szervezetet (Sanghai Cooperation 
Organization/SCO). Kezdetben mind a laikusok, mind a szakértők mindösszesen 
egy regionális szervezetnek tekintették, amelynek célja a kínai-orosz határkonflik-
tusok rendezése, valamint Moszkva és Peking közötti rivalizálás kordában tartá-
sa. Ugyanakkor a szervezet folyamatosan bővült az évek során: mára nyolc tel-
jes jogú tagállamot, 4 megfigyelő státusszal rendelkező országot és hat „dialógus 
partnert” számlál, miközben a gazdaságtól kezdve, a hadgyakorlatokon át egészen 
az energetikai projektekig bezárólag együttműködnek a felek. A tanulmány első 
fejezete bemutatja a szervezet fejlődésének nyolc szakaszát, különös tekintettel a 
kudarcokra és a sikereket. A tanulmány második része az SCO előtt álló belső 
és külső kihívásokat, illetve ellentéteket részletezi. Végül a zárófejezet a szervezet 
esetleges jövőjével kapcsolatban készít prognózist, különös tekintettel arra, hogy 
merre fejlődhet tovább a szervezet.
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„SÁRKÁNY, HA VOLNÁL, 
SZENT GYÖRGY LEHETNÉK” 
AVAGY GEOPOLITIKAI REALIZMUS 
VAGY ERKÖLCSI KÜLDETÉS:  
AZ USA KÍNA-STRATÉGIÁJÁNAK 
KULCSKÉRDÉSE

Rácz Lajos

Absztrakt

Az USA nemzetbiztonsági stratégiájában 2017 óta Kína szerepel az első helyen a 
világméretű kihívások között. A Biden-kormányzat – elődjéhez hasonlóan – el-
kötelezettnek mutatkozik Kína további globális térnyerésének visszaszorítására, 
és ehhez regionális (ázsiai és európai) szövetségeseit igyekszik egy Peking-ellenes 
eurázsiai koalícióban amerikai vezetés alatt egyesíteni. A nemzetközi kapcsola-
tok konfrontatív, „hidegháborús” megközelítése az Egyesült Államokon belül 
és kívül vitákat generál. A szakértői vélemények polarizáltságát jól szemlélteti 
a McMaster−Pillsbury kontra Mahbubani−Wang vita, amelyben az amerikai 
és az ázsiai szemléletmód kuturális különbségei markánsan megnyilvánulnak. 
Ugyanakkor az amerikai szakértői állásfoglalások sem egységesek. Ott a két 
végletet Robert Kagan (neokonzervativ idealizmus) és Graham Allison (bürok-
ratikus pragmatizmus) képviseli. Mi Kína? A világ rendjét veszélyeztető fenye-
getés, vagy ellenkezőleg, a nyugat hanyatlása által generált globális gazdasági és 
biztonsági problémák megoldásának nélkülözhetetlen aktora? Mi az Egyesült 
Államok szent küldetése? A Kínához hasonló autokratikus, elnyomó redszerek 
megdöntése, a saját gazdasági-társadalmi modelljének rákényszerítése Peking-
re? Az USA a világ egyedüli, „örökös” szuperhatalma, vagy a kínai „hiperhata-
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lomnak” is van létjogosultsága? Hogyan férjen meg két dudás egy csárdában? 
Összeegyeztethető az amerikai idealizmus a geopolitikai realitásokkal? A kínai 
sárkány valóban „kacsalábakon vonagló, rücskös hátú szörnyeteg” lenne, és 
Amerika volna Sárkányölő Szent György? A válaszok Magyarország számára is 
fontosak, ha okosan akarunk manőverezni az amerikai-kínai feszültségek erő-
terében.

Kulcsszavak: Egyesült Államok, Kína, gazdaság, stratégia, Trump, Biden.

1. Bevezetés

Az elmúlt években erősödött az amerikai-kínai szembenállás, ami napjainkra – 
legalábbis a retorika szintjén – már-már hidegháborús jelleget ölt. A Biden-kor-
mányzat hivatalba lépését követő első (2021. márciusi) külügyminiszteri találko-
zón a felek – a diplomáciai udvariasság szabályait félretéve – kölcsönösen egymást 
vádolták a nemzetközi normák sorozatos megsértésével. Blinken külügyminiszter 
felvetette az emberi jogok helyzetét Tibetben, Hongkongban és Hszin csiang ban, 
valamint Tajvan fenyegetettségét és Peking erőszakos terjeszkedését a Dél-kínai- 
tenger térségében. Mindezek – szerinte – az Egyesült Államok elleni számítógépes 
hálózati támadásokkal és az USA szövetségeseivel szembeni gazdasági nyomás-
gyakorlással együtt veszélyeztetik a szabályalapú nemzetközi rendet, amely a glo-
bális stabilitást hivatott fenntartani. Jake Sullivan, nemzetbiztonsági tanácsadó 
ezt azzal toldotta meg, hogy Kína frontális támadást intézett az „alapvető érté-
kek” ellen (Lee & Thiessen, 2021).

A Szenátus Gazdasági Albizottságának előző, republikánus elnöke egy kutatási 
jelentésében ezt javasolta: „Ahhoz, hogy a kínai kommunizmust kisöpörjük a tör-
ténelem szemétdombjára, Washingtonnak hosszan tartó gazdasági háborút kell 
folytatnia Kína ellen” (Cotton, 2021).

Kína valóban egy „szörnyeteg” lenne, amely ellen a jó érzésű amerikaiaknak – és 
szövetségeseiknek – harcba kell indulniuk? A nemzetközi kapcsolatok eme újsze-
rű, konfrontatív megközelítése az Egyesült Államokon belül és kívül vitákat ge-
nerál. Ebben a tanulmányban az USA Kína-stratégiájának alakulását befolyásoló 
döntéshozói és szakértői vitákban ütköztetett álláspontokat ismertetem, a geopo-
litikai „idealizmus” és „realizmus” viszonyának elemzésére koncentrálva.
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2. Idealista és realista irányzatok csatája 
az amerikai külpolitika hátterében

2.1. A Trump- és a Biden-adminisztráció  
Kína-stratégiájának összevetése

Az USA 2017-es nemzetbiztonsági stratégiája Kínát vezető helyen említi a világ-
méretű kihívások között. A dokumentum szakít a Trump-korszakot megelőző 
hivatalos szóhasználat nemzetközi közösség fogalmával, helyette a versengő világ 
koncepcióját hangsúlyozza, és a nemzetközi (állami) szereplők egyenjogúságának 
elismerése helyett az Amerika az első! jelszó jegyében megállapítja, hogy a má-
sodik világháború után az Egyesült Államok az egyedüli szuperhatalommá vált, 
azonban az (idegen) országok, kihasználva az amerikai segítséggel létrehozott 
nemzetközi intézményeket, szabálytalanul állami támogatást nyújtanak nemzeti 
iparuknak, technológiai transzfereket kényszerítenek ki, és eltorzítják a piaco-
kat, amivel veszélyeztetik az amerikai gazdaságbiztonságot. Leszögezi, hogy az 
USA méltó választ fog adni a növekvő politikai, gazdasági és katonai versengésre, 
amellyel világszerte szembesül (The White House, 2017, p. 12).

2020 májusában a Fehér Ház egy olyan külön jelentést adott ki, ami az új Kína- 
stratégia vázának tekinthető. A 16 oldalas dokumentum (The White House, 
2020) a 2017-es nemzetbiztonsági stratégiából indul ki, de annak Kínával kap-
csolatos megállapításait részletesen kifejti, egyben reagál a közelmúlt olyan nagy 
jelentőségű – Washington által élesen kritizált – eseményeire, mint a hongkongi 
demokrácia mozgalom elfojtása, a hszincsiangi emberijog-sértések, a kereskedel-
mi feszültségek és a Covid-19 járvány kínai kezelése (Cooper, 2020).

Az egybekezdéses következtetés részben a jelentés rámutat, hogy az Egyesült Ál-
lamok Kína-stratégiájában fordulat állt be. A két ország között hosszú távú, rend-
szerszintű, stratégiai versengés zajlik. Washington az elvi alapokon nyugvó realiz-
musból kiindulva az amerikai érdekek védelmében és befolyása növelése céljából 
határozottan lép fel, de nyitott marad a konstruktív, eredményorientált párbe-
szédre és az együttműködésre, ahol ez mindkét félnek előnyös. Tisztelettel, de 
illúzióktól mentesen bánik Kínával, és elvárja, hogy Peking tartsa be nemzetközi 
kötelezettségeit (The White House, 2020, p. 16).

Egy 2020. júniusi véleménycikk szerint, noha a dokumentum az addigi legvilá-
gosabb megfogalmazása az USA külpolitikai prioritásainak, a hazai és a külföldi 
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szakértői megbeszéléseken számos, sokszor egymásnak is ellentmondó, elvi kifo-
gás merült fel vele kapcsolatban. Az egyetlen észrevétel, amiben mindenki egyet-
ért, hogy a stratégia túlságosan elkésett. A régóta esedékes érdemi vita a Fehér 
Ház új Kína-stratégiájáról csak most kezdődik (Cooper, 2020).

A Trump-kormány távozása előtt nyolc nappal hozták nyilvánosságra azt a ko-
rábban 2042-ig titkosra minősített dokumentumot, amely az Indiai- és Csendes- 
óceáni térségre – a továbbiakban IP-re (mint az „Indo-Pacific” régióra) – vonat-
kozó amerikai stratégiai irányelveket, „kereteket” tartalmazza. A kormányzati 
hivatalokban 2018 óta használt útmutató nemzetbiztonsági kihívásokat taglaló 
első mondata Kínát állítja a középpontba: „Hogyan őrizzük meg az USA stra-
tégiai primátusát az IP térségben, továbbá hogyan mozdítsuk elő a liberális gaz-
dasági rendet, miközben megakadályozzuk Kínát abban, hogy új, illiberális be-
folyási övezeteket hozzon létre, egyben fejlesszük az együttműködés területeit a 
regionális béke és jólét biztosítása érdekében?” (The White House, 2021. január, 
p. 1). Az enyhén szólva „gyengén szerkesztett” (Dahiya, 2021) dokumentum Kí-
nát, mint stratégiai kihívást 37-szer nevezi meg (Észak-Koreát, mint fenyegetést 
„csak” hétszer), Oroszországról pedig kijelenti, hogy a térségben játszott szerepe 
marginális, és ezen kívül egyszer sem említi.

A jelentés következtetéseinek alapjául szolgáló ténymegállapítások az „Assump-
tions”, azaz „Feltevések” alcím alatt csoportosulnak. Ilyen előfeltevés például, hogy 
az USA és Kína közötti stratégiai versengés tartós lesz, mert politikai és gazdasági 
rendszerük természete és célkitűzéseik különbözőek.

A 2021-ben hivatalba lépő új amerikai elnök által személyesen jegyzett Átmene-
ti Nemzetbiztonsági Stratégiai Irányelvek című dokumentumban (Biden, 2021. 
március) Amerika világelsőségének hirdetését felváltja az USA szövetségi és part-
neri viszonylataiban vállalt vezető szerepének újraépítése. Az előszó a kormányzat 
idealista és realista elemeket egyaránt felvonultató világképét abban foglalja össze, 
hogy a globális erőviszonyok dinamikus változásai közepette az amerikai érde-
kek védelme csak az USA „univerzális értékeinek” és „nemzeti ereje forrásainak” 
együttes fenntartásával lehetséges, és ennek kiindulópontja, egyben a szabadság, a 
jólét, a béke és a méltóság kulcsa a demokrácia. Az Egyesült Államok stratégiájá-
nak alapvetése az, hogy a mai kihívásokat az erő pozíciójából lehet kezelni, amit a 
gazdasági, külpolitikai, eszmei (értékalapú) és katonai képességek együttese alkot. 
Az amerikai diplomácia vezető szerepet játszik (a világban), és újra éleszti az USA 
páratlan szövetségesi és partneri hálózatát (Biden, 2021, p. 3).
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A dokumentum 15-ször nevezi meg Kínát, ötször Oroszországot, négyszer Iránt 
és kétszer Észak-Koreát. Szemben a Trump-féle IP-stratégiával, amely a „fenye-
getés” szót csak Észak-Koreára használja, a Biden-kormányzat számára Kína is 
egyértelműen stratégiai „fenyegetés” (és nem egyszerűen „kihívás”). Trump Kína 
esetében csak „gazdasági agressziót” említ, míg a Biden-dokumentum átfogó ér-
telemben tekinti Kínát agresszornak, és az asszertív (határozott, érdekérvényesítő, 
szókimondó) magatartást, valamint a versengést is az agresszió körébe sorolja. 
Oroszországnak jóval kevesebb figyelmet szentel, és sommásan a „destabilizáló-
dó” jelzővel illeti.

Összességében megállapíthatjuk, hogy mindkét, egymást követő amerikai kor-
mányzat figyelmének középpontjában Kína áll, azonban a stratégiai dokumentu-
mok (és a tényleges intézkedések) elemzésével jelentős különbségek mutathatók ki 
a két megközelítés között:

 ▪ Trump Kínát kihívásnak tartotta, Biden inkább fenyegetésnek tekinti;

 ▪ Trump szemlélete inkább üzleti, tranzakcionalista, az „adok-kapok” 
egyensúlyára épülő és kompetitív (versengő) jellegű volt, Bidené komple-
xebb és ellenségesebb (konfrontatív) jellegű;

 ▪ Trump ideológia-, sőt érzelemmentes, haszonelvű, „ultrarealista” irány-
vonalat követett, Biden pedig igyekszik egyensúlyozni az idealizmus 
(társadalmi, eszmei érték-elvűség) és a realizmus (gazdasági, politikai ér-
dek-központúság) között;

 ▪ Trump a nemzetközi kapcsolatokat általában és Kínát konkrétan unila-
teralista, öntörvényű módon kezelte, Biden ezzel szemben multilaterális 
megközelítést alkalmaz, és a nemzetközi partneri, szövetségesi együttmű-
ködést, egyfajta globális „egységfront” létrehozását szorgalmazza Kínával 
szemben;

▪▪ Az a szó, hogy Európa vagy EU, a 2021 januári (Trump-féle) dokumen-
tumban elő sem fordul. Trump Kína ellen elsősorban a térségbeli szö-
vetségesekre, vagyis az ASEAN tagállamaira és az úgynevezett Quad 
(Quadrilateral Security Dialogue) együttműködés keretében India, Ja-
pán és Ausztrália segítségére számított. Biden viszont az IP-partnerekkel 
egy sorban említi Európát (az EU-t), és szól a transzatlanti kapcsolatok 
fontosságáról, külön kiemelve az Egyesült Királyságot, mint globális szö-
vetségest, de nem feledkezik meg az ENSZ-ről és az egyéb multilaterális 
szervezetekről sem;
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 ▪ Trump nemzetbiztonsági stratégiája a külső kockázati faktorokra (elsősor-
ban a nemzetközi, nagyhatalmi versengésre, a kínai kihívásra) orientált, 
Biden viszont a külső veszélytényezőket (Kínát helyezve az élre) össze-
kapcsolja az USA belső helyzetével, hangsúlyozva, hogy a demokrácia, az 
egyenlőség és a sokszínűség amerikai ideáljai az USA versenyelőnyének 
alapvető és tartós forrását képezik. Ezen értékek megvalósulásának glo-
bális szorgalmazása az Egyesült Államokon belüli megszilárdításukat is 
előmozdítja;

 ▪ Trump IP-stratégiája egy helyütt szól az egészségügy fontosságáról, míg 
Biden terjedelmes részt szentel a témának, és többször, konkrétan kitér a 
„Covid-19 válság” tanulságaira.

