
TARRÓSY ISTVÁN
Kína árnyékában? Dél- és délkelet-ázsiai 
aktorok afrikai szerep vállalásainak 
lehetőségei a 21. században



Kína árnyékában? Dél- és délkelet-ázsiai 
aktorok afrikai szerepvállalásainak lehetőségei a 21. században

Eurázsia szEmlE ii. évfolyam 2022/3. szám, 64–83 66 67

KÍNA ÁRNYÉKÁBAN? DÉL-  
ÉS DÉLKELET-ÁZSIAI  
AKTOROK AFRIKAI SZEREP-
VÁLLALÁSAINAK LEHETŐSÉGEI 
A 21. SZÁZADBAN

Tarrósy István1

Absztrakt
A tanulmány az afro-ázsiai kapcsolatok rendszerével foglalkozik és számba vesz több olyan ázsi-
ai szereplőt, melyek afrikai szerepvállalásairól a globális média is meglehetősen keveset tudósít. 
A tudományos publikációk között ritkán fellelhető (különösen magyar nyelvű) írások sorát kívánja 
gyarapítani azzal, hogy Malajzia, Thaiföld, Indonézia, Pakisztán és Banglades afrikai kapcsolata-
it, aktivitásit, illetve meglévő avagy éppen formálódó politikáit tekinti át és veti össze egymással, 
miután viszonyítási keretként a Kína–India–Japán által életbe léptetett stratégiákat és az általuk 
működtetett mechanizmusokat húzza meg. A tanulmány igazolja, hogy ezen ázsiai szereplők afrikai 
jelenléte és motivációik nagyfokú hasonlóságot mutatnak: politikáikat a külgazdasági-külkereske-
delmi vonulat dominálja, befektetéseket és üzleti lehetőségeket keresnek amellett, hogy az afrikai 
nyersanyag-vagyon kiaknázása (nekik) is érdekük, és mindezeken túl, fontos szálként kötik be a 
fiatal afrikai lakosság megszólítását a megannyi képzési és kulturális ajánlataikkal. Az írás bizonyít-
ja, hogy a mai nemzetközi kapcsolatok rendszerének vizsgálata egyre kevésbé hagyhatja figyelmen 
kívül az afro-ázsiai dinamikákat.   
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Abstract
The paper deals with the system of Afro-Asian relations and looks at numerous Asian actors whose 
engagements are rather scarcely reported in the global media. It intends to add to the relatively few 
publications (especially in Hungarian) about the African relations and policies of Malaysia, Thailand, 
Indonesia, Pakistan and Bangladesh, after it sets the context with reference points connected to 
China, India and Japan and their strategies and mechanisms regarding Africa. The paper confirms 
that the presence and motivations of these Asian countries across Africa show similarities to a great 
extent: they are dominated by economic considerations and foreign trade, all of them search for 
business and investment opportunities in addition to fostering their interests in natural resource 
extraction, which are coupled with offers in the fields of education, training and culture to the young 
African populations. It finally proves that analyzing today’s international system cannot neglect 
what Afro-Asian dynamics entail.
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1. Bevezető gondolatok
A nemzetközi rendszer hosszú évszázadokon átívelő fejlődési dinamikájában az egyes régiók változó 
szerepkörökben vették ki a részüket. Az erő és hatalom gravitációs centrumai nem voltak mindig 
ugyanott, ugyanazon szereplő(k)höz kötve, sokkal inkább egyik koordinátáról a másikra „vándo-
roltak”, mígnem a 20. század második felében két pólus köré rendeződtek. A mai világ globalizált, 
interdependens és transznacionálisan komplex – Lacoste (1976) szerint ötdimenziós – geopolitikai 
terében számos gravitációs erőtér létezését konstatáljuk, egyfajta sokpólusúvá váló világ rajzolódik ki 
előttünk. Ha történeti ív mentén szemlélődünk, az ókori világban modellértékű referenciákat hor-
dozott Afrika, Ázsia, a Közel-Kelet számos szereplője, akár gazdasági-kereskedelmi, akár civilizá-
ciós értelemben vizsgálódunk. Afrika több régiójában is jelentős királyságok, birodalmak működtek, 
melyek közül több igazán említésre méltó: a 4. században virágkorát élő Akszúm, amely az egész 
makró régió legmérvadóbb politikai, gazdasági és kulturális entitása volt; vagy a Ghánai Király-
ság, amelyet az egyik legerősebb nyugat-afrikai államalakulatként ismertek, amely birodalomként 
a 11. században élte fénykorát; illetve akár a Mali Birodalom, amely a 13. század közepétől először 
Szungyata Keita, majd Musza mansza idejében „stabil állam és virágzó kereskedelmi központ volt” 
(Faal & Suha, 2008, p. 36). Az ősi selyemút-hálózat (Frankopan, 2015, Bárdi 2005) mentén kiépült 
összeköttetések nem csupán a termények és termékek cseréjét, hanem a gondolatok, ötletek, ideák 
találkozását és kicserélődését is eredményezték, ezzel naggyá téve az út mentén fejlődő ázsiai, kö-
zép-ázsiai és közel-keleti városokat, kereskedelmi központokat, többek között a szíriai Palmürát, az 
egykori virágzó karavánközpontként funkcionáló Petrát, vagy éppen Bagdadot, Baszrát és Moszult.

Ahogyan Carvalho (2018, p. 2) jelzi, a 18. század végéig a „világ afro-ázsiai volt”, hiszen a nemzetkö-
zi interakciók jelentős része e geopolitikai térben – Egyiptom markáns centrális szerepével – zajlott, 
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illetve a kapcsolatrendszer hatotta át azokat. Természetesen meg kell jegyezzük a 15. század elejétől 
globális aspirációkkal rendelkező Portugáliát, amely a 16. századra „elképesztette az egész világot 
[...] [azzal, hogy elsőként] tör[t] utat magának Keletre, kapcsol[t]a össze a két féltekét, és hoz[t]a 
létre az első világbirodalmat” (Crowley 2021, pp. 435-436), illetve Amerika 1492-es „felfedezését”. 
Mindezek, később pedig a 19. század elejétől megvalósított technológiai innováció folyamatosan 
alakították át a sokáig afro-ázsiai [sic] centrikus világképet eurocentrikussá. Az európai politikai 
dominancia 19. századtól induló kialakulásának megértését is érdemes az afro-ázsiai [sic] térség „ön-
álló nemzetközi kapcsolati történetének feltérképezésével kezdeni.” (Hervainé et al., 2022, p. 116).

