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Szakáli Máté 

Délkelet-Ázsia valamennyi államát súlyosan érintik a koronavírus-járvány 
egészségügyi–társadalmi–gazdasági következményei, ezáltal a válság és annak 
kezelése a tíz ország kormányközi integrációjának intézményi működését és 
tevékenységi körét is befolyásolja. Jelen elemzés kutatási kérdése, hogy a 
járványkezelés milyen politikai változásokat eredményez a délkelet-ázsiai regionális 
együttműködésben. Az elemzés nyilvános állami és szakmai forrásokra támaszkodva 
a politikai döntéshozatal szintjén törekszik a válaszadásra. Az írás végkövetkeztetése, 
hogy a járvány kiváltotta tagállami érdekközösség ugyan engedett koordinátori 
funkciót betölteni az ASEAN számára, de az integráció eddig követett fejlődési 
irányát és pályáját a válság nem tűnik alapvetően módosítani. 

Kulcsszavak: ASEAN, regionalizmus, COVID-19, tanulságok, integráció 

Abstract  

All states in Southeast Asia, as well as the institutional function and scope of their 
intergovernmental integration, are severely affected by the health and socio-
economic effects of coronavirus pandemic and responses to it. The research 
question of this paper concerns the resulting policy changes in Southeast Asian 
regionalism. Drawing on open-source official documents and secondary sources, 
the paper aims to provide an answer at the level of policymaking. The analysis 
concludes that, while the pandemic-induced common interest among member 
states has allowed ASEAN to assume a coordinating role, the direction and 
trajectory of integration does not appear to have fundamentally been altered by 
this crisis.  

Keywords: ASEAN, regionalism, COVID-19 responses, lessons, integration 

A járványhelyzet Délkelet-Ázsiában 

A földrajzi közelség, a szoros ellátási lánc összeköttetések, illetve az intenzív üzleti 
és turisztikai kapcsolatok következtében az együttesen mintegy 667 millió fő 
lakosságú és körülbelül 3 ezermilliárd dollár értékű nominális bruttó hazai terméket 
éves szinten előállító Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN1) 
tagországai korán érintetté váltak a Kínában megjelenő koronavírus-fertőzés 
nemzetközi terjedésében. A legfrissebb hivatalos adatok alapján 2022. 
novemberéig összesen 35 020 057 fertőzöttet és 360 997 halálesetet regisztráltak 
az ASEAN tíz tagországában, népesség arányában a legtöbb új megbetegedést 
jelenleg Vietnámban, a legmagasabb halálozási rátát pedig Indonéziában tartják 
nyilván.  

https://data.aseanstats.org/dashboards/figures/population
https://data.aseanstats.org/dashboards/figures/economy
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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„ASEAN Közösségként a tagállamok hisznek abban, hogy az egyes nemzeti 
egészségügyi rendszerek által a népegészség védelmére és javítására tett nemzeti 
erőfeszítések és a befektetett erőforrások akkor érik el a maximális hasznosulást, ha 
együttműködve, egymást kiegészítve és szinergikusan működnek együtt.” – 
fogalmaz az ASEAN honlapja az 1980 óta a délkelet-ázsiai kormányközi 
regionalizmus részét képező egészségügyi szakpolitikai koordinációról.2 Jóllehet a 
tagországok következetesen szolidaritást és közös cselekvést sürgető politikai 
retorikája ellenére a Covid-19 betegség keltette közegészségügyi és gazdasági 
válság kezelését a kormányok alapvetően belföldi, legfeljebb kétoldalú kooperációt 
igénylő jelenségnek tekintették.  

A járványhelyzet következében a térség az eddigi legsúlyosabb gazdasági 
visszaesését élte át, amely meghaladja a korábbi régiószintű válságok, például az 
1971-es és 1979-es olajsokkok, az 1997-es ázsiai pénzügyi válság vagy a 2007-2008-
as globális pénzügyi válság során tapasztalt veszteségeket. Ez a körülmény pedig – 
kiegészülve a délkelet-ázsiai járványhelyzet mára már jobbára endemikussá 
válásának nemzeti sikereivel – magának az ASEAN-nak a relevanciájára, a 
legitimitására, az intézményi működésére és a tevékenységi körére is 
számottevően kihathat. Jelen elemzés ennélfogva arra a kérdésre keresi a választ, 
hogy ez a hatás milyen politikai változásokat eredményez a délkelet-ázsiai 
regionális együttműködésben. Az elemzés nyilvános szakpolitikai és szakmai 
forrásokra támaszkodva (hivatalos közlemények, közös tagállami nyilatkozatok, 
intézményi jelentések, médiabeszámolók), a politikai döntéshozatal szintjén 
törekszik a válaszadásra. 