2.2. A McMaster−Pillsbury  
kontra Mahbubani−Wang vita

A Munk Debates alapítvány 2019. május 19-én rendezte meg „Kína és a Nyugat” 
címmel azt a szakértői vitát, amelynek eldöntendő kérdése az volt, hogy Kína ve-
szélyt jelent-e a liberális nemzetközi rendre. Az igenlő válasz melletti véleménye-
ket H. R. McMaster és Michael Pillsbury hangoztatta, a nemleges válasz mellett 
Kishore Mahbubani és Huiyao Wang tört lándzsát. McMaster nyugállományú 
altábornagy, 2017-18 között az USA (elnökének) nemzetbiztonsági tanácsadója, 
míg Pillsbury az egyik legelismertebb amerikai Kína-kutató, aki több nagy hatású, 
átfogó tanulmányt publikált Peking külpolitikájáról, valamint a kínai- amerikai 
kapcsolatok védelmi és stratégiai aspektusairól. Trump őt tekintette Amerika 
legjobb Kína-szakértőjének, és nagyrészt rábízta az USA Kína -stratégiájának ki-
dolgozását, amelynek kulcselemeit a Biden-kormányzat is átvette (Rogin, 2020). 
A „másik oldalon” Mahbubani, indiai származású szingapúri diplomata és társa-
dalomtudós, valamint Huiyao (Henry) Wang, a Kína és a globalizáció nevű agy-
tröszt alapító elnöke, a pekingi kormány tanácsadója.

A vitában az amerikai és az ázsiai szemléletmód kulturális különbségei markán-
san megnyilvánultak. Az eszmecsere teljes menetét terjedelmi okokból itt nem is-
mertethetem, de az álláspontokról hű képet adnak a nyitóbeszédek is (lásd alább). 
Az érdeklődők az irodalomjegyzékben megtalálják az esemény videófelvételének 
internetes elérhetőségét (C-SPAN, 2019), és szöveges átiratát is (Griffiths, 2019).

McMaster szerint Peking a saját érdekei mentén akarja megváltoztatni a nem-
zetközi kapcsolatok szabályait, és úgy akarja átalakítani a világrendet, hogy az 
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idomuljon Kína belső sajátosságaihoz. A Kínai Kommunista Párt nemcsak az or-
szágon belül köti gúzsba az egyéni szabadságot, és terjeszti ki tekintélyuralmi 
rendszerét, hanem világméretekben exportálja társadalmi-gazdasági modelljét, 
aláássa a liberális nemzetközi rendet, amivel nemcsak a kínai embereket, hanem 
a világ többi részét is veszélyezteti. A KKP ellenzi a reformokat, és ideológiai ala-
pokra helyezi politikáját. A csúcstechnológiai újítások nem az információkhoz 
való szabad hozzájutást, hanem a rendőrállami kontroll orwelli méreteket is meg-
haladó megerősítését szolgálják. Hszi elnöknek a párton belüli tisztogató kampá-
nyai Mao Ce-tung kulturális forradalmára emlékeztetnek. Az etnikai és a vallá-
si kisebbségeket könyörtelenül elnyomják. Hszincsiangban másfél-hárommillió 
embert koncentrációs táborokban vetnek alá agymosásnak. Peking propagandája 
a külföldön tanuló kínai diákokat is célba veszi. A párt minden kritikát elnyom, 
hogy elterelje a figyelmet az olyan kirívóan agresszív törekvésekről, mint például 
az egész Dél-kínai-tenger meghódítása, vagy az Övezet és Út (Belt and Road Ini-
tiative - BRI) program valódi céljai (Griffiths, 2019, pp. 46-47).

Wang ezzel szemben kifejtette, hogy a mai Kína messze nem hasonlít a nyitás 
előtti „Vörös Kínára”. Kína elfogadta a liberális nemzetközi rend intézményeinek 
szabályait (ENSZ, Világbank, IMF, WTO), és a reformoknak köszönhetően 800 
millió embert emelt ki a szegénységből. Ma Kínáé a világ második legnagyobb 
gazdasága. Évente 150 millió kínai turista megy külföldre, és ez 200 milliárd 
dollár bevételt jelent a helyi gazdaságoknak. Peking támogatja a nemzetközi li-
berális rendet. Az ENSZ költségvetésének második legnagyobb donora, a Biz-
tonsági Tanács állandó tagjai közül a második helyen van a békefenntartó misz-
sziókba küldött katonák számát tekintve. Az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási 
Bankon (Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB) keresztül 95 országnak 
(köztük Kanadának, az Egyesült Királyságnak, Franciaországnak és Németor-
szágnak) biztosít részvételi lehetőséget a fejlesztési programokban, amelyeknek a 
legnagyobb haszonélvezője India. A BRI kezdeményezés keretében Kína eddig 44 
milliárd dollárt fordított a résztvevő országok megsegítésére beruházások támo-
gatások formájában. 127 országgal és nemzetközi szervezettel írtak alá egyetértési 
megállapodást (Memorandum of Understanding), köztük Olaszországgal, Svájccal 
és Luxemburggal (Griffiths, 2019, pp. 48-49).

Wang szerint Kína számára a liberális nemzetközi rend egy nagy lehetőség. A kí-
nai gazdaság növekedése a világ összes országának előnyös. Kínában 850 000 (új) 
vállalkozás jött létre, közülük 68 000 amerikai cég. Kína mára a világ legnagyobb 
piacává vált, 400 millió középosztálybeli fogyasztóval. A következő 100 évben a 
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középosztály létszáma 800 millióra nő. Kanada Kínába irányuló exportja az el-
múlt 12 évben (évente) 12%-kal nőtt, tavaly (2018-ban) 18%-kal (Griffiths, 2019, 
pp. 49-50).

Pillsbury – miközben elismerte a Wang által közölt adatok tényszerűségét – a kö-
vetkezőkre mutatott rá: Hszi Csin-Ping személyében a keményvonalas „vörösök” 
szerezték meg a hatalmat Kínában. A kínai politikai küzdelem – az amerikai vá-
lasztási vitákkal ellentétben – egy véres küzdősporthoz hasonlítható, amelyben a 
reformok mellett elkötelezett pártvezetőket börtönbe zárják. 2049-re, ami a „100 
éves maratoni versenyfutás” végét jelzi, Kína GDP-je az amerikai háromszorosa 
lehet. Azt mondják, hogy ezt békés úton fogják elérni, de az elmúlt néhány évben, 
nagyjából Obama elnökségétől fogva a kínai vezetés sorozatosan szegi meg ígére-
teit, például minden előzetes fogadkozás ellenére militarizálja a Dél-kínai-tengert 
(Griffiths, 2019, p. 51).

Pillsbury így folytatja: Kínában a vallásszabadság, a szólásszabadság, a gyüleke-
zési jog, de még a szabadpiac is a múlté. A vállalkozások nem mentesülhetnek a 
kommunista párt kontrollja alól. Hogyan fordítsuk vissza Kínát (a helyes útra)? 
Visszatérhetnénk végre egy együttműködő Kínához, ahol nem a reformpártiak 
vannak börtönben és a keményvonalasok hatalmon, hanem fordítva? Igen, ha e 
vitában feltett kiinduló kérdésre igenlő választ adunk (vagyis Kínát úgy kezeljük, 
mint a nemzetközi liberális rendre fenyegetést jelentő veszélytényezőt). Csak így 
(kemény fellépéssel) lehetséges megakadályozni a szinte elkerülhetetlennek látszó 
háborút. Máskülönben, ha 2049-ig előre tekintünk, minden csak rosszabb lesz. 
Növekszik a környezetszennyezés, nő a „rákos falvak” száma, erősödik a cenzúra, 
még több tibeti szerzetes gyújtja fel magát. Jelenleg a muszlimok egyharmada van 
koncentrációs táborban, addigra sokkal több lesz. Lehet, hogy minden reformert 
börtönbe zárnak. Lehet, hogy Henry Wang sem vitázhat majd velünk, mert ő is 
börtönben lesz! (Griffiths, 2019, p. 52).

Mahbubani szerint amerikai vitapartnerei – jégkorong-analógiával élve – úgy ker-
getik a gyorsan mozgó korongot, hogy oda igyekeznek, ahol az van, pedig már 
nem lesz ott, amire odaérnek. Merre tart Kína? Merre tart a világ? A jövő törté-
nészei elképedve fogják észre vételezni, hogy korunkban rövid időn belül milyen 
szédületes változások zajlanak le, látszólag meghazudtolva az elmúlt 300, vagy 
akár 3000 év tendenciáit. Az arányok érzékeltetése  miatt: az időszámításunk kez-
detétől 1824-ig eltelt csaknem 2000 év során mindvégig Kína és India volt a világ 
két legnagyobb gazdasága. Európa és Észak-Amerika csak az utóbbi két évszázad-
ban jött lendületbe. Erre a két évszázadra elmondható, hogy történelmi értelem-
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ben aberráció, rendellenesség. És mint minden aberráció, előbb-utóbb természetes 
véget ér. Semmi csodálkozni való nincs azon, hogy Kína és India „visszatér” (a 
világ élvonalába). Peking nem veszélyezteti a liberális világrendet. Kína újbóli 
felemelkedését éppen a liberális világrend tette lehetővé. Amit Kína veszélyeztet, 
az nem más, mint az Amerikai Egyesült Államok elsőségén alapuló globális erő-
egyensúly (Griffiths, 2019, pp. 53-54).

Ami a belső viszonyokat illeti, Kínáról valóban elmondható, hogy nem demok-
ratikus, a lényeg azonban nem ez, hanem az, hogy Kína beilleszkedik a liberális 
nemzetközi rendbe. A nemzetközi rend akkor volt illiberális, amikor az ázsiai 
országok többsége gyarmatbirodalmak részeként „pokoli” megpróbáltatásokon 
ment keresztül, amelyekhez hasonlót Kína is megtapasztalt 1842 és 1949 között. 
Az 1949-ben kezdődött liberális világrendben az országok szuverének, a nemzet-
közi viszonyok szabályozottak. Kína szuverén ország, amely betartja a nemzetközi 
szabályokat, a saját határain belül pedig szuverenitásával élve, magának alkot sza-
bályokat (Griffiths, 2019, p. 54).

Mahbubani nyitó hozzászólását a következő „statisztikai” intelemmel zárta: A vi-
lág 7,5 milliárd lakosának 88%-a a „nyugati világon” kívül él. Ha Kína nem-
zetközi viselkedését akarjuk minősíteni, akkor figyelembe kell venni, hogy ez a 
88% kedvezően fogadja Peking intézkedéseit, például az államok „sorban állnak”, 
hogy csatlakozhassanak a BRI programhoz. Az USA természetesen nem csatla-
kozik, de  miért is támogatná első számú riválisát? Ha nemzetközi kérdésekről vi-
tatkozunk, akkor a nemzetközi közvéleményt is figyelembe kell venni (Griffiths, 
2019, pp. 54-55).

A rendkívül tartalmas, de eredménytelen vita végére egyik résztvevő sem változ-
tatott az álláspontján.

2.3. A Kagan-Allison vita

Az USA Kína-stratégiájáról folytatott vita nemcsak nemzetközi viszonylatban éle-
ződik ki. A szakértői állásfoglalások az Egyesült Államokban sem egybehang-
zóak. Ott a két végletet Robert Kagan (neokonzervatív idealizmus) és Graham 
Allison (bürokratikus pragmatizmus) képviseli. Kagan a liberális intervencioniz-
mus, azaz a szuverén államok belügyeibe történő katonai és humanitárius beavat-
kozás doktrínájának egyik vezéralakja. Allison világszerte elismert döntéselmé-
leti szakértő (Allison 1971, Allison & Zelikow 1999). Legutóbbi könyvében egy 
amerikai- kínai háború elkerülhetőségét vizsgálja (Allison, 2017).
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Kagan a Foreign Affairs 2021. március-áprilisi számában arról elmélkedik, hogy 
a nagyhatalmak nemzetközi célkitűzéseit nagymértékben meghatározza az „én- 
képük” (self-perception), ami a történelmükben gyökerezik, és Kína esetében az 
egykori birodalmi nagyság iránti nosztalgiából kiindulva elbizakodottsághoz, a 
tényleges képességekhez viszonyítva túlzott ambíciókhoz vezet. Az USA esetében 
– szerinte – fordított a helyzet, Washington nemzetközi szerepvállalási ambíciói 
visszafogottak az ország valós hatalmi potenciáljához képest. Amerikának végre 
fel kell ébrednie, ismét át kell vennie a globális vezető szerepet, és Kínával szem-
ben a sarkára kell állnia. Tetszik, vagy nem tetszik (az amerikaiaknak és a külföld-
nek), az Egyesült Államok szuperhatalom, és ennek megfelelően kell a nemzet-
közi színtéren viselkednie. A nagyhatalmi státus nagy felelősséggel jár, és globális 
szerepvállalást követel meg. Nem az a kérdés, hogy az USA  felülkerekedhet-e 
Kínával vagy más „revizionista” hatalmakkal szemben egy hideg vagy forró 
konfliktusban, hanem az, hogy az ellenségeskedés legrosszabb formáit el lehet-e 
kerülni, azaz Washington rá tudja-e venni Pekinget arra, hogy a céljait (a „kínai 
álom” megvalósítását) békés eszközökkel próbálja elérni, és a globális versengést 
a gazdasági és politikai dimenzióra korlátozza, ezáltal megóvja magát és a vilá-
got a következő nagy háború borzalmaitól, sőt jobb esetben még a hidegháborús 
szembenállástól is. A NATO-nak és más katonai szervezeteknek nem az a ren-
deltetésük, hogy megvédjék az USA és a szövetségesek honi területét egy köz-
vetlen fegyveres támadással szemben, hanem az, hogy megakadályozzák annak 
a világrendnek a felbomlását, ami mindeddig a legjobban szolgálta az érdekeiket 
(Kagan, 2021).

Allison (Fred Hu-val közösen) szintén a Foreign Affairs-ben elemezte az amerikai- 
kínai kapcsolatok történetét, és kimutatta, hogy azok akkor voltak előnyösek 
mindkét fél számára, ha az USA nem ideológiai, hanem pragmatikus alapon 
közelítette meg őket, és mindig hátrányosak voltak Washington szempontjá-
ból, ha a saját erkölcsi-politikai felfogása szerint meg akarta változtatni Kínát. 
Az amerikai külpolitika akkor (volt) a leghatékonyabb, amikor a valóságos kö-
rülményekhez igazítva („realisztikusan”) koncentrált azokra a geopolitikai célki-
tűzésekre, amelyek a legjobban szolgálták az USA érdekeit. Az egyik ilyen fontos 
– és a múlt század 70-es, 80-as éveiben megvalósult – geopolitikai célkitűzés 
volt a globális erőviszonyok megváltoztatása az USA javára azzal, hogy Peking 
és Moszkva közé éket vernek. Nixon, Ford, Carter és Reagan elnökök alatt úgy 
sikerült a kínai-amerikai kapcsolatokat normalizálni, hogy ehhez nem kellett a 
Kínai Kommunista Pártot erővel megváltoztatni (változott az magától is), és a 
„háromszög- diplomáciának” köszönhetően Kína szembefordult a Szovjetunióval, 
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sőt ez utóbbi is érdekeltté vált az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatainak 
javításában. A másik – hasonlóan fontos, és szintén eredményes – törekvés az volt, 
hogy Kína beilleszkedjen az amerikai vezetésű nemzetközi rendszerbe, csatlakoz-
zon annak intézményeihez, és elfogadja azok szabályait. További, a biztonságpo-
litikával összhangban lévő, de azon túlmutató célkitűzés volt, hogy elősegítsék 
Kína  fejlődését, a szegénység és az éhezés felszámolását. Ha mesterségesen fenn-
tartották volna Kína elszigeteltségét, akkor a világ lakosságának egynegyed részét 
kitevő,  kontinensnyi ország még nagyobb arányban fordította volna erőforrásait 
katonai erejének fejlesztésére egy ellenséges külső környezettel szemben (Allison 
& Hu, 2021).