Az európai gyarmatosítás az egész világra kiterjedt módon építette ki az idegen uralmat, a függőségi 
és alárendelt szerepeket az Európán kívüli térségekben. A „gyarmati területek a világgazdaság szer-
ves, de alávetett és vesztes részei lettek. [...] Az Európától való függés a kultúra és a politikai eszmék 
területén is felszámolta a folyamatosságot.” (Balogh, 2002, p. 11). Persze, ahogyan Benkes Mihály 
(2009) írja, „nem mellékes hatás [volt], hogy az európai expanzió révén a gyarmatok is részesedtek 
az ipari forradalom hozadékaiból, jóllehet ennek határt szabott a gyarmatosítottak politikai, jogi, 
gazdasági függősége, kirekesztettsége.” (Benkes, 2009, p. 32). A dekolonizációs folyamat vizsgáló-
dásunk tárgyát illetően is lényeges, és amit Afrika esetében láttunk, ahogyan Búr Gábor (2005) jelzi, 
„történelmileg gyors lefolyású” volt, melynek okai között elsősorban e kontinensen kívüli elemeket 
találjuk: „a második világháború, az Atlanti Charta, az ENSZ létrejötte, India függetlensége és a 
gyarmatosítást elvető két szuperhatalom felemelkedése.” (Búr, 2005, p. 251). Ebben a dekolonizációs 
kontextusban került sor 1955 áprilisában az afrikai-ázsiai kapcsolatok egyik kitüntetetten fontos ese-
ményére az indonéziai Bandungban. Jelen elemzés szempontjából a bandungi szellem(iség) vissza-
térő vonatkoztatási pont marad a mai afroázsiai, de általában Dél–Dél dinamikák értelmezésében.

Ha nem is lehetünk abban bizonyosak, hogy az „ázsiai évszázad” (és annak vége, ahogyan Auslin 
(2017) könyvének címe jelezte, vagy éppen folytatása?) a 21. század harmadik évtizedétől átvált vagy 
kiegészül egy afrikaival is, de azt dokumentáltan nyomon követhetjük, hogy az afroázsiai Dél-Dél 
interakciók minden bizonnyal globális mértékben válnak meghatározóvá szerte a nemzetközi po-
rondon. Miközben elfogadjuk, hogy „megnőtt az eurázsiai magtérség és szélesebb értelemben véve 
az Európát és Ázsiát magában foglaló eurázsiai szuperkontinens katonai, gazdasági, politikai és 
biztonságpolitikai súlya és jelentősége” (Szilágyi 2021, p. 4.), rögzíthetjük a Globális Dél aktorainak 
sűrűsödő és súlyosbodó lábnyomait, jelenlétét, valamint hallhatjuk erősödő hangját.

A tanulmány a Dél-Dél kontextusban vesz górcső alá több afroázsiai interakciót, elsősorban dél-, 
délkelet-ázsiai aktorok afrikai szerepvállalásainak bemutatásával, e szereplők oldaláról közelítve a 
kapcsolatokat. Ennek megfontolása azon a tényen alapszik, melyet Oloruntoba és Ndlovu-Gatsheni 
(2018, p. 23.) is határozottan húzott alá írásukban, miszerint „amíg az ázsiaiak jelentős gazdasági, és 
több esetben, politikai eredményeket értek el Afrikában, ugyanez nem mondható el az afrikaiakról 
Ázsia-szerte.” Az afroázsiai keretben igazán meghatározó ázsiai szereplők – így Kína, India és Ja-
pán – pozícióinak rövid áttekintését követően, e mostani írásban inkább a kevesebb médiafigyelmet 
kapó dél- és délkelet-ázsiai aktorok közül a következőre fókuszálok: Malajzia, Thaiföld, Indonézia, 
Pakisztán és Banglades afrikai szerepvállalásaira, illetve azok összehasonlítására.

Kutatói kérdéseim: 

1.  Milyen tőről fakad az adott ázsiai szereplő afrikai jelenléte és létezik-e az adott kormány-
zat által megalkotott stratégia, amely ennek kiteljesítését szorgalmazza? Milyen motivációi 
vannak az adott ázsiai szereplőnek „Afrika-politikája” megalkotásában?

2.  Továbbá milyen intenzitású a kapcsolatok lefolyása, illetve milyen kézzel fogható megvaló-
sulásai vannak a jelenkori dinamikáknak? 

3.  Van-e különbség az egyes ázsiai szereplők afrikai jelenlétét, aktivitásait illetően?

4.  Végül, mindezek hogyan befolyásolják az együttműködő felek térségi, illetve nemzetközi 
értelemben vett pozicionálását? 

2.  A „nagyok” által kijelölt referenciapontok:  
Kína, India és Japán afrikai kapcsolatépítései

Míg az első jelentősebbnek mondható kelet-afrikai és kínai kapcsolatfelvétel időpontja a 15. század 
elejéhez köthető, köszönhetően a kor legnagyobb admirálisának, Cseng Honak, addig az indiaiak 
legelső kereskedelmi jellegű, ugyancsak kelet-afrikai kapcsolatairól az „Erythraeai Tenger körülha-
józása” című, Kr.u. 60-ból származó munkában olvashatunk (ld. Szentes, 1967, idézi Tarrósy, 2016, 
p. 54). Ezen „évszázados barátságra” (de legalábbis kapcsolatra) történő hivatkozás különösen a kínai 
politikai retorikában érhető tetten; az indiaiak ezzel szemben valós, több évszázadra visszatekintő 
folyamatos jelenléttel tudnak kalkulálni gazdasági és politikai értelemben egyaránt nem elhanyagol-
ható kelet- és dél-afrikai diaszpórájuk nyomán, melynek tagjai meghatározó szereplői számos térségi 
ország jelenének és jövőjének egyaránt.

Az afroázsiai kapcsolatok fejlődésében fontos mérföldköveknek számítottak azok az első nagy inf-
rastrukturális beruházások, amelyeket a volt gyarmatosító európaiak indiai és kínai „hozzáadott ér-
tékkel” valósítottak meg. Ilyen volt az Uganda Vasút, melyet 1896-ben kezdték megépíteni a britek. 
A korabeli brit sajtóban „őrült expressznek” keresztelt beruházásra 30 ezer főnyi szerződött mun-
kást hoztak a gyarmatosítók Indiából – közülük nagyjából 7 ezren le is telepedtek a mai Kenyában 
(Tarrósy, 2016. pp. 55-56). A korabeli kínai híradások szerint az 1906-ban a német gyarmatosítók 
által az akkori szomszédos Tanganyika környéki területekre szerződtetett közel ezer kínai munkás 
teljesítette ki az első vasútépítési projektet, mely olyannyira nyomott hagyott, hogy a „nyomvonal 
mentén az egyik falut Sanghajra keresztelték át a helybéliek” (Bailey, 1975 in Tarrósy, 2016, p. 75). 
A konnektivitás, ahogyan Vörös kiemeli, „Kína egyik fő hívó szava lett a jövőre nézve. [...] [ennek 
fejlesztésével] egy globális igényre is reagál: az infrastruktúra hiányra, illetve a befektetések hiányára 
az infrastrukturális eszközök és projektek terén” (Vörös, 2022, pp. 16-17).

Japán az 1880-as évektől meginduló iparosodása egyik eredményeként először Észak-Amerikában 
és Európában hozta létre diplomáciai és kereskedelmi képviseleteinek hálózatát, majd az első világ-
háborút követően a Közel-Keletet és Afrikát vette célba, hogy a japán termékeknek bővülő piacot 
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biztosítson. Az első jelentős afrikai partnerek körét Kenya, Uganda, az akkori Tanganyika (később 
Tanzánia), később Egyiptom, Ghána, Nigéria és az akkori Zaire (később Kongói Demokratikus 
Köztársaság) jelentette. A pusztán gazdasági motivációkat egészítette ki az a japán „bűntudat”, me-
lyet a Japán által a délkelet-ázsiai térség több szereplője ellen vívott háborúk, megszállások, fenn-
tartott konfliktusok indukáltak. A második világháborút követően Japán komoly figyelmet fordított 
ezáltal a közvetlen környezetében fekvő országok támogatására, egyúttal a formálódó afroázsiai 
szolidaritás politikai-gazdasági hálója okán az afrikai országokkal kiépíthető együttműködésekre.

Az afroázsiai dinamikák talán legfontosabb történeti keretét az 1955-ös bandungi Ázsiai-Afrikai 
Konferencia jelölte ki. Ahogyan egy korábbi tanulmányomban kifejtettem (Tarrósy, 2006), érdekeik 
hathatósabb és globálisabb képviselete érdekében a függetlenné vált, illetve a függetlenség útjára lé-
pett volt gyarmati országok közül huszonkilenc afrikai és ázsiai aktor 1955. április 18. és 24. között 
az indonéziai Bandungban konferenciára gyűlt össze, hogy megalkossa a békés egymás mellett élés 
tíz alapelvét (Dasza Sila Bandung). „Mivel egyik [akkori] tömbbe sem kívántak belépni, inkább […] 
az el nem kötelezettséget vállalták.” (Fischer, 1996, p. 180). A mozgalom elindulásának többek kö-
zött a dekolonizációs folyamat felgyorsításában is fontos funkciója volt, főleg szubszaharai Afrikára 
vonatkozóan, ahonnan 1960 őszén például 15 függetlenségét kivívott országot vettek fel az Egyesült 
Nemzetek Szervezetébe. Bandung szellemének kiteljesedése 1961-ben következhetett be, amikor is 
először Kairóban (1961. június 5-12.), majd Belgrádban (1961. szeptember 1-6.) külügyminiszteri 
szintű, valamint állam- és kormányfői csúcsértekezletet tartottak. A belgrádi csúcsértekezleten In-
dia miniszterelnöke, Javaharlal Nehru, Ghána miniszterelnöke, Kwame Nkrumah, Egyiptom elnö-
ke, Gamal Abdel Nasser, Indonézia elnöke, Sukarno és Jugoszlávia elnöke, Josip Broz Tito együttes 
javaslatára elfogadták a szervezet hivatalos kereteit, és létrehozták az El nem kötelezettek mozgal-
mát (Non-Aligned Movement – NAM). A NAM valamennyi ázsiai szereplő számára a mai napig 
– most már, mint Dél–Dél együttműködés, valamint a Globális Dél kiterjedt gyökérrel rendelkező 
kapcsolatfejlesztési referenciája – viszonyítási pont, különösen az Indonézia által a bandungi talál-
kozó 50. évfordulóján, 2005 áprilisában útjára indított Új Ázsia-Afrika Stratégiai Partnerség (New 
Asian African Strategic Partnership – NAASP) miatt. A NAASP deklarációja kimondja, hogy a 
már létező afroázsiai együttműködési kezdeményezések, így a Tokiói Nemzetközi Afrikai Fejlesz-
tési Konferencia (Tokyo International Conference on African Development – TICAD), a Kína-Af-
rika Együttműködési Fórum (Forum on China-Africa Cooperation – FOCAC), az India-Afrika 
Fórum (India-Africa Forum Summit – IASF), továbbá számos egyéb ázsiai aktor által működtetett 
mechanizmus – mint például a Korea-Afrika Fórum (Korea-Africa Foundation – KAF), az Indoné-
zia-Afrika Fórum (Indonesia-Africa Forum – IAF) vagy akár a Pakisztán-Afrika Kereskedelemfej-
lesztési Konferencia (Pakistan-Africa Trade Development Conderence – PATDC) – tevékenységét 
is kiegészítheti a NAASP (Tarrósy, 2016. p. 125). Mindezeken túl Japán afrikai országok irányában 
kifejtett külpolitikai aktivitását is visszavezethetjük egészen az 1955-ös konferenciáig, ahol az ak-
kori fejlett országok egyedüli képviselőjeként vett részt, és amelyhez kapcsolódóan egynémely japán 
kutató ma is úgy vélekedik, hogy a TICAD-on keresztül megfogalmazott japán kezdeményezésekre 
tekinthetünk a bandungi vállalások kiterjesztéseként (Kitagawa, 2013, idézi Tarrósy, 2016, p. 145).

A Területi Statisztika folyóiratban megjelent írásomban (Tarrósy, 2019) a következőképpen érveltem 
Kína globális felemelkedése kapcsán: Az 1990-es évek végére Kína egyre aktívabb és határozottabb 
szerepvállalással tűnt fel a nemzetközi színtéren az ún. Going Global nyitási stratégia által, amely 
megágyazott az Övezet és Út kezdeményezésnek (Belt and Road Initiative – BRI). A kínai kormány-
zat nyíltan arra buzdította az állami és a magántulajdonban lévő vállalkozásokat, hogy váljanak minél 
több helyi piac aktív szereplőjévé, előnyt kovácsolva a világkereskedelem új, dinamikus szakaszának 
sajátosságaiból és a fejlődő régiók infrastrukturális beruházások iránti éhségéből. Az ősi Selyemút, 
a Han-dinasztia által létrehozott kereskedelmi úthálózat mintájára kialakított BRI révén Xi Jinping 
elnök vezetésével Kína geopolitikai helyzetének javítására és pozíciójának megerősítésére törekszik, 
saját régiójában és világszinten is. A BRI egy gondosan kidolgozott hatalmi-stratégiai vízió – Vörös 
(2022, p. 17) szerint „sorsfordító vízió” –, amely nem csupán Eurázsiát és Afrikát öleli fel, hanem az 
egész világot igyekszik behálózni a kínai külpolitika fő prioritása mentén (Brînză, 2018).