Az emberi jogok melletti elkötelezettsége ellenére Carter elnök 1978-ban kije-
lentette, hogy „a világnak el kell fogadnia a sokféleséget, legyen az társadalmi, 
politikai vagy ideológiai természetű”. Brzezinski, nemzetbiztonsági főtanácsadó 
ezt azzal toldotta meg, hogy „Elismerjük ideológiánk és gazdasági-politikai rend-
szerünk különbségeit, de nem reméljük, és nem is akarjuk a Kínával fenntartott 
kapcsolatokon keresztül Amerika képére formálni ezt a nemzetet”. A 2008-as 
pénzügyi-világgazdasági válság kezelése a legjobb példáját szolgáltatta Kína be-
illeszkedésének a globális rendszerekbe. Bár a válság Kínát érintette a legkevésbé, 
Peking mégis a legnagyobb, 2000 milliárd dolláros gazdaságélénkítő programmal 
adott lökést a világgazdaság újra indításának, és – Moszkva „tanácsait” visszauta-
sítva – nem bocsátotta áruba amerikai kincstárjegy készleteit. Az ideológiamentes 
kapcsolatfejlesztés hatására Peking külpolitikája is elmozdult a geopolitikai rea-
lizmus felé. Kína szembehelyezkedett a Szovjetunió afganisztáni agressziójával, és 
a forradalmi mozgalmak támogatása helyett az ENSZ békefenntartó misszióiban 
vesz aktívan részt (Allison & Hu, 2021).

A Szovjetunió bukása után az amerikai idealistákat megigézte az „egypólusú vi-
lág” tévképzete. Kína azonban sohasem válik demokráciává, és sohasem fogja 
követni Japán és Németország példáját a betagozódásra. Akik Kínában demok-
ratikus rendszerváltozást akarnak kierőszakolni, azok éppen annyira tévedésben 
vannak, mint azok, akik a Közel-Keleten próbálkoznak ugyanezzel. Nem kell 
lemondanunk arról az ideáról, hogy minden embernek elidegeníthetetlen jogai 
vannak (és ez az 1,4 milliárd kínaira éppúgy vonatkozik, mint a 13,5 millió uj gur-
ra és a 6,6 millió tibetire). De ha kezelni akarjuk a közvetlen kihívásokat, akkor 
az USA-nak együtt kell működnie Kínával a katonai válságok, az éghajlatválto-
zás, a járványok, a nukleáris proliferáció, a terrorizmus és a pénzügyi összeomlás 
ellen (Allison & Hu, 2021).
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2.4. Indiai- és Csendes-óceáni térség:  
geopolitikai realitás vagy fikció?

„Az IP a politikai, gazdasági és biztonsági műveletek összefüggései által mind 
szorosabban egybe kapcsolt régió, aminek a realitása történelmi tény. Ebben a tér-
ségben India az összekötő kapocs, amelynek politikája egyre inkább Kelet-Ázsia 
felé irányul” (Campbell–Andrews, 2013, p. 4). Egy másik elemzés az IP régió, 
mint stratégiai entitás megszületésének történetéről és aktuális értelmezéséről rá-
mutat, hogy a térség biztonságpolitikai egységként való kezelése nagymértékben 
tulajdonítható Robert Kaplan (2010) hatásának is, aki útirajzában kifejtette, hogy 
az Indiai-óceán a 21. századi nagyhatalmi stratégiai játszmákban központi helyet 
foglal el (Kaplan, 2010). Jackson (2021) az egész IP-koncepciót éles kritikának 
veti alá az alábbiak szerint:

Az IP mint modern kori stratégiai fogalom kezdetben csak egy szokatlan szóhasz-
nálatként bukkant fel, de mára kül- és biztonságpolitikai sablonná vált, azonban 
a kikristályosodása nem szakmai viták vagy alapos megfontolások eredménye. 
Inkább tekinthető a Trump-korszak irrealista elvárásokkal és ellenőrizetlen fel-
tételezésekkel megtámogatott jelszavának, amit a washingtoni nemzetbiztonsági 
komplexum gondolkodás nélkül a magáévá tett. A „szabad és nyitott IP-térség” 
szlogenje jól hangzik, de az ilyen délibábok kergetése tévútra viszi az Egyesült 
Államokat. A Pentagon a térségben Északkelet-Ázsia és Guam helyett egyre in-
kább az IP egészére összpontosítja figyelmét (a Csendes-óceáni Parancsnokságot 
átnevezték Indiai- és Csendes-óceáni Parancsnoksággá), bevallottan a kínai fegy-
veres erők gyors modernizációjára adott válaszként. A Fehér Ház egyre nagyobb 
hangsúlyt fektet az IP-térségbeli szövetségesekkel folytatott együttműködésre a 
Quad keretében – Kína féken tartása jegyében. A koncepciót a Biden-kormányzat 
is átvette, és ez azzal fenyeget, hogy az amerikai fegyveres erők túlterjeszkednek 
a szorosabban vett létfontosságú érdekszférájukon (és lehetőségeiken). Ez egyrészt 
növeli a katonai kockázatokat, másrészt Dél-Ázsia biztonsági problémáit (pl. az 
indiai-pakisztáni viszályt) összemoshatja az Egyesült Államok számára sokkal 
fontosabb szövetségeseket, nagyobb felelősséget és kiemelt érdekeket képviselő 
kelet-ázsiai térség kihívásainak kezelésével.
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3. Összegzés, értékelés

3.1. Sárkányölő mentalitás

Az eszmei értékek és a geopolitikai érdekek erkölcsös, egyben racionális össze-
egyeztetésére való képesség és hajlandóság az USA Kína-stratégiájának alapve-
tő mércéje. Eddigi történelme során az Egyesült Államok számára a nemzetkö-
zi erőviszonyok többnyire lehetővé tették, hogy ragaszkodjon az ideáljaihoz, sőt 
azok modell-értékűségét világszerte hirdesse és elterjessze. A Szovjetunió felbom-
lása után Kína vált az amerikai ideálokon alapuló gazdasági-társadalmi és po-
litikai berendezkedés egyedüli rendszerszintű kihívójává, és a komplex nemzeti 
erő, másképp az úgynevezett „össznemzeti erőviszonyok” (Rácz, 2015) alakulá-
sa szükségessé tette Washington számára a hagyományosan idealista amerikai 
stratégia realista felülvizsgálatát, az idealizmus és a realizmus közötti egészséges 
arányok kialakítását. A jelek szerint ezek az arányok napjainkra a szélsőséges idea-
lizmus felé tolódtak el.

Lowsen (2017) szerint a Kínával kapcsolatos stratégiai megközelítések négy alap-
típusba sorolhatók: a sárkányölő, a diplomata, a sinológus és a pandasimogató. 
A sárkányölő erkölcsi felsőbbrendűsége tudatában él az erejével, kemény kézzel 
bánik Kínával. A diplomata a saját országának érdekeit tartva szem előtt, de a 
realitásokat is figyelembe véve, változatos eszközökkel, lehetőleg a másik felet 
együttműködésre bírva próbálja meg a céljait elérni. A sinológus előítélet- és ér-
tékmentesen, szenvtelen tárgyilagossággal közelít Kínához, és nem megváltoz-
tatni, hanem megérteni akarja elsősorban. A pandasimogató Peking bűvkörébe 
került, és a saját értékeiről és érdekeiről megfeledkezve, valójában Kína törekvése-
inek megvalósulását segíti.

J. Q. Adams külügyminiszter (később amerikai elnök), egy híres beszédében a 
következőket ajánlotta a képviselőház figyelmébe: „Ahol a szabadság és a függet-
lenség értékei kibontakoznak, (Amerikának) mindig ott lesz a szíve, az áldásai 
és az imádságai. De nem megy külföldre szörnyek után kutatva, hogy legyen kit 
megölnie” (Adams, 1821).

A pártsemleges amerikai Atlanti Tanács Kína-stratégiára tett javaslata szerint 
Hszi, kínai elnök visszatért a klasszikus marxizmus-leninizmushoz, egy kvázi 
Maoista személyi kultuszt vezetett be, és politikai ellenfeleinek szisztematikus 
megsemmisítésére törekszik. A kínai piaci reformok elakadtak, a magánszektor 
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pártellenőrzés alá került. Hszi etnonacionalista alapon próbálja egyesíteni az or-
szágot a hatalmát veszélyeztető külső és belső fenyegetésekkel szemben. A nemze-
ti kisebbségek kezelése már-már népirtással ér fel. Kína a totalitárius rendőrállam 
új formáját építi ki. Hszi Kína tekintélyuralmi rendszerét, nyomásgyakorló kül-
politikáját és katonai jelenlétét messze az ország határain túlra igyekszik kiterjesz-
teni. Kína egy revizionista hatalommá vált (Atlantic Council, 2021, p. 6).

A Tanács azt ajánlja, hogy az Egyesült Államok szövetségeseivel együtt őrizze 
meg gazdasági és technológiai fölényét, a dollár globális fizetőeszköz-szerepét és 
az USA hagyományos katonai elrettentő képességének túlsúlyát Kínával szem-
ben. Meg kell akadályozni a stratégiai nukleáris „egyensúly” bármilyen elfogad-
hatatlan megváltozását és Kína területi terjeszkedését, különösen Tajvannal való 
erőszakos egyesítését. Meg kell szilárdítani, és bővíteni kell a szövetségesi és part-
neri kapcsolatokat. Védelmezni (és szükség esetén megreformálni) kell a jelenlegi, 
szabályalapú liberális nemzetközi rendet, különösen annak ideológiai alapjait, be-
leértve a kulcsfontosságú demokratikus értékeket. Mindezek mellett foglalkozni 
kell az olyan közös globális fenyegetések kezelésével is, mint a katasztrofális klí-
maváltozás (Atlantic Council, 2021, p. 11). A dokumentum szerint az Egyesült 
Államok Kína-stratégiáját az USA hatalmának négy fundamentális oszlopára kell 
alapozni, mégpedig a katonai erőre, a dollár nemzetközi szerepére, a globális tech-
nológiai fölényre, valamint az egyéni szabadság, az igazságosság és a jog uralmá-
nak értékeire (Atlantic Council, 2021, p. 12).

Mi ez (a stratégia), ha nem az erkölcsi felsőbbrendűségbe és az erőfölénybe vetett 
hit tudatában gyakorolt sárkányölő mentalitás megnyilvánulása? Az eldöntendő 
kérdés ezek után csak az, hogy a fenti idealizmus mennyire van összhangban a 
realitásokkal.

3.2. Idealizmus és irrealizmus:  
„Sóvárgás nem létező sárkány után”

Az amerikai stratégiai dokumentumokban kifejezésre juttatott idealizmus tük-
rében előítélet-mentesen újra szembe kell néznünk a kérdéssel: Mi Kína? A világ 
rendjét veszélyeztető fenyegetés, vagy ellenkezőleg, a nyugat hanyatlása által ge-
nerált globális gazdasági és biztonsági problémák megoldásának nélkülözhetetlen 
aktora? Mi az Egyesült Államok szent küldetése? A Kínához hasonló autokrati-
kus, elnyomó rendszerek megdöntése, a saját gazdasági-társadalmi modelljének 
rákényszerítése Pekingre? Az USA a világ egyedüli, „örökös” szuperhatalma, vagy 
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a kínai „hiperhatalomnak” (Tálas, 2006) is van létjogosultsága? Hogyan férjen 
meg két dudás egy csárdában? Összeegyeztethető az amerikai idealizmus a geo-
politikai realitásokkal?

A sárkányölő mentalitás pszichológiai hátterét szimbolikus formában és művészi 
színvonalon Csoóri Sándor verse érzékelteti (Csoóri, 1967). A kínai sárkány való-
ban „kacsalábakon vonagló, rücskös hátú szörnyeteg” lenne, és Amerika volna 
Sárkányölő Szent György? A válaszok Magyarország számára is fontosak, ha oko-
san akarunk manőverezni az amerikai-kínai feszültségek erőterében. Azt bizton 
kijelenthetjük, hogy Kína a valóságban nem az a gonoszt megtestesítő sárkány, 
amit a fentebb tárgyalt amerikai dokumentumok lefestenek, noha a Pekingnek 
tulajdonított szándékokból és képességekből összerakott kép, mint percepciós 
(észlelési) minta kétségkívül létezik (de nem valósághű): olyan, a stratégiai dönté-
seket befolyásoló realitás, amivel pragmatikus nézőpontból számolni kell. Ugyan-
is ennek a (mégoly szubjektív) képnek a kikristályosodása határozza meg a mi 
kül- és biztonságpolitikánk globális nemzetközi környezetét is.

3.3. Magyarország Kína-stratégiájának  
néhány biztonságpolitikai alappillére

Az USA a legfőbb stratégiai (katonai) szövetségesünk, Kína pedig az egyik ki-
emelten fontos stratégiai (gazdasági) partnerünk. Mindkét nagyhatalommal a 
kölcsönös előnyök alapján át fogó együttműködésre kell törekednünk. Ennek je-
gyében gazdasági, technológiai, oktatási és kulturális téren együttműködhetünk 
Kínával (is), de nem folytathatunk olyan katonai vagy hírszerző együttműködést, 
ami a szövetségesek érdekeit sérthetné. Ugyanezen megfontolásból a kínai csúcs-
technikai K+F eredményeit és alkalmazásait csakis polgári területen használhat-
juk fel, az információbiztonsági szempontok érvényesítésével.

NATO-tagként kötelezettségeink vannak az európai és amerikai szövetségeseink 
honi területének védelmében való részvételre, de az ázsiai hadszíntér kívül esik a 
NATO felelősségi övezetén. Ebből következően egy esetleges, az IP-térségre „kor-
látozott” fegyveres konfliktusban (ami szerencsére nem valószínű), katonai sem-
legességet kell tanúsítanunk. Sem a képességeink, sem a szándékunk nincs meg 
arra, hogy – az ENSZ BT által jóváhagyott nemzetközi béketámogató missziók 
kivételével – az ázsiai térségbe harci feladatokkal katonákat küldjünk.

„SÁRKÁNY, HA VOLNÁL, SZENT GYÖRGY LEHETNÉK” AVAGY GEOPOLITIKAI REALIZMUS 
VAGY ERKÖLCSI KÜLDETÉS: AZ USA KÍNA-STRATÉGIÁJÁNAK KULCSKÉRDÉSE



207

A szellemi infrastruktúra szempontjából jó adottságokkal rendelkezünk ahhoz, 
hogy mind nyugati szövetségeseink, mind Kína stratégiai aggodalmait és fenntar-
tásait megértően kezeljük, mindkét irányban megőrizzük a kölcsönös bizalmat, és 
ha nem is kiegyensúlyozó, de közvetítő szerepet játsszunk a két oldal „kibékítése”, 
a közös kihívások együttes kezelésére való hajlandóság erősítése érdekében.

Geopolitikai axiómaként fogadhatjuk el, hogy kedvező földrajzi helyzetünkben 
bízva hiába építjük ki Magyarországon a kínai áruk és szolgáltatások Európába 
juttatásának logisztikai elosztóközpontját és tudásbázisát akkor, ha közben Euró-
pa (és Amerika) Kínához való viszonya hidegháborús jelleget ölt. Ennek elkerülé-
se (vagy legrosszabb esetben az ehhez való alkalmazkodás) olyan kihívás, amely-
nek kezelése a magyar diplomácia kiemelt feladata lesz a jövőben.
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A COVID-19 VILÁGJÁRVÁNY, 
VALAMINT AZ OROSZ–UKRÁN 
KONFLIKTUS HATÁSAI AZ ELLÁTÁSI 
LÁNCOKRA ÉS AZ ENERGIAELLÁTÁS 
BIZTONSÁGÁRA

Szabó Zoltán Tamás – Forgó Gábor – Alpek B. Levente*

Absztrakt

Jelen tanulmány az Európai Unió energia-ellátáshelyzetét, illetve annak kihívá-
sait tekinti át, elsősorban az orosz energiahordozóknak való kiszolgáltatottság és 
az orosz-ukrán konfliktus nyomán hozott uniós szankciók okozta potenciális el-
látásbiztonsági kihívások szempontjából. Kiemelten foglalkozunk Magyarország 
és a térségbeli szárazföldi államok, valamint Németország különleges helyzetével. 
A téma geopolitikai vetületét, illetve hátterét a német, illetve európai gondolko-
dás Eurázsiához, azon belül is Oroszországhoz való viszonya adja. A két világhá-
ború közötti német geopolitikai gondolkodásban komolyan felmerült ugyanis az 
Oroszországhoz, és általában a Kelethez való közeledés gondolata, amely azonban a 
második világháború idején és a hidegháború időszakában eltűnt. A hidegháború 
végével azonban egyre szorosabb kapcsolat alakult ki Európa, különösen Németor-
szág és Oroszország között. Ebben a viszonyban a német ipar versenyképességének 
egyik pillére a kedvező áru és bőségesen elérhető orosz energia volt, amelyet a né-

* ▪„Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói 
Ösztöndíj Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott 
szakmai támogatásával készült.”
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met ipar arra használt, hogy magas hozzáadott értékű késztermékeket állítson elő. 
Mivel az energiahordozók lelőhelyei jellemzően Európán kívül esnek, ezt a kapcso-
latot tekinthetjük egyfajta eurázsiai együttműködésnek is, amely Szibériától Né-
metországig ível. Azonban a 2010-es évektől folyamatosan fokozódó geopolitikai 
feszültségek, a Krím-félsziget 2014. évi annektálása, az ellátási láncok Covid-19 
pandémia nyomán fellépő zavarai és a 2022 elejétől eszkalálódó orosz-ukrán 
konfliktus következményei megszakíthatják ezt az összeköttetést, amely komoly 
kihívást jelenthet, különösen az energiaszektor és energiaellátás (energiaválság ve-
szélye), valamint a katonai biztonság és a technológia területén.