A geopolitikai rivalizáció afroázsiai dimenziójában eme kínai ambíciókat aggodalmasan szemlélő 
szereplőkhöz képest, sőt, kooperációra lépve közülük nem eggyel, India „változatos eszközökkel 
igyekszik megszervezni szövetségi hálózatát [...] Katonai támaszpontok használatától kezdve átfogó 
gazdasági és biztonsági együttműködésekig terjedt a megállapodások tartalma. Az Indiai-óceán tér-
ségben 2022-ig Mauritius, a Seychelle-szigetek, Omán, Indonézia és Irán alkotják [az ún.] gyémánt-
nyaklánc [koncepció] gyémántjait.” (Háda, 2021, p. 56). A FOCAC sikereit alaposan kielemezve 
Japán is képes volt módszertanát csiszolni: már nem csupán japán helyszínen fogadja a TICAD-ra 
érkező afrikai képviselőket, hanem maga is – ahogyan a kínaiak teszik – afrikai fővárosokba átmoz-
gatja a csúcstalálkozóinak egy részét: a 2016-os TICAD VI-ot követően, melynek Nairobi adott 
otthont, 2019 után (ekkor ismét Japánban volt az esemény) 2022. augusztus végén a TICAD8-ra 
Tunéziában került sor.2 Összességében úgy vélekedhetünk, hogy egyfelől minden szereplő saját 
iniciatívákkal igyekszik megtalálni és kimozgatni a kapcsolatokban rejlő kölcsönösen hasznos lehe-
tőségeket, másfelől azonban nagyon hasonló eszközrendszerrel (pl. csúcstalálkozók, üzleti fórumok, 
ösztöndíjprogramok stb.) építik tovább az afroázsiai kapcsolati rendszert. A következőkben néhány 
talán „csendesebben”, nem olyannyira látványosan, de feltétlenül egyre magabiztosabban építkező 
ázsiai aktorral foglalkozunk.

3. Malajzia afrikai terepen
A kortárs maláj-afrikai kapcsolatok értelmezési kontextusa leginkább a ma 97 éves Mahathir bin 
Mohamad maláj exminiszterelnökhöz és az ő általa vezetett kormányzatokhoz köthető az 1980-as 
évek végétől. Mahathir egyébként 1981 és 2003, majd 2018 és 2020 között volt az ország minisz-
terelnöke. Gyors ütemű gazdasági fellendülését követően – ahogyan Egedy Gergely tudósította a 
Magyarország című hetilapot 1986 májusában: Malajziában „1970 és 1980 között a gazdasági nö-
vekedés üteme évi átlagban 7-8 százalék körül mozgott” (Egedy, 1986, p. 12) – a maláj kormány az 

2 Lásd TICAD8 hivatalos honlapja: https://www.ticad8.tn/



Tarrósy István
Kína árnyékában? Dél- és délkelet-ázsiai 

aktorok afrikai szerepvállalásainak lehetőségei a 21. században

Eurázsia szEmlE ii. évfolyam 2022/3. szám, 64–83 72 73

akkori „harmadik világ” és különösen az el nem kötelezett országok felé demonstrált szolidaritás és 
támogatás mellett kifejezetten pragmatikus, elsősorban kereskedelmi diplomáciát erősített fel. Ez 
utóbbi tekintetében, ahogyan Steinecke (2016) jelzi, Mahathirnak Afrika volt az utolsó meghódí-
tandó térség. A gyors gazdasági növekedés egyik hajtóereje bizonnyal az olajszektorhoz kötődött, 
benne pedig a Petronas nemzeti olajtársasághoz, amely a hazai sikereket követően nemzetközi ter-
jeszkedésbe kezdett. 1995-ben az egyik első külföldi befektetőként e cégén keresztül éppen Malajzia 
jelent meg Szudánban, mellyel 1973 óta ápolt hivatalos diplomáciai kapcsolatot. 2021 októbere óta 
– az addig virágzó – maláj-szudáni kapcsolatok konfliktusokkal terhessé váltak, miután az átmeneti 
szudáni kormány illegális terjeszkedéssel vádolta meg a Petronast, és kvázi elkobozta a tulajdoná-
ban lévő akvizíciók egy részét. A Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) 
által folytatott eljárást (melyet a Petronas kezdeményezett a szudáni kormány ellen) 2022 júliusában 
felfüggesztették.

Számos tényező segíthet Malajziának kedvező(bb) pozíciókat szerezni akár a többi ázsiai (és egyéb 
külső) szereplővel szemben. Ezek között Steinecke (2016) megemlíti azt, hogy a maláj befektetési 
portfólió meglehetősen diverzifikált, valamint némely kifejezetten jelentős puha erő elemmel – így 
többek között a turizmus és a gasztronómia területein, Hussin (2018) szerint például Malajzia ki-
mondottan attraktív desztináció muszlim turisták körében – modern muszlim országként olyan pia-
cokra is képes belépni, ahová még Kína és India is igen nehezen tud/ott. A kereskedelemre fókuszáló 
külpolitika hátterében – támogató tételekként – találunk egy kiszámítható és meglehetősen rugal-
mas vízumpolitikát, továbbá egy megfizethető és jó minőségű felsőoktatási szektort, amely egyre 
több afrikai fiatalt vonz. Ez utóbbit egy 2019. júniusi maláj-afrikai fórumon a Kuala Lumpurba 
akkreditált egyiptomi nagykövet, Gamal A. Metwally is hangsúlyosan kiemelte (Malaymail, 2019).

A kőolajon túlmenően számottevő kereskedelem kötődik a pálmaolajhoz (Malajzia Indonéziával 
együtt a világ vezető pálmaolaj-termelői), illetve a halal3 ételekhez és szolgáltatásokhoz. Az 1. táb-
lázat Malajzia legfontosabb afrikai export- és importpartnereit foglalja össze 2021-es IMF-adatok 
alapján.

A jövőt illetően két területen látszik igény a kapcsolatok fejlesztésére, bővítésére: egyrészt a hivatalos 
diplomáciai jelenlét számszerűségének emelésében – Malajzia több ázsiai versenytársához képest 
kevesebb nagykövetséggel és egyéb diplomáciai képviselettel van jelen Afrika-szerte (ld. 2. táblázat) 
–, másrészt a konnektivitás erősítésében, elsősorban a légi közlekedés, és kifejezetten a közvetlen 
repülőjáratok bővítésében.

3   Arab szó, melynek jelentése: megengedett vagy jogszerű az iszlám jog szerint. Olyan élelmiszerek és kapcsolódóan szolgáltatások 
(tehát az élelmiszerek előkészítése és elkészítése például) körét takarja, amelyek fogyasztása megengedett az iszlám táplálkozási 
irányelvek és hagyományok szerint.

1. táblázat: Malajzia legfontosabb afrikai kereskedelmi partnerei 
(export-import) (millió USD)

Export Import

Kenya 1.120,9 Elefántcsontpart 885

Nigéria 906,1 Dél-afrikai Köztársaság 477

Dél-afrikai Köztársaság 828,9 Ghána 462,3

Egyiptom 686,8 Nigéria 364,8

Ghána 568,8 Egyiptom 226,3

Mozambik 481,1 Gabon 218,2

Tanzánia 393,3 Algéria 211,1

Togo 329,9 Angola 140,5

Angola 183 Kongói Köztársaság 131,6

Dzsibuti 181,4 Szudán 114,1

Forrás: IMF, 2021 (data.imf.org), saját szerkesztés

2. táblázat: Tíz ázsiai ország afrikai diplomáciai képviseleteinek száma 2022-ben
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Nagykövetségek száma 26 10 6 23 12 17 8 7 35 53
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képviseletek4 száma 23 7 4 2 - 1 1 5 1 9

Forrás: List of diplomatic missions, Wikipedia, 2022, valamint az egyes kormányzati honlapok, saját szerkesztés

3. Thai-afrikai kapcsolatok
Thaiföld 2013-ban fogalmazta meg „Nézz Nyugatra” politikáját (Look West Policy), melynek leága-
zásaként önálló Thai-Afrika Kezdeményezés (TAI) látott napvilágot. Ugyan ezt később 2017-ben 
kormányzati szinten finomhangolták, 2021-2022-es nyilvános anyagokban nem látható a további 
fejlődési ív. Ezzel együtt azonban a fejlesztési együttműködéseket szorgalmazó TAI bizonnyal szá-
mos kooperációnak adott ösztönzést. Ezek közül említésre méltó a Thai-Afrikai Kapcsolatok Szer-
vezete kezdeményezés, melyet Pakorn Punlee thai üzletember hozott létre,5 és folyamatosan nagy-
követi, miniszteriális szinteken mozgósítja a kapcsolatok fejlesztését – legutóbb 2022 júniusában 
vett részt a thai-egyiptomi energiaügyi együttműködéseket előmozdító kormányközi tárgyaláso-
kon. Mérvadónak számít a 2005-ös NAASP Deklarációt követően 2009-ben regisztrált AsiAfrica 

4  Pl. High Commission (ez főként a Nemzetközösség tagországaiban a misszió elnevezése), Assistant High Commission, Consula-
te-General

5 Lásd: Thai-Afrikai Kapcsolatok Szervezete hivatalos honlapja: https://thaiafrica.org/ 
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Foundation (ASAFO), amely főként az oktatás, kultúra, sport területein dolgozik a kapcsolatok 
minőségi fejlesztésén.6 Dhawan (2015) erőteljesen negatív kritikáját követően a Thai Nemzetközi 
Együttműködési Ügynökség (Thailand International Cooperation Agency – TICA) által 2017-ben, 
a Japán Nemzetközi Együttműködési Ügynökséggel (JICA) partnerségben megszervezett szakmai 
tanácskozáson az „Észak-Dél-Dél Kooperáció” jegyében thai-afrikai-japán háromszög-együttmű-
ködési projektekről esett szó (JICA, 2017). A japán fejlesztési kormányzat régóta kedveli a három-
szög-együttműködéseket, mert azt vallja, hogy az nem csupán az afrikaiaknak képes adekvát meg-
oldásokat közösen megtalálni, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy fejlődhessenek a jószomszédi, mi 
több Dél-Dél és Dél-Észak kapcsolatok a délkelet-ázsiai térségben.

A thai motivációk mögött hasonló tételeket találunk, mint bármely más ázsiai szereplő afrikai jelen-
létének igazolása esetében: az afrikai kontinens a thai termékeknek és befektetéseknek is vonzó pia-
cot jelent(het). 2018-ban Thaiföld az ASEAN régióból Afrika legmérvadóbb rizsbeszállítójává vált, 
valamint az egyik legfontosabb ASEAN-befektetőként jelent meg számos szektorban (ld. Pramud-
winai külügyminiszter – aki 2020 augusztusától miniszterelnök-helyettes is – 2017-es Afrika Napon 
tartott beszéde idézi Tarrósy 2018). Többek között a PTT Exploration and Production (PTTEP) 
nevű cég az energiaszektorban, a Dusit Group a hotel üzletágban vállalt szerepeket (Dusit, 2015). 
A kis- és középvállalkozások tekintetében pedig thai éttermek és masszázsszalonok sokasága találta 
meg számításait Afrika-szerte. A Thaiföld által előtérbe helyezett „inkluzív diplomácia” egyrészt az 
egyének szintjén (people-to-people), másrészt a gazdasági szereplők számára igyekszik szorgalmazni 
a kapcsolatok intenzifikálását. Ehhez a kormányzat új nagykövetségek nyitását (2018-ban hét, mára 
nyolc afrikai nagykövetséggel rendelkezik Thaiföld, ld. 2. táblázat), illetve a kereskedelmi volumen 
emelését vállalta. (ld. 3. táblázat a 2021-es nagyságrendekről Thaiföld tíz-tíz legfontosabb afrikai 
export-import partnerére vonatkoztatva.)