Kulcsszavak: Eurázsia, energia, importfüggőség, Európai Unió, szankciók

Abstract

This study reviews the energy supply situation in the European Union and its 
current challenges, in particular with regard to the vulnerability of the European 
Unios to Russian energy suppliers and the potential security of supply challenges 
posed by EU sanctions following the Russia-Ukraine conflict. We pay special at-
tention to the special situation of Hungary and the mainland states in the region, 
as well as Germany. The geopolitical aspect and background of the topic is gi-
ven by the relationship of German and European thinking to Eurasia, including 
Russia. The idea of approaching Russia and the East in general arose seriously 
in German geopolitical thinking between the two world wars, but disappeared 
during the Second World War and the Cold War. However, with the end of the 
Cold War, a closer relationship developed between Europe, especially Germany 
and Russia. In this respect, one of the pillars of the competitiveness of German 
industry was affordable goods and abundant Russian energy, which German in-
dustry used to produce high value-added finished products. As energy deposits 
are typically located outside Europe, this relationship can also be seen as a form 
of Eurasian cooperation that stretches from Siberia to Germany. However, the 
ever-increasing geopolitical tensions since 2010, the supply chain turbulences fol-
lowing the Covid-19 pandemy and the annexation of the Crimea in 2014 and the 
consequences of the escalation of the Russian-Ukrainian conflict from early 2022 
could break this link and threaten with an energy crisis and another Cold War 
and economic and technological isolation.

Keynotes: Eurasia, energy, import dependency, European Union, sanctions
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1. Bevezető

Európa és Ázsia viszonylatában problémát jelent a kettejük között lévő határ 
megállapítása, amely miatt felmerül annak a kérdése, hogy egyáltalán két külön 
kontinensről van-e szó?  Bizonyos értelemben véve, Európa és Ázsia nem két kü-
lön kontinens, hanem összefüggő szárazföldi terület, amelyet nem választanak el 
tengerek és óceánok, vagyis egyetlen hatalmas szuperkontinensnek tekinthető. 
Ilyen logika mentén Európa Eurázsia messze kinyúló félszigeteként is értelmez-
hető. Európa ebben az értelemben nem elsősorban földrajzi, hanem sok tekintet-
ben történelmi okokból különül el Ázsiától (Dövényi & Nagy, 2022). Európa és 
Ázsia valójában egyetlen hatalmas szárazföldön, Eurázsián terül el. Az eurázsiai 
szuperkontinens jelentős természeti, demográfiai és gazdasági erőforrásokkal ren-
delkezik: a Föld szárazföldi területének több mint harmadát teszi ki, itt lakik a 
világ lakosságának 70%-a, és itt állítják elő a globális GDP mintegy kétharmadát 
(Eurasia Center, 2022). A szuperkontinens különlegessége továbbá, hogy keleti és 
nyugati szélén egy-egy wallensteini értelemben vett globális centrum helyezkedik 
el. Nyugati szélén fekszik a földrajzi felfedezések korától a két világháborúig foko-
zatosan a világgazdaság középpontjává váló Európa (György, 2017). Keleti szélén 
olyan jelentős történelmi múlttal rendelkező, de a világgazdaságban a 20. század 
második felétől újra felemelkedő kelet-ázsiai országok terülnek el, mint Japán, 
Dél-Korea és Kína (Szegedi, 1996). Az ázsiai térségből az utóbbi két évtizedben 
Kína egyre inkább meghatározóvá válik és a trendek alapján az ország világgaz-
dasági súlya és jelentősége a jövőben várhatóan tovább fog növekedni. Egyes elő-
rejelzések szerint a globális gazdasági centrum Észak-Amerikából Kelet-Ázsiába 
kerülhet (Boumhprey et al., 2014). Kína gyors felemelkedése és centrummá válá-
sa az egész világrendszert átalakíthatja (Salát, 2021).

Eurázsia jellemzője, hogy két pólusán egy-egy globális szinten is jelentős gazda-
sági centrum található: nyugaton az Európai Unió, keleten pedig Kína és a fejlett 
kelet-ázsiai országok. A kettő között pedig az európai és ázsiai részhez is tartozó, 
globálisan kisebb gazdasági súllyal bíró, de Eurázsia, azon belül különösen az Eu-
rópai Unió energiaellátásában meghatározó, azonban az utóbbi időben a geopo-
litikai feszültségek középpontjába kerülő Oroszország terül el (Eurostat, 2022a).

A két világháború közötti német geopolitika élénken érdeklődött Ázsia iránt, szá-
mos mű jelent meg a témában, elsősorban a német geopolitika nemzetközileg is 
ismert és elismert folyóirata a „Zeitschrift für Geopolitik” hasábjain. Ennek a 
tudományos érdeklődésnek a nyomán, ebben az időszakban jelenik meg az euró-
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pai gondolkodásban az eurázsiai kontinentális blokk elmélete, amelyeknek ki-
dolgozója Karl Haushofer. A német geopolitikus egy a szuperkontinensen átívelő 
együttműködést vázolt fel. Élénk szakmai vita folyt Németország Szovjetunióhoz 
való viszonyáról és az esetleges együttműködés lehetőségeiről. Azonban 1941. jú-
nius 22-én Németország megtámadta a Szovjetuniót, amelynek következtében az 
eurázsiai blokk lehetősége lekerült a napirendről (Dövényi & Nagy, 2022).

A nemzetközi geopolitikai feszültségek következtében, különösen az orosz-ukrán 
konfliktus kirobbanását követően ismét központi kérdés Németországban és az 
Európai Unióban az Oroszországhoz való viszony (Slaughter et al., 2022). Egy-
részt a német energiaellátás és a gazdaság versenyképessége nagyban függ az orosz 
nyersanyagok és energiahordozók behozatalától (Reuters, 2022b), sőt több szak-
értő és iparági szereplő az orosz energiahordozók kiesése esetén súlyos válságra 
számít a német gazdaságban (Handelsblatt 2022b). Vélhetően ezzel is összefüg-
gésben a német vezetés, lehetőségeihez mérten, igyekezett időt nyerni és távol-
ságot tartani az orosz-ukrán konfliktustól, így elkerülve az Oroszországhoz való 
viszony eszkalálódását. Ez megmutatkozott például abban is, hogy eleinte ellen-
ezték a fegyverek konfliktuszónába való szállítását, miközben az USA és számos 
NATO-tagállam már megkezdte a hadianyagszállítást az ukrán haderő részére 
(Reuters 2022a). Az eurázsiai együttműködés és a német geopolitikai dilemmák 
története szempontjából párhuzam, hogy a két világháború között a Szovjetunió 
nyugati részét beutazó német geopolitikus, Erich Obst, már 1924. évi tanulmá-
nyában megfogalmazta, hogy komolyan számolni kell egy újabb világháború le-
hetőségével, amelyben Németországnak majd két út közül kell választania. Vagy 
az angolszász államokkal és az európai hatalmakkal összefogva harcol Orosz-
ország és Ázsia ellen vagy a Pánázsiai Unióval összefogva harcol Európa többi 
része és Amerika ellen (Dövényi & Nagy, 2022). Németország akkor végül nem 
választott, hanem kétfrontos háborút vívott.

A közép-európai régió, azon belül Magyarország, szintén jelentős mértékben függ 
az orosz energiahordozóktól (Eurostat 2022a). Ezt szemlélteti, hogy Magyaror-
szág a kőolaj-szükségletének mintegy 88%-át importból fedezi (Eurostat 2022a) 
és ennek 61%-a Oroszországból érkezik (Eurostat 2022b), míg a földgáz esetében 
az import aránya 75,6% (Eurostat 2022a), azonban ennek 95%-a orosz erede-
tű (Eurostat 2022b, vö. 2. és 3. táblázat). Lengyelország kőolaj-importfüggősége 
96,6 %-os (Eurostat 2022a), amelynek 72%-át Oroszországból fedezi (Euros-
tat 2022b). Földgázfelhasználás esetében pedig mintegy 78% az import aránya 
(Eurostat 2022a), amelynek több mint fele orosz szállításból kerül fedezésre 
(Eurostat 2022b, vö. 2. és 3. táblázat).
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A térség közös jellemzője, hogy a második világháború végétől az 1990-es évekig 
a keleti blokk része volt, a Szovjetunió szatellitállamaiként, majd a keleti blokk 
felbomlását követően intenzíven a nyugati integráció felé fordultak, igyekeztek 
az Európai Unióhoz és a NATO-hoz csatlakozni, illetve a fejlett nyugat-euró-
pai magterületekhez felzárkózni (Moldicz, 2021). A szocializmus leépítése és 
a tőkés gazdaságra történő átállás jellemzően egy neoliberális modell mentén 
történt, amelynek következtében a térség államai súlyos gazdasági visszaeséssel, 
társadalmi problémákkal, piacaik elvesztésével, valamint számos nemzeti vállalat 
megszűnésével néztek szembe (György, 2017). A kezdeti sokkot követően, első-
sorban a nyugati tőkebefektetésekre és technológiára alapozva, de elkezdtek ezek 
a gazdaságok is fejlődni, és újra kiépült a közép-európai régió Nyugat-Európával 
korábban fennálló és a hidegháború alatt átmenetileg megszakadt munkameg-
osztása, Európa integrálódni kezdett. A 2008-2009-es válság hatására több kö-
zép-európai gazdaság a kapcsolatai diverzifikálására kezdett törekedni főleg kelet 
felé, Oroszország és Ázsia, utóbbin belül elsősorban Kína irányába (Moldicz, 
2021). Kína is egyre inkább érdeklődött a régió iránt. Ennek a közeledésnek 
lett az eredménye például a „16+1” együttműködési fórum és az Új Selyemút. 
Azonban az USA és Kína, illetve Oroszország közötti fokozódó feszültség, va-
lamint a nyugat-európai országok Kína iránti növekvő bizalmatlansága miatt 
a régió legtöbb országa már az orosz-ukrán konfliktus kirobbanása előtt elkez-
dett óvatosabb lenni a kínai és orosz kapcsolatok terén. A gazdasági kapcsola-
tok diverzifikálása a fejlett nyugati gazdaságokra is jellemző, sőt sajátos módon 
pont a közép-európai országok kínai kapcsolatait leginkább kritikusan szemlélő 
Németország és Franciaország Kína legnagyobb európai kereskedelmi partnerei 
(Moldicz, 2021).

Magyar szempontból az egyik legfontosabb, Eurázsiát összekötő kínai kezdemé-
nyezés az Övezet és Út néven is ismert „Belt and Road Initiative” (Belt and Road 
Initiative, 2022), amely – mint a szuperkontinenst összekötő kapocs, – komoly 
lehetőségeket jelenthet Magyarország számára is (Bendarzsevszkij et al., 2017). 
Azonban az útvonal áthalad az orosz-ukrán konfliktusban érintett zónán és ezért, 
valamint az elhúzódó konfliktus és a fokozódó szankciók (Peterson Institute for 
International Economics, 2022) következtében az Eurázsiát összekötő útvonal 
sorsa kérdésessé vált. Valamint annak is komoly veszélye van, hogy a geopolitikai 
feszültségek következtében jelenleg egy újabb, Európát, Eurázsiát megosztó hi-
degháború kezdjen körvonalazódni, amelyben az integráció elmélyülése helyett a 
különálló politikai, kereskedelmi és technológiai blokkok kialakulásának a veszé-
lye fenyeget (Moldicz, 2021).
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2. Kereskedelmi kitettség  
az orosz-ukrán konfliktus kapcsán

A Krím-félsziget 2014. évi annektálása, majd az ezt követő fegyveres konflik-
tus, az Oroszországgal szemben kiszabott szankciók (Andrékó, 2022), valamint 
a 2022 elején kirobbanó orosz-ukrán konfliktus (Slaughter et al., 2022) és az azt 
követő újabb szankciós hullám (Peterson Institute for International Economics, 
2022) következtében komoly kérdések és kockázatok merültek fel a Covid-19 jár-
vány következtében eleve számos kihívással küzdő globális kereskedelemben.

A Covid-19 járvány kitörése, majd a 2020. év elejétől történő pandémiává fejlődé-
se nyomán fellépő társadalmi és gazdasági turbulenciák, ezen belül is kiemelten 
a globális ellátási láncok zavarai a modern történelem egyik leghosszabb kon-
junktúraciklusának vetettek véget (Századvég, 2021). A járvány nyomán fellépő 
problémák az Európai Unió gazdaságát is súlyosan, a globális átlagnál nagyobb 
mértékben érintették (ITRE, 2021). A pandémia és a megfékezésére foganato-
sított lezárások következtében nemcsak a kereslet esett vissza, hanem részben a 
megbetegedések, részben pedig a járvány megfékezésére tett intézkedések kö-
vetkeztében, először Kínában, majd világszerte termelési kiesések, logisztikai és 
üzemfolytonossági problémák jelentkeztek, a globális ellátási láncokat pedig za-
var sújtotta. Ennek nyomán egy öngerjesztő negatív spirál alakult ki. A Covid-19 
okozta gazdasági lassulás ugyanis növelte az ellátási láncok zavarát, miközben az 
ellátási láncok turbulenciája visszavetette a gazdasági teljesítményt, amely viszont 
további zavarokat váltott ki az ellátási láncokban (Baker McKenzie, 2020a; b). 
Az ellátási problémák kialakulásához hozzájárulhatott, hogy a modern termelési 
rendszerek fejlődése évtizedek óta az alacsony készletek fenntartásának irányába 
haladt (Blanchard, 2010). A 20. század második felétől ugyanis a globális ver-
seny kiéleződésének következtében egyre inkább az új, minimális készletekkel 
dolgozó karcsú (lean) termelésszervezési rendszerek terjedtek el (Shah & Ward, 
2003). Így a nagy nemzetközi értékláncok tevékenysége egyre inkább a globali-
zációra, a nemzetközi kereskedelemre, a költséghatékony kiszervezésre, a hosszú, 
kontinenseken átívelő ellátási láncokra és az alacsony készletekkel dolgozó ter-
melésszervezési stratégiát követő rendszerekre épült (Gereffi & Luo, 2014). Ebből 
kifolyólag a legtöbb szektornak komoly problémákkal kellett, szembenéznie ami-
kor a Covid-19 következtében zavarok léptek fel a nemzetközi ellátási láncokban 
(Alicke et al., 2020; Hadwick, 2020). 2021-ben azonban már úgy tűnhetett, hogy 
megindult a kilábalás a Covid-19 járvány okozta válságból. A Világbank (2022a) 
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is 2022 januárjában még a 2021-ben megkezdődött helyreállítási periódus foly-
tatását várta a 2022. évben, majd 2023-ra a pandémia előtti szint elérését jelezte 
előre várakozásaiban (Világbank, 2022a). Azonban a 2022 február végén esz-
kalálódó orosz-ukrán fegyveres konfliktus kirobbanása az ellátási láncok újbóli 
zavarán és a válságból való kilábalás megakadásán túl jelentős turbulenciát okoz 
az energiaszektorban, bizonyos nyersanyagok nemzetközi piacán, valamint a vi-
lág élelemellátásában is (EBRD, 2022). A válság által kiemelten érintett Európai 
Unió gazdaságán túl annak energia-ellátását is súlyosan veszélyezteti a kialakult 
helyzet (KPLER, 2022a; b).