3. táblázat: Thaiföld tíz-tíz legfontosabb afrikai kereskedelmi partnere  
(export-import) (millió USD)

Export Import

Dél-afrikai Köztársaság 2.951,9 Angola 1.522,5

Egyiptom 1.155,9 Líbia 1.081,4

Nigéria 273,7 Nigéria 987,5

Kenya 205 Dél-afrikai Köztársaság 780,7

Líbia 188,3 Ghána 257,5

Mozambik 179,2 Kongói Köztársaság 241,8

Benin 163,3 Libéria 125,5

Angola 145,4 Ruanda 82,7

Ghána 144,2 Zambia 82,1

Elefántcsontpart 143,8 Marokkó 58,4

Forrás: IMF, 2021 (data.imf.org), saját szerkesztés

6 Lásd: AsiAfrica Foundation (ASAFO) hivatalos honlapja: https://www.asiafricafoundation.org/

Hosszú távon a thai kormányzat számára a tudás- és technológiatranszfer, és általában a humán 
erőforrás- és kapacitásfejlesztés fontossággal bír az afrikai kapcsolatok területén is. Az 1997 márciu-
sában az Indiai-óceán parti államainak kooperációjaként létrehozott kormányközi peremszövetség, 
az Indian Ocean Rim Association (IORA)7 Thaiföldnek (aki e szövetség tagja) is tartogat további 
lehetőségeket többek között az oktatási és kutatási együttműködések intenzifikálásában.

4. Indonézia újraexponálja magát
2015 áprilisában, a bandungi konferencia 60. évfordulójára rendezett ünnepi találkozón Joko Wi-
dodo „Jokowi” indonéz elnök az afroázsiai kapcsolatok újjáéledéséről szólt. Az elnök az afrikai sze-
replőkkel történő kapcsolatfejlesztést országa külpolitikai prioritásaként jelölte meg, fókuszban a 
gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok ösztönzésével. Retno Marsudi külügyminiszter a „remény 
kontinensének” nevezte Afrikát, melyhez Indonézia hosszú évtizedek óta szövetségi relációban kö-
tődik (Marsudi, 2017). A kétoldalú kereskedelmi aktivitások – ugyan még mindig töredékét képe-
zik a kínai-afrikai, illetve indiai-afrikai volumeneknek – felívelő tendenciát mutatnak, és a 2021-es 
adatok szerint visszaigazolják az elmúlt lassan húsz év politikáit (ld. 4. táblázat). Azzal, hogy 2018 
áprilisában Balin az indonéz kormányzat megtartotta az első Indonézia-Afrika Fórumot (IAF), 
egy gazdaságdiplomáciát előtérbe helyező pragmatikus Afrika-politikát hirdetett meg. A 2005-ös 
NAASP, a 2015-ös 60 éves emlékkonferencia, valamint az IAF alkotta három „pillér” Jokowi elnök 
szerint túl kell, hogy mutasson a bandungi örökségen (Dorigné-Thomson, 2021). A pragmatikus 
szemlélet egyértelműen az indonéz nemzeti érdekeket szolgálja, különösen arra gondolva, hogy In-
donézia regionális középhatalmi ambícióit, szélesebb körű nemzetközi elismertségét és súlyát az 
afrikai kapcsolatrendszer képes támogatni. Mindezekkel együtt azonban az indonéz magánszektor 
a kiterjedt és egyre nagyobb vásárlóerővel rendelkező saját belső piacra összpontosít, egyúttal Ázsia 
felé terjeszkedik. Az ázsiai hangsúlyokkal együtt is Indonézia több szektorban határozottan erősíti 
jelenlétét Afrika-szerte. 

Afrika három legerősebb gazdaságával (Nigériával, Egyiptommal és a Dél-afrikai Köztársasággal) 
több indonéz cég tart fenn stabil, egyúttal bővülő kapcsolatrendszert. A nyersanyagok kitermelésén 
és kereskedelmén túl az indonéz export fő kiviteli cikkei között találjuk a pálmaolajat, a különböző 
papírtermékeket, gyógyszereket, elektronikus termékeket, háztartási termékeket, valamint élelmi-
szereket (Rubiolo, 2016).

7  Lásd: Indian Ocean Rim Association (IORA) hivatalos honlapja: https://www.iora.int/en
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4. táblázat: Indonézia tíz legfontosabb afrikai export és import partnere (millió USD)

Export Import
Egyiptom 1.653,4 Nigéria 2.047,4

Dél-afrikai Köztársaság 966,1 Dél-afrikai Köztársaság 1.835,1

Kenya 532,5 Angola 463,5

Nigéria 464,3 Gabon 312,7

Tanzánia 361,8 Algéria 300,2

Dzsibuti 311,3 Elefántcsontpart 236,5

Togo 259,2 Egyiptom 212,2

Benin 249,3 Egyenlítői Guinea 149,2

Ghána 208 Marokkó 91,4

Angola 170,4 Kongói Köztársaság 87,8

Forrás: IMF, 2021 (data.imf.org), saját szerkesztés

A 2018-os IAF egyik fő kimenetele annak a bizottságnak (Task Force on Indonesian Infrastructure 
to Africa) a felállítása volt, amely kormányzati és privát szektorbeli szereplőkkel közösen térképezi 
fel az Indonézia által potenciálisan megvalósítható afrikai infrastrukturális fejlesztéseket (fejlesztési 
igényeket). 2019. augusztus 20-21. között ugyancsak Balin 700 résztvevővel, 53 afrikai ország jelen-
létével került megrendezésre az ún. Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue csúcs, amely további 
kétoldalú együttműködéseknek adott platformot. Az egymásra épülő stratégiai szintek határozott 
indonéz politikát testesítenek meg, amely az afrikai partnerek számára bizakodásra ad okot. A Jo-
kowi elnök által megnevezett intézkedések végrehajtásában oroszlánrészt vállal az egyetlen magán-
befektetői érdekeket védő országos ernyőszervezet, a Kamar Dagang dan Industri (Kadin), a jakartai 
Kereskedelmi és Iparkamara.

Az elmúlt évtizedek eseményeit áttekintve egyértelműen kitűnik, hogy Indonézia az 1955-ös ban-
dungi konferencia irányvonalai mentén, de azokon túlmutatva fogalmazta meg stratégiai elkép-
zeléseit az afrikai kooperáció kereteiről. 2018-tól kifejezetten markáns léptekkel halad előre prag-
matikus, kereskedelem és beruházás által vezérelt külpolitikája kiteljesítése érdekében. Érdekeinek 
érvényesítése során valójában Indonézia sem különbözik a többi meghatározó külső szereplő afrikai 
szerepvállalásaitól. Persze a bandungi szellemiség felélesztésével, még inkább egy sajátos „bandungi 
hang” felerősítésével talán az afro-ázsiai közegben akár a többi ázsiai szereplőhöz képest kedvezőbb 
pozícióba juttatja az országot. E vonatkozásban is (ahogyan minden egyéb külső szereplő afrikai 
jelenlétével, szerepvállalásával kapcsolatban felmerül) persze sokak számára a fajsúlyos kérdés az, 
hogy e folyamatokból miként profitálhat maga Afrika (Tarrósy, 2016).