Az energiahordozó-ellátás mellett jelentős problémát jelenthet bizonyos ipari 
nyers- és alapanyagok hiánya az orosz-ukrán konfliktus következtében. A kieső 
palládium, nikkel és alumínium pótlása komoly nehézséget jelenthet az ipar 
számára, valamint súlyosbíthatja a jelenleg is számos problémát okozó globális 
chip-hiányt, mivel a világ neon-előállításának jelentős része is ehhez a két ország-
hoz köthető és a nemesgáz szükséges a mikrochipek előállításának folyamatához 
(Lu & Gramer, 2022).

Magyar szempontból a statisztikai számokból kiindulva, értékét vagy relatív sú-
lyát tekintve első ránézésre önmagában sem Oroszország, sem Ukrajna, mint 
kereskedelmi partner nem tűnik meghatározónak a magyar gazdaság számára 
(OEC, 2022). Az ország energiaellátása szempontjából azonban meghatározó az 
Oroszországból Ukrajnán át Magyarországra érkező energiahordozók szerepe 
(Eurostat, 2022b). A 2020. évi adatok szerint sem Ukrajna, sem Oroszország nem 
volt Magyarország tíz legfontosabb kereskedelmi partnere között (OEC, 2022). 
Az Observatory of Economic Complexity (OEC) adatbázisa szerint 2020-ban 
export oldalon a hazai kivitel 1,66%-a irányult Oroszországba, amely mintegy 
1,95 milliárd USA dollár értéket képviselt. A kiviteli termékportfólió legfonto-
sabb elemei a gyógyszeripari termékek, járművek, járműalkatrészek, élelmiszerek, 
elektronikai eszközök és papíripari termékek voltak. Az Oroszországból érkező 
termékek a magyar import 1,95%-át tették ki mintegy 2,15 milliárd USA dol-
lár értékben. Az importportfolióban egyértelműen a szénhidrogének a megha-
tározók, a 2020. évi behozatal mintegy fele nyersolaj, negyede pedig földgáz volt 
(OEC, 2022). Ukrajna viszonylatában a magyar export 1,87%-a irányult keleti 
szomszédunkhoz, mintegy 2,2 milliárd USA dollár értékben. A legfontosabb ki-
viteli termékek a gyógyszerek, járművek, alkatrészek, élelmiszerek és elektronikai 
cikkek voltak. A kiviteli statisztikában a földgáz is előkelő helyen szerepel, azon-
ban ez ebben az esetben az Oroszországból Ukrajnán át behozott, majd ismét 
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Ukrajnába re-exportált gázt jelenti. Behozatalt tekintve 2020-ban a magyar im-
port 1,38%-a érkezett Ukrajnából, mintegy 1,5 milliárd USA dollár értékben. 
A behozott termékeken belül a legfontosabbak az elektromos áram, a földgáz, a 
fémtartalmú ércek és a faipari alapanyagok voltak (OEC, 2022).

Európai Uniós szinten az Oroszországgal folytatott kereskedelem súlya jelentő-
sebb, mint a magyar gazdaság viszonylatában. A 2021. évi uniós export 4,1%-a 
irányult Oroszországba, míg a behozatal esetében ez az arány 7,5%-ot tett ki 
(Eurostat, 2022e). Az Európai Unió energiaellátását tekintve pedig még jelentő-
sebb Oroszország szerepe, ugyanis a közösségbe importált kőolaj mintegy harma-
da, a földgáz több mint 40%-a, és a szénféleségek több mint fele Oroszországból 
érkezik (Eurostat, 2022b). Uniós szinten az Oroszországba irányuló exportból az 
egészségipari és vegyipari termékek, a járművek, a gépek, az alkatrészek és az élel-
miszerek a legfontosabbak. Míg a behozatalban a már említett energiahordozó-
kon túl a nyersanyagok és a félkész termékek a legjelentősebbek (Eurostat, 2022e).

A világkereskedelemben Ukrajna a búza, a kukorica, a napraforgó, a vasérc és a 
vasipari félkész termékek piacán jelentős szereplő (OEC, 2022). Oroszország pe-
dig a műtrágya, a búza, a földgáz és a nyersolaj világpiacán bír számottevő része-
sedéssel (OEC, 2022). A búza esetében Oroszország a világ legnagyobb exportőre 
(OEC, 2022). Jelenleg úgy tűnik, hogy a gabonák és élelmiszerek esetében sem 
Magyarországot, sem az Európai Uniót nem fenyegeti ellátási válság, mivel egy-
részt nettó élelmiszerexportőrök, másrészt az orosz és ukrán gabonaexport főleg 
Ázsiába és Afrikába irányul. Ugyanakkor a globális élelmiszerpiacokat érő turbu-
lencia egyrészt áremelkedést, másrészt további geopolitikai feszültséget és élelmi-
szerválságokat indukálhat (Deutsche Welle, 2022b). Fontos szempont továbbá, 
hogy az európai mezőgazdaság termelési szintjének fenntartásához az élelmiszer- 
és takarmánynövények belterjes termesztéséhez szükséges a műtrágya. Az import 
műtrágya hozzáférhetősége és annak áremelkedése, illetve a műtrágya termelés-
hez szükséges földgázhoz való hozzáférés, továbbá annak árváltozása így szintén 
problémát jelenthet. Az Európai Unió ugyanis jelentős mennyiségű műtrágyát 
importál, 2019-ben a közösségben felhasznált kálium műtrágya 71%-a, a foszfát-
műtrágya 66%-a és a nitrogénműtrágya 28%-a importból származott (Fetilizer 
Europe, 2022). Az uniós műtrágya-behozatalon belül az orosz piaci részesedés 
26% a nitrogénműtrágyák és a foszfátműtrágyák, valamint 21% a káliumműtrá-
gyák esetén (Thomson, 2022). Fontos megjegyezni, hogy az EU nitrogénműtrá-
gyák esetében számottevő kapacitással rendelkezik, ezért ebben a szegmensben az 
importfüggőség alacsonyabbnak tűnhet, azonban a nitrogénműtrágyák előállítá-
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sának fő alapanyaga a földgáz (European Parliament, 2022), amelynek biztosítá-
sában az Európai Unió jelentős mértékű importra szorul és az egyik fő beszállítója 
Oroszország (Eurostat 2022a, b).  Komoly ellátásbiztonsági kockázatot jelenthet 
tehát, hogy az Európai Unió nemcsak számottevő mennyiségű műtrágyát im-
portál, hanem az importnak a műtrágya típusától függően negyed-ötöd részét 
Oroszországból szerzi be, valamint az uniós gyártókapacitások is jelentős részben 
az orosz földgázt használják fel. Ez a fajta kitettség már 2023-tól komolyabb el-
látásbiztonsági kihívást jelenthet az uniós mezőgazdaságnak (Kennes, 2022). Az 
EU, a többek között műtrágya-gyártásra használt, földgáz 83,6%-át importból 
fedezi (Eurostat, 2022a), ennek pedig 43%-a érkezik Oroszországból (Eurostat 
2022a, vö. 2. és 3. táblázat).

További kockázatot jelent, hogy a háború és az ennek nyomán fellépő és tova-
gyűrűző élelmezési válság hatására egy újabb migrációs hullám bontakozhat ki, 
amelynek következtében tömegek indulhatnak meg Afrikából és a Közel-Keletről 
Európa felé (Bloomberg, 2022d).

3. Az orosz kőolaj szerepe  
az uniós és magyar gazdaságban

A kőolaj a világkereskedelem legmagasabb forgalmú nyersanyaga, az éves keres-
kedelmi volumen mintegy 1700 milliárd USA dollárra tehető (Glofák, 2021). 
Összevetésképpen a Világbank adatai szerint Magyarország 2020. évi GDP-je en-
nek kevesebb mint tizedének, mintegy 156 milliárd amerikai dollárnak felel meg 
(Világbank, 2022b). Az Európai Unió a kőolaj-szükségletének 96%-át importból 
fedezi (Eurostat, 2022a), amelynek következtében jelentős a kitettsége az olajpiaci 
turbulenciák tekintetében. Az európai gazdaság számára létfontosságú a kőolaj. 
Egyrészt, mint energiahordozó és üzemanyag, másrészt pedig mint alapanyag, 
elsősorban a vegyipar számára. Ugyanis számos műanyag és egyéb kemikália fő 
alapanyagát jelenti (Cambridge Econometrics, 2018). Az Európai Unió általá-
ban, de különösen a közép-európai államok és Németország gazdasága jelentős 
mértékben az orosz energiahordozókra támaszkodott (Eurostat, 2022). Ezt jól 
szemlélteti, hogy a német kőolaj, földgáz és szénimport 34, 66, illetve 46%-a 
Oroszországból érkezik (vö. 3. táblázat), Németország importfüggősége pedig a 
három energiahordozóból rendre 98, 89 és 44%-os (vö. 2. táblázat), vagyis jelen-
tős az ország kitettsége kőolaj, de leginkább földgáz terén.
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Az orosz olaj kiváltása esetében kihívást jelent, hogy az alternatív beszerzés for-
rását egyrészt a geopolitikai kockázatokkal terhelt, politikailag és társadalmilag 
gyakran turbulens Afrika és a Közel-Kelet jelentheti (Cambridge Econometrics, 
2018). Másrészt a magát a világ legnagyobb olajexportőrévé kinövő Amerikai 
Egyesült Államok, mint alternatív beszállító esetében a termelés jelentős növelése 
– részben összefüggésben a munkaerő- és szakemberhiánnyal – akadályokba üt-
közhet (KPLER, 2022a). Mindezek fényében nem meglepő, hogy számos német 
gazdasági szereplő, az energetikai szankciók tárgyalása alatt, kimondottan ellen-
ezte az orosz energiahordozók importját érintő korlátozásokat (Reuters, 2022c). 
Sőt a Handelsblatt által megszólaltatott szakértők egyenesen a német gazdaság 
válságát és mintegy 200 milliárd eurós kárt vártak az energetikai szankciók beve-
zetése esetére (Handelsblatt, 2022a).

A fogyasztási oldalt vizsgálva, az uniós kőolaj-, és kőolajszármazék felhasználás-
ban a legjelentősebb tétel a közúti közlekedés (47,56%), amelyet némi lemara-
dással, de második helyen az ipari alapanyagként történő felhasználás (15,41%) 
követ, majd a vízi közlekedés (9,12%), a háztartások (6,60%), az ipari energiacélú 
felhasználás (5,05%) és a légi közlekedés (4,55%) következik (Eurostat, 2022f). 
Vagyis az uniós kőolaj-fogyasztás mintegy kétharmada a közlekedéshez köthető.

Az Oroszország elleni olajipari szankciókat az USA is szorgalmazta, amely lépés 
részükről mind ellátásbiztonsági, mind geopolitikai, mind pedig üzleti szempont-
ból érthető ugyanis egyrészt az olajexport jelentős bevételi forrás Oroszország 
számára, vagyis az ország finanszírozásának megnehezítését ezen az úton kézen-
fekvő lépés elérni (Reuters, 2022d). Másrészt, mint nettó olajexportőrét, az USA 
ellátásbiztonságát nem veszélyezteti a szankció (KPLER, 2022a). Harmadrészt 
az USA olajvállalatai számára az Európába irányuló orosz export konkurenciát 
jelent, így kiiktatása gazdaságilag is racionális lépésnek tűnik. Negyedrészt pedig 
ezt a módszert, az olajpiacról történő kizárást, az USA már sikerrel alkalmazta 
Iránnal és Venezuelával szemben, mármint abban az értelemben, hogy gazdasági-
lag nehéz helyzetbe kerültek, elszigetelődtek. Azonban Oroszország több eszköz-
zel rendelkezik az ellene hozott lépések kezelésére és/vagy kivédésére, mint Irán 
vagy Venezuela (Glofák, 2021). Például az orosz hajók európai kikötőkből való 
kitiltását követően láthattuk, hogy a görög kereskedelmi flotta gyorsan átvette az 
orosz nyersanyag szállítójának a szerepét a szankcionált hajóktól (Shippingwatch, 
2022). De, ami fontosabb, magának Oroszországnak is számos eszköze van arra, 
hogy ellenálljon vagy alkalmazkodjon a nyomással szemben. Egyrészt az ország 
állandó tagja az ENSZ Biztonsági Tanácsának és vétójoggal rendelkezik, amely 
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lehetetlenné teszi, hogy ENSZ szinten nemzetközi gazdasági szankciót hozzanak 
ellene. Másrészt nem csak az USA európai, de ázsiai szövetségeseinek (Dél-Korea, 
Japán) is fontos szénhidrogén-beszállítója az ország. Harmadrészt nem csak az 
európai, de a világpiacon is jelentős az orosz olaj részesedése, amely azt jelenti, 
hogy ha tényleg sikerülne visszafogni az orosz exportot az áremelkedést és po-
tenciális ellátási problémákat okozna. Negyedrészt az Európai Unió mellett Kína 
is jelentős mennyiségű kőolajat vásárol az orosz piacról, amely egyrészt bevételt 
és alternatív piacot jelent, másrészt geopolitikai szempontból a szankciók köze-
lebb hozhatják a két országot, amely eshetőség nem kedvez az USA stratégiai 
célkitűzéseinek (Glofák, 2021). Már most megfigyelhető, hogy az orosz-ukrán 
konfliktus 2022. február végi eszkalálódását követően, már márciustól kezdve In-
dia meredeken megemelte, megsokszorozta az Oroszországból érkező olaj behoza-
talát, és május végéig mintegy kilencszer annyi kőolajat vásárolt Oroszországtól, 
mint a teljes 2021. évben. Továbbá Kína is növelte behozatalát az előző év azonos 
időszakához képest (CNBC, 2022). 

A témához kapcsolódik Szaúd-Arábia esete is. Az USA igyekszik rábírni az or-
szágot a kőolaj-exportjának növelésére, hogy ezzel enyhítse az árakat felhajtó 
túlkeresleti nyomást a kőolaj világpiacán (Reuters, 2022i). Az ügy fontosságát 
jelzi az USA vezetése számára, hogy 2022. július közepén Joe Biden elnök sze-
mélyesen is Szaúd-Arábiába látogatott (Foreign Policy, 2022). Szaúd-Arábia 
azonban sajátos megoldást is alkalmaz olajexportjának növelése érdekében: a 
saját kőolajszükségletét egyre nagyobb arányban a hazai mezők helyett a kedve-
ző árazású orosz importból fedezi és részben az így felszabaduló saját kiterme-
lésű kőolajából növeli az exportkapacitását. Ezt mutatja, hogy 2022 második 
negyedévében Szaúd-Arábia 647 000 tonna (Reuters, 2022i), vagyis több mint 
kétszer annyi nyersolajat importált Oroszországból, mint az előző év azonos 
időszakában (Reuters, 2022i).

A fentiek fényében nem meglepő, hogy a 2022. év első négy hónapjában – vélhe-
tően összefüggésben a megemelkedett energiahordozó árakkal – az orosz folyó fi-
zetési mérleg rekord nagyságú, mintegy 96 milliárd USA dollár értékű aktívumot 
mutatott (Bloomberg, 2022a).

Oroszország öt legnagyobb olajexport-partnere 2020-ban az alábbi országok vol-
tak, zárójelben a részesedés az orosz olaj kivitelből (Statista, 2022):

 ▪ Kínai Népköztársaság (32,8%)

 ▪ Hollandia (13%)
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 ▪ Németország (8,7%)

 ▪ Dél-Korea (6,9%)

 ▪ Lengyelország (5,8%)

Összevetésképpen a Magyarországra irányuló szállítások az orosz export 1,4%-át 
teszi ki (Statista, 2022).

1. táblázat Az Európai Unió 10 legnagyobb nyersolaj-ellátója 2020-ban  
(adatok ezer tonnában és a teljes import százalékában)

helyezés beszállító mennyiség  

Teljes import 440 251,90 100%

1 Oroszország 112 978,09 26%

2 Norvégia 38 179,70 9%

3 Kazahsztán 37 276,74 8%

4 USA 35 525,51 8%

5 Szaúd-Arábia 34 557,56 8%

6 Nigéria 33 912,46 8%

7 Irak 29 117,42 7%

8 Egyesült Királyság 24 790,80 6%

9 Azerbajdzsán 20 284,28 5%

10 Algéria 9 768,40 2%

Forrás: Eurostat (2022d)

Oroszország az európai kőolaj-ellátásban is meghatározó szereplő, amelyet jól 
szemléltet, hogy 2020-ban az uniós kőolaj-import több mint negyede Orosz-
országból származott (1. táblázat). A fentiekben vázolt helyzet azonban az orosz 
olajra vonatkozó szankciók elfogadását követően jó eséllyel változni fog, az Eu-
rópai Unió ugyanis a csővezetékes szállítás kivételével, szankciót fogadott el az 
orosz olaj behozatalának tilalma érdekében (Peterson Institute for International 
Economics, 2022). Kérdéses azonban, hogy az unió milyen gyorsan, milyen mó-
don és milyen feltételek mentén lesz képes az importigényének korábban mintegy 
negyedét fedező orosz kőolajat pótolni. Továbbá kérdéses az is, hogy a szankció-
nak milyen hatása lesz Oroszországra és magára a konfliktusra.
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2. táblázat Az importfüggőség mértéke az Európai Unió átlagában, 
Németországban, Olaszországban, Lengyelországban és Magyarországon 

az egyes energiahordozótípusok esetében 2020-ban

kőolaj földgáz szén1

EU átlag 96,2% 83,6% 35,8%

Németország 98,3% 89,1% 44,1%

Olaszország 90,2% 92,8% 93,0%

Lengyelország 96,6% 78,3%  0,3%

Magyarország 87,9% 75,6% 43,7%

1 Az Eurostat adatgyűjtés egész pontosan a szilárd fosszilis 
üzemanyagokra vonatkozik, amelyek azonban szinte 
kizárólag a szénféléket jelentik (antracit, fekete- és barna 

kőszén, lignit stb.)

Forrás: Eurostat (2022a)

Az Eurostat (2022a) importfüggőségi adataiból látszik, hogy egyrészt Magyar-
ország importfüggősége kőolaj és földgáz terén alacsonyabb, mint az uniós átlag 
vagy Németország és Olaszország mutatója. Az Eurostat importfüggőségi mu-
tatója azt mutatja meg, hogy adott ország az éves energiahordozó-szükségleté-
nek hány százalékának felel meg az ország nettó importja. Így első ránézésre azt 
mondhatnánk, hogy Magyarország nagyobb arányban képes saját termelésből 
fedezni a szükségleteit, mint az uniós átlag vagy például Németország. Azonban, 
ha az importon belüli orosz részesedést (Eurostat, 2022b) is figyelembe vesszük, 
akkor azt láthatjuk, hogy a magyar kitettség, a szén kivételével, jóval az uniós 
átlag felett van. Továbbá Magyarország – ellentétben Németországgal, Olaszor-
szággal vagy Lengyelországgal – jelenleg nem rendelkezik tengeri úton történő 
kőolajbehozatalt nagy mennyiségben lehetővé tevő kikötővel, így az ellátásbiz-
tonság megteremtése az orosz forrás kiesése esetén komoly problémát jelentene. 
Így érthetőbb, hogy a magyar vezetés miért képviselt óvatosabb álláspontot az 
energiaügyi szankciókkal kapcsolatban (Reuters, 2022h).

Arra egyébként a Cambridge Econometrics (2018), az Európai Uniós olajfüggő-
ségéről szóló tanulmánya is rávilágít, hogy az unió általában – a jelentős saját ki-
termeléssel rendelkező Dánia és az akkor még uniós tagállam Egyesült Királyság 
kivételével – nagy mértékben függ a kőolaj-importtól és a legtöbb uniós tagállam 
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szükségletét jellemzően egy-két ország szállítása fedezi, amely jelentős partner-
kockázatot jelent. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy több olajtermelő régió 
geopolitikailag meglehetősen kockázatosnak tekinthető (Cambridge Economet-
rics, 2018). Az elemzés ehhez képest is kiemeli a tengeri kikötővel nem rendelke-
ző közép-európai tagállamok, Csehország, Szlovákia és Magyarország kiszolgál-
tatott helyzetét. Mivel ezen országok szinte kizárólag az Oroszországból induló 
csővezetéken át juthatnak kellő mennyiségű nyersolajhoz, vagyis csak egyetlen 
csatornán át és egyetlen partnertől, amelyet tengeri kikötők híján nem is tudnak 
kompenzálni, beszerzéseiket nem áll módjukban érdemben diverzifikálni (Camb-
ridge Econometrics, 2018). Az Oroszország elleni uniós szankciók energetikai kö-
rének megindulásával (Peterson Institute for International Economics, 2022), ez a 
kérdés most különösen aktuálissá vált Magyarország és a többi, csővezetékes orosz 
olajszállítástól nagymértékben függő állam számára.

Magyarország esetében a kőolaj-ellátás helyzetet nehezíti és az ellátásbiztonsági 
helyzetet bonyolítja, hogy nemcsak, hogy nem rendelkezik az ország más ko-
molyabb kapacitású beszállítói csatornákkal, de maga az olajfeldolgozó infra-
struktúra is az orosz Ural típusú olajra van hangolva. Az egyes olajfajtáknak 
eltérő a molekula-összetétele, sűrűsége, kéntartalma stb., ebből kifolyólag az 
egyes olajfajták feldolgozásához más és más feldolgozó-kapacitás kiépítése szük-
séges. Vagyis az Adria vezeték kapacitásnövelése esetén is fel kellene készülni 
az orosztól eltérő olajfajták feldolgozására. A hazai MOL esetében az alternatív 
kőolaj-ellátási csatornák biztosítása esetében  ez a tényező több szempontból is 
gondot okozna. Csak a finomítók átállítása önmagában mintegy 500–700 mil-
lió USA dolláros beruházást és egy-két évet igényelne, valamint a kőolajat fel-
használó hazai petrokémiai iparágat is át kellene állítani az eltérő alapanyagra 
(Kacsoh & Szalai, 2022). Vagyis ellátásbiztonsági szempontból Magyarország 
esetében nemcsak kőolaj-importfüggőségről, hanem tulajdonképp konkrétan 
az Ural típusúként is ismert, orosz kőolajkeveréktől* való függőségről van szó, 
amelyet csak az alternatív beszerzési útvonalak kiépítése és a hazai olajfeldolgozó 
infrastruktúra átalakítása után lehetne szimpla kőolaj-importfüggőségre javíta-
ni. A beruházások költsége mellett problémát jelent az időigényük is, ugyanis a 
hazai kőolaj-feldolgozó infrastruktúrában az eltérő olaj fogadását lehetővé tevő 
beruházások leállásokat és így átmeneti kapacitás-kiesést okoznak, ami a beruhá-

*  REBCO = Russian Export Blend Crude Oil, további információ: https://www.indexmundi.
com/commodities/glossary/russian-export-blend-crude-oil 
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zás költségén túl opportunity cost-ot, vagyis elmaradt hasznot, ellátásbiztonsági 
szempontból pedig feldolgozott kőolajszármazékok terén jelent veszélyt, főleg az 
üzemanyag-ellátásban.

A fentieken túl további ellátásbiztonsági veszélyt jelent, hogy az Oroszországból 
Magyarországra kőolajat szállító „Barátság” kőolaj-vezeték hosszan fut Ukrajna 
területén. Amely veszélyt jelent egyrészt az országban zajló harci cselekmények 
miatt, mivel ezek következtében értelemszerűen megrongálódhat a vezeték, más-
részt felmerül a vezeték elzárásának vagy a szabotázsnak lehetősége is. Ezekben 
az esetekben ráadásul hirtelen, felkészülési idő nélkül szűnne meg az orosz ola-
jellátás.

3. táblázat Az Oroszországból érkező import aránya  
a behozatalon belül az Európai Unió átlagában, Németországban, 
Olaszországban, Lengyelországban és Magyarországon az egyes 

energiahordozótípusok esetében 2020-ban

kőolaj földgáz szén2

EU átlag 29% 43% 54%

Németország 34% 66% 46%

Olaszország 11% 43% 53%

Lengyelország 72% 55% 72%

Magyarország 61% 95% 20%

2 Az Eurostat adatgyűjtés egész pontosan a szilárd fosszilis 
üzemanyagokra vonatkozik, amely azonban szinte 
kizárólag a szénféléket jelenti (antracit, fekete- és barna 

kőszén, lignit stb.)

Forrás: Eurostat (2022b)

4. Gázpiac

Az Európai Uniót földgáz esetében is magas importkitettség jellemzi (Eurostat, 
2022a). Az uniós átlaghoz képest Magyarország importkitettsége alacsonyabb, 
ugyanakkor az importon belül az orosz piaci részesedés nagyon magas, 95%-os 
(Eurostat, 2022b). Így komoly kihívást jelentene az orosz energiahordozó-ellátás 
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kiesése. Részben ezzel is összefügghet, hogy a magyar kormányzat vélhetően a 
hosszabb távú ellátásbiztonság szempontja mentén, 2021-ben 15 éves földgázel-
látási szerződést írt alá a Gazprommal (Reuters, 2022e). Kína egyébként egy 30 
éves gázszerződést írt alá még 2022 elején, nem sokkal az orosz-ukrán konfliktus 
kirobbanása előtt (Reuters, 2022f).

Az uniós importkitettség földgáz esetén ugyan alacsonyabb, mint a kőolaj pia-
cán, de így is a fogyasztás közel 84%-a behozatalból származik (Eurostat 2022a). 
Németország import-kitettsége valamivel az uniós átlag felett van, de az orosz 
földgáznak való kitettsége közel másfélszerese az uniós átlagnak. Ugyanis Né-
metország a gázimport kétharmadát Oroszországból szerzi be, míg az uniós átlag 
43%. Lengyelország esetében ez a mutató 55%. Vagyis hozzájuk képest Ma-
gyarországnak sokkal magasabb az orosz kitettsége az importon belül (Euros-
tat, 2022b). Így egy az orosz gáz behozatalát érintő esetleges szankció nagyon 
súlyosan érintené Magyarországot. Németország orosz kitettsége jóval kisebb, de 
az iparági szereplők ott is nagyon jelentős kockázatoktól tartanak és számottevő 
gazdasági károkról beszélnek az orosz gázimport esetleges leállításának lehető-
ségével kapcsolatban (Handelsblatt, 2022b). A világ egyik legnagyobb vegyipari 
vállalatának, a bajorországi székhelyű BASF-nek a vezérigazgatója, Martin Bru-
dermüller szerint egy orosz gázembargó a német gazdaság számára egy, a máso-
dik világháború óta nem látott mértékű gazdasági válságot okozna (Financial 
Times, 2022b).

Földgáz esetében a leválást nehezíti, hogy míg a kőolaj esetében Oroszország 
„csak” egy nagyszereplő, addig földgáz esetében, a globális export mintegy 17%-
át szolgáltatva a legjelentősebb szereplő (OEC, 2022). A földgáz kiváltása azért 
egyszerre nehéz és kritikus, mivel egyaránt fűtőanyag, áramtermeléshez használt 
energiahordozó és ipari alapanyag, utóbbin belül pedig a mezőgazdaság számára a 
kritikus fontosságú műtrágya termelés alapanyaga (International Energy Agency, 
2022). A földgáz fontosságát, más ágazatokra is kiterjedő hatását jól mutatja, 
hogy miután az ára az orosz-ukrán konfliktus eszkalálódását követően merede-
ken emelkedni kezdett, megfigyelhető volt, hogy a műtrágya ára is többszörösére 
nőtt és a mezőgazdasági termények ára is intenzíven növekedni kezdett (Kennes, 
2022). Ezt az áremelkedést természetesen nem kizárólag a gáz ára váltotta ki, a 
valóság ennél összetettebb, ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a három különbö-
ző szektorból származó termékek (földgáz, műtrágya, mezőgazdasági termények) 
jelentős mértékben és egy irányba mozdultak el. A német gazdaság számára is je-
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lentős kockázatot jelent az orosz gázról történő leválás, ugyanis annak nemzetközi 
versenyképességét részben az olcsó és könnyen hozzáférhető orosz gázszállítások 
biztosították (Deutsche Welle, 2022d).

Az Európai Unió, azon belül is elsősorban Németország képviselői a megszokott 
piaci partnerek mellett innovatív elképzelésekkel is próbálkoznak az európai el-
látás biztosítása érdekében. Ennek keretében tárgyalások folynak Izraellel is az 
európai gázellátási hálózatba történő becsatornázásukról. Izrael jelenleg saját ellá-
tása mellett, Jordániába és Egyiptomba exportál földgázt, de az európai igények 
és kereslet fennállása esetén az elkövetkező években akár meg is duplázhatja ki-
termelését (Reuters, 2022g). 2022 júniusában sikerült egy megállapodást tető alá 
hozni, amelynek keretében az Ursula von der Leyen vezette Európai Uniós dele-
gáció az izraeli és egyiptomi küldöttséggel tárgyalva abban állapodott meg, hogy 
az Izraelből az unióba exportálandó gázt az Egyiptom felé már kiépített vezeté-
kes infrastruktúrán át fogják az egyiptomi kikötőkbe szállítani, ahonnan tengeri 
úton juthat el az energiahordozó Európába. Ez gyorsabb megoldást jelenthet a 
feszült energiapiaci helyzetben. Utalva az uniós klímasemlegességi törekvésekre*, 
Ursula von der Leyen azt is jelezte, hogy az uniós energiastratégiában 2030-ig a 
földgáz szerepének növekedésére kell számítani, ugyanakkor 2030-tól várhatóan 
a 2050-es klímasemlegességi cél eléréséig a földgáz szerepe folyamatosan vissza 
fog szorulni az uniós energiamixben (Portfolio, 2022). Azonban a jelenben egy-
részt nem megoldott az orosz gáz kiváltása (International Energy Agency, 2022), 
másrészt az erőforrás kiesése súlyos gazdasági károkkal járna Európában (Han-
delsblatt, 2022b).