5. Pakisztán afrikai partnerségi hálója
Pakisztán határozottan szervezi afrikai kapcsolatait, melyhez komoly löketet adott a Kínával való 
szorosabb együttműködés által fellendülő gazdasági teljesítmény. Itt elsősorban a Kína-Pakisztán 
Gazdasági Folyosóra (China-Pakistan Economic Corridor – CPEC) kell gondolnunk, amely 2013-
as indulása óta deklaráltan a regionális konnektivitást, ezáltal regionális fejlődést szolgálja8 – ter-
mészetesen Kína érdekeinek érvényesülése mellett, illetve nem figyelmen kívül hagyva az indo-pa-
kisztáni térségi viszonyrendszert sem, amely nem mentes a konfliktusoktól (Boniface, 2017, pp. 
92-95). Afrikát illetően Iszlámábád 2017 augusztusában indította el a „Look Africa” névre keresztelt 
kormányzati iniciatívát, mellyel Pakisztán és az afrikai kontinens közötti összeköttetéseket akarja 
sűrűbbé tenni – talán malíciózusnak tekinthető indiai kritika szerint Kína proxijaként a kínai Öve-
zet és Út kezdeményezés infrastrukturális elvárásait támogatva – és egy hangsúlyosan kereskede-
lemfejlesztési tervet megvalósítani. 

Az 5. táblázat szerint 2021-ben szerteágazó kapcsolati hálóban építkezik Pakisztán, különösen, 
hogy 2020 januárjában, Nairobiban, a Kereskedelmi Minisztérium mérvadó konferenciáján a kon-
tinens valamennyi régiójából érkeztek képviselők (nagyjából 200 fő), hogy a kétoldalú kereskedelem 
fejlesztését megvitassák. A több száz résztvevő között ott volt 100 vezető pakisztáni vállalat és cég 
vezetője, akik mind afrikai szerepvállalásaiknak, befektetéseiknek volumenét akarják növelni (Wa-
sike, 2020). Ahogyan arról Khan (2021) elemzésében olvashatunk, a folyamat részeként a pakisztáni 
kormányzat térségi értelemben is meghatározónak szánt kereskedelmi kirendeltséget nyitott Algéri-
ában, Egyiptomban, Etiópiában, Szudánban és Tanzániában, és helyi képviselőket bízott meg azzal, 
hogy üzleti-kereskedelmi kapcsolatokat fejlesszenek, előmozdítva a vámmentességről szóló egyez-
mények megalkotását, amelyek többek között számos pakisztáni termék – így a rizs, fagyasztott 
élelmiszer, textília, gyógyszeripari termékek és például mezőgazdasági gépek – könnyebb exportját 
szolgálhatják. E kormányzati erőfeszítések egyik sikertörténete volt az a megállapodás, melynek 
értelmében a Millat Tractors vállalat 600 traktort szállításáról írt alá szerződést Angolával (az első 
150 járművet 2021 év elején szállították le az angolai félnek, ld. PakistanDefence, 2021).

A kétoldalú kapcsolatok elmélyítését Khan (2021) szerint további puha erő eszközök is segíthetik a 
kulturális diplomáciától a sportig bezárólag – például Pakisztán „krikett diplomáciájára” gondolva, 
amely az Indiával fennálló kasmíri konfliktust (is) igyekezett enyhíteni az 1980-as évek végétől kezd-
ve (ld. Jha, 2017). Pakisztán számára az afrikai kontinens geostratégiai felértékelődése egyértelmű 
válaszokat eredményezett, így például 2020 év végén az ország megnyitotta új nagykövetségét Dzsi-
butiban, illetve afrikai együttműködései fokozására kötelezte el magát az „Engage Africa Policy” 
képében (The Nation, 2020).

8  Lásd: CPEC hivatalos honlapja: https://cpec.gov.pk/index
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5. táblázat: Pakisztán legfontosabb afrikai kereskedelmi partnerei  
(export-import) (millió USD)

Export Import

Kenya 249,2 Dél-afrikai Köztársaság 1.725,8

Dél-afrikai Köztársaság 221,5 Nigéria 9.143

Mozambik 117,4 Marokkó 578,9

Tanzánia 109,9 Egyiptom 515

Egyiptom 105,5 Kenya 511

Madagaszkár 88,4 Angola 317,7

Szomália 70,1 Elefántcsontpart 173,2

Dzsibuti 54,4 Tanzánia 90,9

Ghána 53,6 Zambia 87,7

Elefántcsontpart 40,4 Nigéria 74,5

Forrás: IMF, 2021 (data.imf.org), saját szerkesztés

6. Banglades afrikai kapcsolatai
Ahogyan valójában valamennyi ázsiai szereplő afrikai aktivitásaiban hasonló módon találunk hivat-
kozásokat a NAASP-ra, illetve több országnál az IORA-ra, Banglades esetében is látjuk az elmúlt 
évek építkezését e keretek segítségével, a meghatározó kétoldalú kapcsolatok mellett – ez utóbbinál 
a Dél-afrikai Köztársasággal és Marokkóval bonyolított kereskedelme számottevő (ld. 6. táblázat). 
A Banglades által is hangsúlyozott kereskedelem-orientált pragmatizmus olyan kétoldalú egyezmé-
nyeket igyekszik tető alá hozni, amelyek a magas importvámokat képesek megfelelően redukálni, il-
letve kétoldalú szabadkereskedelmi egyezményeken keresztül igyekeznek befektetéseket ösztönözni 
Afrika különböző térségeiben (Karim, 2022). Az ország kereskedelmi minisztériuma a bangladesi 
gyógyszeripari termékeket érzi jól pozicionálhatóknak Afrikában – bár elgondolkodhatunk azon, 
hogy nem egyedüli ázsiai szereplőként (a Globális Észak meghatározó entitásairól nem is beszélve) 
igyekeznek piacot szerezni maguknak.