Az Európai Unió fölgázzal történő ellátását az is nehezíti, hogy a globális pia-
con az eddigi szereplők mellett egyre nagyobb kereslettel jelennek meg a délke-
let-ázsiai és dél-amerikai vevők, akik elsősorban LNG formájában importálják 
az energiahordozót. A 2021 végi, még nem válságos, de feszült európai gázhely-
zethez a vártnál alacsonyabb orosz szállítások és a tárolók alacsony töltöttsége 
mellett az is hozzájárult, hogy a tengeri LNG-szállítások, illetve kapacitások egy 
jelentős hányadát a délkelet-ázsiai és dél-amerikai vevők kötötték le, amely nehe-
zebbé tette az Európában hiányzó gázmennyiség alternatív úton történő pótlását 
(KPLER, 2022b). Ráadásul a gázpiacot is bonyolítják a fennálló és fokozódó 
geopolitikai feszültségek. Az, hogy ki kitől vásárol energiahordozót, abban a gaz-
dasági megfontolások mellett gyakran komoly politikai-geopolitikai szempontok 

* Vö. Európai Bizottság (2020b)
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is közrejátszanak. Ezt mutatják a Nord Stream 2 körüli politikai feszültségek, 
majd annak felfüggesztése. A német gazdaság szempontjából kiemelt fontosságú 
(Handelsblatt, 2022b) földgáz ellátásbiztonságának erősítése érdekében döntés 
született a Nord Stream 2 megépítéséről, amely nem sokkal a 2022. évi orosz-uk-
rán konfliktus kirobbanása előtt el is készült, azonban végül nem kapott német 
részről működési engedélyt (KPLER, 2022b). A Nord Stream 2-t már jóval a 
2022. évi eszkaláció előtt rosszallta és hangsúlyosan ellenezte az USA vezetése. 
Ebben a vitában a német vezetés ragaszkodott hozzá, hogy a projekt tisztán üzleti 
jellegű, azonban az USA vezetése geopolitikai érvek mentén kezelte a kérdést és 
abban az orosz befolyás növelését, valamint Ukrajna pozíciójának gyengítését 
látta. Ezért Washington szankciókkal fenyegette azon vállalkozásokat, amelyek 
bármilyen formában részt vesznek a projektben, beleértve például a projekt kap-
csán biztosítási szolgáltatást nyújtó Zürich Insurance Group-ot is. A retorziók jo-
gi megalapozásánál az USA ellenfeleivel szembeni szankciókat szabályozó 2017. 
évi törvényre* hivatkoztak (Reuters, 2021). Az USA ilyen jellegű fellépése nem 
új jelenség, a szankciós politika rendszerszintű használata igazán a hideghábo-
rútól kezdve bontakozik majd ki, de Woodrow Wilson amerikai elnök már mint-
egy száz éve megfogalmazta az alapelvet, hogy az USA-nak fegyveres konfliktus 
helyett elsősorban gazdasági eszközökkel kívánatos elérnie geopolitikai céljait. 
Ezen logika mentén már jóval az USA hadba lépése vagy egyáltalán a második 
világháború kitörés előtt az USA gazdasági eszközökkel, szállítási tilalmakkal, 
szankciókkal lépett fel a tengelyhatalmak gazdaságainak gyengítése és a szövet-
ségesek kedvezőbb helyzetbe hozása érdekében. Ennek stratégiáját és kivitelezé-
sét egy külön erre a célra létrehozott Gazdasági Védelmi Bizottság (Economic 
Defense Board) irányította (Glofák, 2021). A gazdasági szankciós eszközöket az 
USA azóta is számos alkalommal vetette be geopolitikai ellenfeleivel szemben, 
például Kuba, Irán, Észak-Korea vagy Venezuela szankcionálásával (Glofák, 
2021). A tervek szerint, a német gazdaság mellett Ausztria, Olaszország és Kö-
zép-Európa gázellátásához is hozzájáruló (Deutsche Welle, 2022c) Nord Sream 
2 felfüggesztéséről a német vezetés az orosz haderő a nemzetközileg el nem is-
mert kelet-ukrajnai oroszbarát szakadár népköztársaságok területére történő feb-
ruár végi bevonulására reagálva döntött (KPLER, 2022b). Az orosz invázió ezt 
követően nemsokára el is indult (Slaughter et al., 2022). A lépést a német vezetés 
a kritikus téli fűtési szezon végén hozta ugyan, amely ellátásbiztonság szempont-
jából nagyobb mozgásteret adott, azonban az új vezetéktől várt kapacitásbővülés 

* Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act of 2017.



228

kiesése, az európai gáztározók alacsony töltöttsége, a más csatornákon Európába 
jutó orosz gázmennyiség csökkenése, valamint az alternatívát jelentő LNG-kapa-
citásokért elsősorban Ázsiával folytatott verseny következtében a döntés Európa 
számára is kihívásokat jelenthet (KPLER, 2022b). A 2022. június 16-i adatok 
szerint az Európai Unió gáztárolóinak töltöttsége mintegy 52,4%-on áll, Ma-
gyarország esetében pedig 36,49%-on, 2022. július 15-én pedig az EU esetében 
63,25%, míg Magyarország esetében 45,22% a feltöltöttség szintje (AGSI 2022). 
Ebből látszik, hogy mind az EU átlagos, mind a magyar tározók feltöltöttsége 
gyorsan növekszik, a magyar feltöltés dinamikája gyorsabb, mint az EU átlag, 
de a feltöltöttség szintje még az EU-átlag alatt van. Vagyis a téli fűtési szezon 
megkezdéséig még jelentős mennyiségű fölgázra lenne szükség, hogy a kritikus 
időszakot az uniós államok közel feltöltött tárolókkal, biztonságban kezdhessék 
meg. A szállított földgázmennyiség már említett csökkenésével kapcsolatban az 
orosz fél műszaki okokra hivatkozik, azonban elemzők és több uniós vezető va-
lószínűbbnek tartja, hogy valójában sokkal inkább politikai nyomásgyakorlásról 
van szó (Financial Times, 2022a), amely ellátásbiztonság szempontjából még na-
gyobb kockázatot jelenthet.

Az Európai Uniót érő kihívások jelentkezhetnek egyrészt ároldalon, mivel a ki-
eső kapacitás és a csökkenő orosz szállítások, valamint gázpiaci turbulencia és a 
fegyveres konfliktus jelentette bizonytalanság közepette a Nord Stream 2 körüli 
turbulenciák várhatóan továbbra is felhajtó hatással lesznek az árakra. Másrészt 
a kialakult helyzet ellátásbiztonság terén is kockázatot jelent, mivel kisebb beér-
kező gázmennyiséggel kellene megkezdeni a tárolók töltését, hogy a téli fűtési 
szezonra elegendő földgáz álljon rendelkezésre (KPLER, 2022b). A helyzet bi-
zonytalanságát és a gázpiac hektikusságát jól mutatja, hogy a Nord Stream 1-en 
végzett karbantartási munkákra, illetve az Oroszország elleni szankciók miatt 
hiányzó alkatrészekre hivatkozva 2022 júniusának közepén orosz részről bejelen-
tették, hogy lehet, hogy kénytelenek lesznek teljesen leállítani a vezetéken a gáz-
szállítást, a gázárak ismét meredeken emelkedni kezdtek a tőzsdén (Bloomberg, 
2022b). Eközben pedig orosz részről is történtek válaszlépések, ugyanis – ahogy 
várható volt – az európai piac elvesztésével, illetve bizonytalanabbá válásával az 
orosz fél is elkezdett új partnereket keresni energiahordozói értékesítése céljából. 
A kőolaj esetében már utaltunk a 2022-ben meredeken megemelkedő értékesíté-
si volumenre Kína, de különösen India irányába (CNBC, 2022). Földgáz eseté-
ben pedig 2022 júniusában írt alá a Gazprom megállapodást a kínai energetikai 
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vállalattal, a CNPC-vel (China National Petroleum Corporation) egy Kínába 
vezető fölgázvezeték megépítéséről és az orosz földgáz exportjáról (Asia Finan-
cial, 2022).

5. Szén

A szén az egyetlen fontosabb energiahordozó, amelyből az Európai Unió is jelen-
tékeny saját forrásokkal rendelkezik, a közösség a szükségletének mintegy har-
madát fedezi importból (Eurostat, 2022a). Ezen belül az orosz részesedés aránya 
mintegy 50%, míg Magyarország esetében csak 20% (Eurostat, 2022b). Így erről 
az energiahordozóról tudna a magyar gazdaság a legkisebb áldozat mellett le-
mondani. Érdekes módon itt a térben relatíve távolabbi Olaszország rendelkezik 
jelentősebb orosz kitettséggel. Szénszükségletének ugyanis több mint 90%-át im-
portból fedezi és ennek több mint fele Oroszországból érkezik.

A szén esetében megállapítható, hogy az energiahordozó hosszú távú hanyatló 
trendet mutat, jelentősége egyre csökken. Ugyanis 1990 óta mind az uniós ki-
termelése, mind a felhasználása stabilan esik vissza. 1990-ben az Európai Unió 
jelenlegi tagállamai* összesen évente még mintegy 400 millió tonna kőszenet fo-
gyasztottak és mintegy 277 millió tonnát bányásztak. 2021-re az éves fogyasztás 
160 millió tonnára esett vissza, évi 57 millió tonnás termelés mellett (Eurostat, 
2022f). Vagyis az elmúlt mintegy három évtizedben a szén, mint energiahordozó 
jelentősége jelentősen csökkent az uniós energiaellátásban, azonban a fogyasztás-
nál is meredekebben csökkenő termelés következtében a fajlagos importfüggőség 
jelentősen nőtt.

Az Európai Unió legnagyobb szénfelhasználója Lengyelország, az ország ugyan 
jelentős szénkészletekkel és szénbányászattal rendelkezik, de 2020-ban így is je-
lentős mennyiséget importált Oroszországból (Eurostat, 2022i). Lengyelország 
nem csak a fogyasztásban, de az uniós szénellátásban is jelentős szereplő. 2021-
ben ugyanis az Európai Unióban bányászott kőszén 96%-át, mintegy 55 millió 
tonnát Lengyelországban hozták a felszínre, az uniós termelés maradék 4%-át 
pedig Csehországban, vagyis már csak két uniós tagállamban bányásznak kősze-

* Azon országok, amelyek 2022. január 1-én tagjai voltak az Európai Uniónak
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net és ezen kettőn belül Lengyelországé messze a legnagyobb szerep. Összevetés-
képpen 1990-ben az Európai Unió jelenlegi tagállamai közül még 13 országban 
bányásztak szenet. Az első helyen akkor is Lengyelország állt az uniós termelés 
53%-ával, Németország a második helyre került 28%-kal, a harmadik hely pedig 
Csehországé volt 8%-kal. Az 1990-ben 277 millió tonnás uniós termelés a 2000. 
évre 169 millió tonnára, 2010-re mintegy 108 millió tonnára, majd 2021-re 57 
millió tonnára csökkent és a folyamat végére a történelmileg fontos széngazdasági 
szereplőnek számító Németország is felhagyott a kőszénbányászattal (Eurostat, 
2022g). 

A szénnel kapcsolatban megállapítható, hogy az uniós termelés leépülése miatt 
az Európai Uniónak és tagállamai nagy részének magas az import-kitettsége, va-
lamint az uniós szénimport mintegy fele orosz eredetű, de mivel a fogyasztás 
egy hosszú ideje csökkenő trendet mutat és szükség esetén az orosz beszállítók 
is könnyebben pótolhatóak, mint a kőolaj vagy földgáz piacán, a három fontos 
fosszilis energiahordozó-csoport közül a szén esetében a legalacsonyabb az ellátási 
válság kockázata.

A szénfélékhez tartozik még a lignit is, a lignitfelhasználás szintén csökkenő tren-
det mutat. A 2000-es évek első másfél évtizedében az éves uniós fogyasztás mint-
egy 400-450 millió tonna volt, de 2021-re ez 277 millió tonnára csökkent. Az 
alacsonyabb energiatartalmú lignitet szinte kizárólag energia vagy hő kinyerésre 
használják, amely a fogyasztás 92%-át tette ki 2020-ban. Az uniós lignitfogyasz-
tásban messze Németország vezet, az uniós felhasználás 46%-ával, majd őt kö-
veti Lengyelország és Csehország 19%-os, illetve 11%-os részaránnyal (Eurostat, 
2022g).

Mivel a lignitet kevésbé gazdaságos szállítani, az Európai Unió egyes tagállama-
inak a fogyasztása jellemzően együtt mozog a termelésükkel. Az egyes országok 
jellemzően a helyben bányászott lignitet használják erőműveikben. Ennek követ-
keztében az uniós lignit-külkereskedelem, a lignit-import elhanyagolható mér-
tékű, az importfüggőség pedig úgyszintén nem jelent veszélyt (Eurostat, 2022h).

6. Az energiaügyi turbulenciák viszonya az 
uniós gazdaságstratégiához

Gazdaságstratégiai szempontból az Európai Unió 2020-ban megjelent új ipar-
stratégiája is célként tűzte ki az energiastratégia átalakítását, valamint az európai 
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gazdaság fosszilis energiahordozóktól, nyersanyagoktól és általában a külső be-
szállítóktól való függőség csökkentését. A hosszú távú cél egy körkörös gazda-
ságra és elsősorban a megújuló energiaforrásokra épülő klímasemleges Európa 
elérése volt (Európai Bizottság, 2020a; b). Tehát ez alapján akár mondhatjuk, 
hogy eredetileg is cél volt a fosszilis energiahordozókról, így az orosz kőolajról, 
földgázról és szénről való leválás. De ezt az Európai Bizottság egyrészt nem egy 
külkereskedelmi szakításként képzelte, másrészt egy hosszú folyamat során fo-
kozatosan és a megújuló energiaforrások kiépítésével párhuzamosan tervezte 
megvalósítani (Európai Bizottság, 2020b). Ráadásul ebben a zöld energiaügyi 
stratégiában, a klímasemlegességre való átállásban az eredeti tervek szerint még 
nagy szerepet játszottak volna a zölddé nyilvánított gázerőművek, vagyis a föld-
gáz, mint energiaforrás (Deutsche Welle, 2022a). A fölgáz piacán azonban nem 
csak az európai piacon, de globális szinten is meghatározó szereplő Oroszország, 
amely az Európai Unió földgáz importján belül a világ 43% (Eurostat, 2022b), 
földgáz exportpiacán pedig mintegy 17%-os részesedéssel rendelkezik (OEC, 
2022). Egyébként a kérdéssel kapcsolatban már az orosz-ukrán konfliktus kirob-
banása előtt némi törésvonal látszott kirajzolódni az uniós államok érdekei között 
abban a tekintetben, hogy 2050-re kitűzött karbon-semlegességi cél eléréséig mi-
lyen forrásból hidalják át az energiaszükségletet. A jelentős számú atomerőművel 
rendelkező Franciaország ugyanis a nukleáris energia előtérbe helyezését, míg 
az atomerőműveit fokozatosan bezáró Németország a gázerőművek építését tá-
mogatta. A zöldek pedig mindkét megoldást kritikával illették (Deutsche Welle, 
2022a). Végül 2022. július 6-án az EU úgy döntött, hogy mind a nukleáris, mind 
a földgázenergiát zöldnek fogja tekinteni, amellyel megnyílt az út az ilyen jellegű 
beruházások kiterjesztése felé (Bloomberg, 2022c). Ez a döntés is abba az irányba 
mutathat, hogy tekintettel a geopolitikai helyzetre és az energiaválság veszélyére, 
elképzelhető, hogy az EU felülvizsgálhatja a jövőben a korábbi energetikai straté-
giát és a célkitűzéséket rövid és középtávon.

Az Európai Unió gázellátási helyzetét az orosz szállításban jelentkező turbulen-
ciák (KPLER, 2022b) mellett az Egyesült Királyság krízisterve is súlyosbítja. 
Ugyanis az unióból kilépő szigetország vészforgatókönyve szerint amennyiben 
gázhiány lépne fel, abban az esetben a brit gázinfrastruktúrát kezelő National 
Grid elzárná az őket a kontinenssel összekötő, Hollandiába és Belgiumba veze-
tő két nagykapacitású gázvezetéket (Financial Times, 2022c). Amely azért is je-
lent súlyos problémát, mivel a potenciálisan kieső orosz földgázt az EU tengeri 
LNG-szállításokkal tervezte kompenzálni, amellyel kapcsolatban kihívást jelent, 
hogy egyrészt korlátozottan áll rendelkezésre és így más vásárlók piacáról kellene 
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átallokálni az Európának hiányzó mennyiséget, másrészt az ilyen fajta szállít-
mányt fogadni képes kikötői infrastruktúra is csak korlátozottan áll rendelkezés-
re Európában (KPLER, 2022b). Az Egyesült Királyság, mivel relatíve alacsony 
tároló kapacitással rendelkezik, a fűtési szezonon kívül a tengeri úton az LNG 
termináljaiba beérkező többlet gázt Európába szokta irányítani, télen azonban 
a helyzet megfordul és a kontinensről vételezi a fűtési szezonban szükséges plusz 
mennyiséget (Financial Times, 2022c). A brit LNG terminálok akár segíthet-
tek volna a szűkös európai kikötői infrastruktúra jelentette szűk keresztmetszet 
kezelésében (Financial Times, 2022c). Azonban, ha földgázhiány esetén tényleg 
lezárnák a kontinensre vezető összekötő vezetéket, akkor az Egyesült Királyság 
LNG-fogadó infrastruktúrájára várhatóan nem lehet számítani az európai gáz-
válság kezelésében.