A Dhaka Kereskedelmi és Iparkamara (DCCI) által 2021. október végén szervezett Banglades Ke-
reskedelmi és Beruházási Csúcstalálkozó 2021 elnevezésű rendezvényen az ország afrikai szerep-
lőkkel folytatott együttműködését vitatták meg, kiemelve a privát szektor potenciálját, különösen 
az élelmiszergyártás és a mezőgazdaság területein. E találkozón is kiemelték az importvámok prob-
lematikáját, amely a hosszú távon sikeres bangladesi jelenlét visszatartói lehetnek – ha maradnak. 
A hétnapos nagyszabású eseményen bejelentésre került a kormányzat azon terve, miszerint speciális 
gazdasági övezetet (SEZ) hoz létre a helyi és külföldi beruházások ösztönzése érdekében – itt is szá-
molva afrikai kooperációval – elsősorban a cipőgyártás szektorában (The Financial Express, 2021).

6. táblázat: Banglades tíz legfontosabb afrikai kereskedelmi partnere  
(export-import) (millió USD)

Export Import

Dél-afrikai Köztársaság 107,8 Marokkó 449,7

Egyiptom 53,8 Mali 231,7

Szudán 38,2 Burkina Faso 230,7

Elefántcsontpart 25 Kamerun 213,6

Marokkó 24,2 Dél-afrikai Köztársaság 127,9

Kenya 19,9 Elefántcsontpart 127,8

Szomália 15,7 Egyiptom 107,7

Mauritius 10 Tunézia 106,6

Etiópia 9,5 Zambia 58,2

Nigéria 9,2 Csád 50,6

Forrás: IMF, 2021 (data.imf.org), saját szerkesztés

A textíliák területén bangladesi cégek nem egy afrikai ország ipari parkjában vannak már jelen. 
A 2017 júliusában felavatott Mekelle Ipari Parkban, az északi Tigré szövetségi tartományban – 
2020-as terepmunkánk idején (Tarrósy et al., 2020) – az egyik befektető éppen Bangladesből ér-
kezett. Az 1991-ben alapított DBL Csoport önálló textilgyárat létesített Mekelle határában, és az 
első néhány év sikereit követően – miután sok ezer helyi munkással többek között a svéd H&M-nek 
varrtak ruhákat – a kialakult polgárháborús helyzet miatt kénytelen volt felfüggeszteni e jövedelme-
ző afrikai jelenlétét (Paul et al., 2020).

A jövőt illetően aktívabb bangladesi diplomáciára lesz szükség, további képviseletek nyitásával, va-
lamint az afrikai partnerek bangladesi jelenlétének ösztönzésével. A Dél-Dél együttműködési keret 
mindkét félnek kínál lehetőségeket és kimondottan afrikai szemüvegen keresztül tud felértékelődni 
a kapcsolatok diverzifikációja, elkerülvén új függőségi relációk létrehozását, és újabb Afrika számára 
előnytelen kapcsolatok létrejöttét.

7. Záró gondolatok
Az írás elején feltett kutatói kérdésekre a tanulmány alapján a következő válaszok adhatók: 

1.  Úgy tűnik, hogy a Globális Dél ázsiai aktorai határozott lendülettel igyekeznek pozicio-
nálni magukat a nagy lehetőségekkel és reményekkel kecsegtető „afrikai piacon”. Az erő-
södő délkelet-ázsiai szerepvállalások afrikai oldalon kiegészíthetik a többi partner által ki 
nem töltött teret, avagy éppenséggel változatosabbá tehetik azt testre szabott ajánlataikkal. 
Persze, valójában meglehetősen hasonló tőről fakad ezen ázsiai szereplők afrikai jelenléte, 
motivációik nagyfokú hasonlóságot mutatnak, hiszen mindannyian az ígéretes gazdasági 
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potenciál, a befektetési és üzleti lehetőségek miatt, a gazdag nyersanyag-vagyon kiaknázása 
kapcsán, az egyre terebélyesebb piac és benne az egyre nagyobb vásárlóerővel rendelkező 
afrikai közösségek okán, és nem utolsó sorban a fiatal korfájú népesség megnyerése (akár 
oktatási-képzési kínálattal, akár jó munkalehetőségekkel) végett fokozzák aktivitásaikat 
Afrikában. 

2.  A tanulmány öt konkrét dél- és délkelet-ázsiai példán keresztül, de további három meg-
határozó referenciapont rögzítésével (Kína, India és Japán) mutatta be a jelenkori dinami-
kák kézzel fogható megnyilvánulásait, hangsúlyosan a kereskedelmi kapcsolatokra, hiszen 
mindegyik esetben ezek dominálják az adott szereplők aspirációt, közép- és hosszú távon 
tervezett politikáit. A Globális Dél e szálak mentén szövődő új világa egy formálódó új 
erőtér a nemzetközi arénában, és benne Afrika felértékelődése mára nem megkérdőjelezhe-
tő. Amit konstatálhatunk, az egy újabb versenyfutás (scramble) „Afrika kegyeiért”, (melyek 
manifesztációja a piacok és nyersanyagok megszerzésének köre), és ebben a folyamatban 
Afrika számára is nyílik lehetőség a saját, valódi fejlődésre – amennyiben megszületnek 
a szintén pragmatikus afrikai politikák, melyek éppen e fejlődést szorgalmazzák, illetve 
mozdítják elő.

3.  Természetesen vannak különbségek, inkább sajátos megközelítések az egyes ázsiai szerep-
lők afrikai aktivitásaiban, és általában Afrika-politikáiban. Ahogyan egy korábbi írásom-
ban aláhúztam, más a megközelítés is fontos, bár önmagában nem elégséges a baráti közel-
ségből (akár egy régi közös platform, ld. az el nem kötelezettek mozgalmának összekötő 
szellemisége) folytatott kommunikáció (Tarrósy, 2016, p. 181). Az afrikaiak egyre világo-
sabban várják el a velük együttműködőktől a saját nemzeti érdekeikből fakadó fejlesztési el-
várások teljesülését. Az egyes ázsiai aktorok ezekre megfelelő válaszokkal szükséges, hogy 
érkezzenek. 

4.  Végül, mindezen dinamikák mindkét oldalon pozitívan befolyásol(hat)ják az együttműkö-
dő felek térségi, illetve nemzetközi értelemben vett hatékonyabb pozicionálását. E dinami-
kákkal a Globális Dél aktorai sűrűsödő és mélyülő lábnyomokat hagynak, illetve erősödő 
hangokat hallatnak maguk után. A Kína által kifeszített BRI új selyemút-rendszere számos 
lehetőséget kínál újfent – hasonlóan az ősi időkhöz – az utak mentén található entitások 
számára. Ezek kiaknázásához pragmatikus politikákra van szükség.
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