Egy potenciálisan felmerülő energetikai veszélyhelyzetre a magyar kormányzat is 
készül, ugyanis a 2022. június 28-án közzétett 230/2022. (VI. 28.) Korm. rende-
let értelmében ellátás folyamatossága és biztonsága, mint közérdek érvényesítése 
érdekében a stratégiai és nemzetbiztonsági szempontból kiemelt energetikai ipar-
ágak, mint elsősorban a villamosenergia-, földgáz-, kőolaj-, távhőipar és bányá-
szat jelentősebb iparági szereplőit, közülük is kiemelten az FGSZ Földgázszállító 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot és a Magyar Szénhidrogén Készletező 
Szövetséget, a magyar állam felügyelete alá vonhatja (Magyar Közlöny, 2022).

A magyar külpolitika, úgy tűnik, hogy a kialakulóban levő helyzetben lehetőség 
szerint nem szeretne a konfliktusba mélyebben bevonódni, élesen konfrontálódni, 
hanem lehetőség szerint mindenkivel jó viszonyt ápolva, a gazdasági károkat visz-
szafogva, kiegyensúlyozó, közvetítő szerepre törekszik (Moldicz, 2021). Azonban 
a fokozódó nemzetközi geopolitikai helyzetben ezt az egyensúlypolitikát egyre 
nehezebb fenntartani (Gosling, 2022).

7. Konklúzió

Az Eurázsia együttműködésnek már kezdetektől kulcskérdése volt az angolszász 
tengeri hatalmakhoz, különösen az USA-hoz, valamint a szárazföldi Oroszor-
szághoz való német viszony. A két világháború közti német geopolitikában ko-
molyan felmerült az Ázsia és Oroszország, pontosabban akkor a Szovjetunió felé 
nyitás lehetősége, azonban ez a második világháború és a hidegháború következ-
tében hosszú időre lekerült a napirendről (Dövényi & Nagy, 2022). A hideghá-
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borút követően Oroszország egyre fontosabb partnere lett az Európai Uniónak, 
azon belül is a legnagyobb gazdasági súllyal rendelkező Németországnak az uniós 
energiahordozó-igény fedezésében (Reuters, 2022b).  Ebben a kiépülő együtt-
működésben fordulópontot a 2014-től induló (Andrékó, 2022), majd 2022-től 
súlyosan eszkalálódó orosz-ukrán konfliktus (Slaughter et al., 2022) hozott. Az 
Európai Unió ugyanis szankciókkal igyekezett az orosz gazdaságot büntetni és 
saját kapcsolatait is elkezdte leépíteni az országgal (Peterson Institute for Interna-
tional Economics, 2022), ezt a geopolitikai irányváltást a gazdasági hadviselésben 
tapasztalt USA is támogatta (Glofák, 2021).

A fosszilis energiahordozók súlyának csökkentése és általában a klímasemleges 
gazdaságra történő átállás már korábban is tervben volt az EU-ban (Európai 
Bizottság, 2020a; b), de nem ilyen gyorsan, hanem egy több évtizedes folya-
mat eredményeként 2050-es céldátummal. Az orosz-ukrán konfliktus kirob-
banása és az ezt követő szankciós politika következtében az a sajátos helyzet 
állt elő, hogy a megemelkedett energiaárak következtében a büntetni szándé-
kozott Oroszország kereskedelmi mérlege jelentősen javult, az ország komoly 
haszonra tett szert (Bloomberg, 2022a). Ennek hatására célkeresztbe kerültek 
az orosz energiahordozók is (Peterson Institute for International Economics, 
2022). Azonban mivel az Európai Unió importfüggősége meglehetősen magas 
energiahordozók terén (Eurostat 2022b), a lépés komoly turbulenciákat okozhat 
az uniós energiabiztonság és gazdaság számára. Az erősen kitett német (Han-
delsblatt 2022b, Financial Times 2022b) mellett a magyar gazdaságot is súlyo-
san érintheti az orosz energiaexport terén fellépő zavar (Kacsoh & Szalai 2022). 
Úgy tűnik, hogy orosz részről is elkezdtek számolni az európai piacok elveszté-
sével, ugyanis 2022 első hónapjaiban jelentősen megnőtt az Indiába és Kínába 
szállított kőolaj volumene (CNBC, 2022), valamint gázvezeték megépítéséről 
is sikerült a Gazpromnak megállapodni a kínai energetikai vállalattal (Asia Fi-
nancial, 2022).

A növekvő geopolitikai feszültség, a szankciók és a gazdasági kapcsolatok elvágá-
sa nyomán felmerül egy újabb hidegháborús helyzet kialakulásának a veszélye. 
Egy ilyen forgatókönyv esetén Eurázsia az integráció és az együttműködés elmé-
lyülése helyett geopolitikai erővonalak mentén rendeződő gazdasági, politikai és 
technológiai blokkokra izolálódna, amely nem csak Eurázsia, de az az emberiség 
gazdasági és tudományos fejlődését lassíthatja egy olyan korban, amikor a glo-
bális kihívásokra (például klíma, egészségügy) közös válaszokra lenne szükség 
(Pisani-Ferry, 2021).
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A könyv szerkesztői

Tárik Meszár a Neumann János Egyetem Eurázsia Központjának kutatója, az 
ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Arabisztika oktatási programjának 
Ph.D. hallgatója, valamint a Mathias Corvinus Collegium Ph.D. Programjának 
résztvevője és kutatója. A Közel-Keleten, elsősorban Irakban élő etnikai- és val-
lási kisebbségek helyzetével, továbbá az arab nyelvvel és annak dialektusaival, 
valamint az arab világ nemzetközi kapcsolataival és a világgazdaságban betöltött 
szerepével is foglalkozik.

Veres Szabolcs a Neumann János Egyetem Eurázsia Központjának kutatója, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar Művelődéstörténeti 
tanszékének Ph.D. hallgatója. Fő kutatási területe a közép-ázsiai posztszovjet tér-
ség és Oroszország gazdasági és energiapolitikája.

Szerzők

Dr. Alpek B. Levente (PhD), felsőfokú tanulmányait a Pécsi Tudományegyete-
men végezte, ahol 2013-ban geográfus diplomát szerzett. Később ugyanitt, a Pécsi 
Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskolájában szerzett PhD-fokoza-
tot. Kutatási területe kiterjed a foglalkoztathatóság, a hátrányos helyzetű csopor-
tok területi esélyei, a kognitív térképezés, a kutatásmódszertan, a munkaerőpiac 
területi aspektusai és a fenntarthatóság különböző kérdéseire. Jelenleg adjunk-
tusként dolgozik a Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi 
és Földtudományi Intézetének, Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékén 
(H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6., alpeklevente@gamma.ttk.pte.hu).

Bábosik Mária közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank projekt tanácsadója. Szak-
területe a nemzetközi pénzügyi szervezetek. Emellett a Pécsi Tudományegyetem 
Földtudományi Doktori Iskolája Geopolitikai Programjának abszolvált hallgató-
ja. Kutatási területe a nemzetközi fejlesztéspolitika, kiemelten a nemzetközi fej-
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lesztési bankok tevékenysége a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében. E té-
mában több előadást is tartott egyetemeken és konferenciákon és tanulmányai is 
megjelentek magyarul és angolul.

Báló András a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok és Politi-
katudományi Doktori Iskola doktorandusz kutatója. Diplomáit a Budapesti Cor-
vinus Egyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen, az Institut d’Études Politiques 
de Lille és a Babeş-Bolyai Tudományegyen szerezte nemzetközi tanulmányok, 
összehasonlító európai politikai tanulmányok, valamint regionális és környezeti 
gazdaságtan szakokon. Anyanyelvén kívül öt nyelven beszél felsőfokon.

Bán Zoltán másodéves hallgató a budapesti Corvinus Egyetem és a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem Nemzetközi és Politikatudományi Intézet Kínai Tanszé-
kének Kelet-Ázsia tanulmányok szakján. Alapfokú diplomáját nemzetközi tanul-
mányokból szerezte. Fő kutatási és érdeklődési területe a kelet-ázsiai geopolitikai 
folyamatok, a tengeri geopolitikai és biztonságpolitikai események vizsgálata és 
a kortárs nagyhatalmi rivalizálás kérdésköre. A Biztonságpolitikai Szakkollégi-
um tagja és szakmai munkacsoportjának középvezetője, valamint tagja a Közép- 
Európa Társaságnak, ahol aktívan foglalkozik a térség kérdéseivel és publikáció-
kat jelentet meg.

Bernek Ágnes a Neumann János Egyetemen működő Eurázsia Központ Geopo-
litikai Kutatócsoportjának vezetője, tudományos főmunkatársa. Fő kutatási terü-
letei: az ortodox geopolitikai fogalmak 21. századi értelmezése, Oroszország je-
lenlegi geopolitikai és geoökonómiai stratégiai, valamint a közép- és kelet- európai 
országok 21. századi geopolitikai helyzete. Oktatómunkáját, mint óraadó oktató 
a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, a Budapesti Gazdasági 
Egyetemen és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folytatja. A Magyar Export-
fejlesztési Ügynökség (HEPA) geopolitikai szakértője, üzleti geopolitikai szakta-
nácsadója.

dr. Forgó Gábor, felsőfokú tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetemen kezdte, ahol 1999-ben pénzügy szakirányon közgazdászként szerzett 
diplomát. 2001-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karán végzett jogászként. Kutatási területe a közpénzügyek, a gazdaságfej-
lesztés szervezeti és intézményi kérdései, valamint a 2. világháború gazdaságtör-
ténete.

Fazekas Esztella gazdasági szakember, több mint 20 éves munkatapasztalattal a 
hazai és nemzetközi közszférában, nemzetközi szervezeteknél, valamint oktatási-, 
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és kutatási intézményeknél. Szakmai háttere kiterjed hazai és nemzetközi pályá-
zatok és projektek tervezésére és megvalósítására, illetve az azokhoz kap csolódó 
jogi és gazdasági ismeretekre. Foglalkozott gazdaság és kereskedelem fejlesztéssel, 
K+F+I programok és projektek menedzsmentjével és kommunikációjával. Rendel-
kezik nemzetközi szakmai tapasztalattal az USA-ban, Dél-Amerikában, a balkáni 
és a kaukázusi régiókban. A Bay Zoltán Alkalmazott Kutató Intézetnél a kínai-ma-
gyar tudományos és technológia transzfer kapcsolatok fejlesztésén dolgozik.

Kovács Viktória közgazdász nemzetközi gazdálkodás szakon, külgazdasági vál-
lalkozás specializáción 2020-ban végzett a Budapesti Gazdasági Egyetemen. 
Erasmus tanulmányokat folytatott 2018-ban a Business Innovation Design kép-
zésen a Hogeschool Utrecht holland partner intézményben. Több projekten és 
egyetemi közösségi élet élénkítő tevékenységekben is részt vett tanulmányai alatt. 
Jelenleg marketing mesterszak hallgató a Budapesti Gazdasági Egyetemen. Igaz-
gatási referens az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetben 
az Egyedi Gyógyszerhatósági Ügyek Főosztályán. Érdeklődési területei: Brand-
ing, digitális marketing, tartalom gyártás. Kutatási területek: fogyasztói maga-
tartás, FinTech.

Krajcsír Lukács alapszakos diplomáját 2011-ben Nyugat-Magyarországi Egye-
tem nemzetközi tanulmányok szakán szerezte meg Szombathelyen, majd 2014-
ben a veszprémi Pannon Egyetemen végezte el a mesterszakot. Ugyanebben az 
évben felvételt nyert a Szegedi Tudományegyetem, Bölcsésztudományi Kar, Tör-
ténelemtudományi Doktori Iskolájába, ahol a doktori értekezésének megvédé-
se után 2019-ben szerzett fokozatot. Dolgozott külpolitikai újságíróként, elem-
zőként, fordítóként és levéltári kutatóként. Jelenleg Antall József Tudásközpont 
Ázsiai és afrikai kapcsolatok iroda Közel-Kelet referense. A fő elemzési területei 
közé tartozik Észak-Afrika (Egyiptommal és Líbiával a középpontban), az „arab 
tavasz” nevezetű jelenség következményei, de hidegháborús témakörökben (főleg 
a keleti blokk és „harmadik világ” kapcsolata) szintén végez kutatásokat.

Mizik Tamás a Budapesti Corvinus Egyetem Agrobiznisz tanszékének munka-
társa. Fő kutatási területei a nemzetközi agrárkereskedelem elemzése, a bioüzem-
anyagok, valamint az agrárpolitikák – különös tekintettel a Közös Agrárpolitiká-
ra, amely témákban számos publikációja jelent meg rangos hazai és nemzetközi 
folyóiratokban. A kutatási érdeklődéséhez kapcsolódóan több hazai és nemzetkö-
zi szakmai szervezetnek a tagja, illetve rendszeres résztvevője az általuk szervezett 
konferenciáknak. Számos hazai és nemzetközi kutatás tagja, köztük a jelenleg is 
futó TRADE4SD H2020-as projekt, valamint a Globális mezőgazdasági ver-
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senyképesség a nemzetközi kereskedelemben című OTKA pályázat. Több nem-
zetközi szakmai intézmény számára végez szakértői munkát (például a FAO, a Vi-
lágbank, az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága).

Pogátsa Zoltán a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi 
Karának habilitált egyetemi docense. A nemzetközi politikai gazdaságtan és a 
fejlődésgazdaságtan szakértője, hat könyv és számos tudományos publikáció szer-
zője.

Rácz Lajos nyugállományú ezredes, egyetemi docens, pszichológus és köz-
gazdász. Mintegy 30 évig hivatásszerűen foglalkozott geopolitikai és katonai- 
stratégiai elemzéssel egy kormányzati (honvédelmi minisztériumi) háttér-intéz-
ményben, emellett a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen és a Zsigmond 
Király Főiskolán (majd Egyetemen) oktatott. Kutatási területe a sinológia, össze-
sen nyolc éver töltött Pekingben a Magyar Köztársaság Nagykövetségének véd-
erő, katonai és légügyi attaséjaként. Egy könyv, több könyvfejezet és egyetemi 
jegyzet és mintegy 50 tanulmány szerzője. Jelenleg „szabadúszó”, a Pázmány Pé-
ter Tudományegyetem Kelet-Ázsia Kutatócsoportjának (PEACH) tudományos 
konferenciáin a Covid-19 járvány kirobbanása előtt rendszeres külső előadó volt.

Szabó Zoltán Tamás (PhD-hallgató), felsőfokú tanulmányait a Pécsi Tudomány-
egyetemen végezte, ahol 2009-ben közgazdász (MSc) diplomát szerzett pénz- és 
tőkepiaci eszközök- és intézmények szakirányon. A Pécsi Tudományegyetem, 
Földtudományok Doktori Iskolájában 2018-ban kezdte meg PhD-tanulmá nyait. 
Kutatási területe elsősorban a nemzeti fejlesztési stratégiák, az ellátási láncok sé-
rülékenységének és átalakulásának, valamint az energia- és ellátásbiztonság, a 
fenntarthatóság, illetve a rezilinecia, továbbá a hazai haderőfejlesztés és védelmi 
ipar különböző kérdései. 2019 óta a Magyar Tartalékosok Szövetségének elnöksé-
gi tagja, jelenleg az elnökség tudományos-történeti tanulmányokért felelős tagja.

Vallyon Andrea Júlia főiskolai docens, Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika 
Tanszék, Budapesti Gazdasági Egyetem. PhD.: gazdálkodás és szervezéstudomá-
nyok 2012. 25 éve tanít a felsőoktatásban. Oktatott tárgyai: Pénzügyek alapjai, 
vállalati pénzügyek, nemzetközi pénzügyek magyar és angol nyelven. Számos él-
ményalapú oktatási projektben, workshopon vett részt. Külföldi partner egyete-
men oktatott vendégoktatóként. (Humberside University, Breda Hochesschool, 
Ruskin University, Université Catholique de Lille, Instituto Universitario Da 
Maia Ismai.) A Külkereskedő Alapítvány elnöke, a Külkereskedelmi Főiskoláért 
Alapítvány felügyelő bizottsági tagja. Kutatási területek: az egészségbiztosítás fi-
nanszírozási kérdései, közpénzügyek, pénzügyi tudatosság, Fintech.

 
A SZERZŐKRŐL