Az ASEAN reakciója a koronavírus-járványra: korai 
kezdeményezés, de lassú, inkoherens és hiányos fellépés 

Összhangban a Szövetség közelmúltbeli történetével, a koronavírus-járvány azon a 
regionális érdekek szempontjából fontos tárgykörök közé tartozik, amelyekre a 
tagállamok eltérő tartalmú, unilaterális válaszokat adtak. A nemzeti kormányok 
gazdasági nacionalizmussal és részint az integráció deklarált céljaival 
összeegyeztethetetlen intézkedésekkel reagáltak a fertőzés terjedésére, ami 
ellehetetlenítette a multilaterális együttműködést. Jóllehet a közös fellépést az 
integráció mélyítésének lehetősége mellett a régió számos olyan strukturális 
jellemzője is indokolta volna, amelyek a tagállamok többségét különösen kitetté 
teszik a járvány negatív gazdasági-társadalmi hatásainak:  

1) A legtöbb délkelet-ázsiai ország nagymértékben függ a nemzetközi 
kereskedelemtől és a befektetési tendenciáktól, az ASEAN különösen 
érzékeny legnagyobb külkereskedelmi és egyik fő beruházási partnere, Kína 
gazdasági sokkjaira; a válság gyors tőkekiáramlást, a tőzsdék jelentős 
értékcsökkenését és az árfolyamok gyors leértékelődését eredményezte a 
térségben.  

2) A legtöbb ország gazdasági aktivitásában jelentős tényező az informális 
gazdaság és az informális foglalkoztatás, ami erősen korlátozza az egyes 
állami ösztönző és segélyprogramok hasznosulását, valamint különösen 
válságérzékennyé teszi a vállalkozásokat és a munkavállalókat.  

3) Kevés tagország rendelkezik átfogó szociális védőhálóval és nemzetközi 
összehasonlításban jellemzően alacsony szintű a javak újraelosztása, aminek 

https://asean.org/our-communities/asean-socio-cultural-community/health/
https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/14871/PR220215_Lessons_from_the_COVID19_Pandemic_for_Developing_a_Resilient_ASEAN.pdf?sequence=1
https://asean.org/what-we-do/
http://english.scio.gov.cn/m/pressroom/2022-08/30/content_78395509.htm
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/mi/research-analysis/asean-foreign-direct-investment-inflows-reach-record-high.html
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ASEAN-Policy-Brief-April-2020_FINAL.pdf
https://www.rockefellerfoundation.org/blog/a-crisis-waiting-to-happen-unemployment-and-informality-in-southeast-asia-during-covid/
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következtében bizonyos, általában állami funkciók ellátása az önkéntes civil 
és vallási szervezetekre hárul.  

4) A járvány következtében bevezetett korlátozó intézkedések és a fellépő 
szakadások a termelési láncokban súlyosan érintették a tagállamok 
legerősebb gazdasági szektorait: az idegenforgalmi és vendéglátóipart, a 
textil-, elektronikai és autóipari ágazatokat; valamint ideiglenesen 
csökkentették a nyersanyagárakat. 

Az ASEAN valóban egységes, az integráció érdekeit előtérbe helyező koronavírus-
járványellenes kiállásának kialakítását gátolta, hogy a harmonizálandó tagállami 
intézkedések teret engedtek az eltérő nemzeti kockázatértékelések, a technikai és 
politikai érzékenységek, illetve a kormányzati beavatkozás különböző formái és 
módjai – ideértve a patronázs- és klientúraépítő gyakorlatokat – széles 
spektrumának. Példaként említhető Indonézia, Thaiföld és a Fülöp-szigetek 
kezdetben jobbára járványtagadó kormányzati attitűdje, Szingapúr délkelet-ázsiai 
vendégmunkások százezreit érintő, vagy a kambodzsai kormány a disszidensek 
elnyomására is alkalmas intézkedései; továbbá a régión belüli területi, stratégiai és 
geopolitikai viták folytonossága. Utóbbi nézeteltéréseket tovább súlyosbította, 
hogy Kambodzsa, Laosz és Mianmar kevésbé transzparens járványkezelési politikák 
foganatosítása mellett nagy mértékben támaszkodott Kína materiális 
egészségügyi segítségnyújtására. 

Más országok sikeres járványkezelési próbálkozásai egy-egy elemének átvétele 
jóllehet egységesnek tűnő szakpolitikai válaszlépéseket eredményezett az ASEAN-
tagállamokban. Ilyen elemek voltak például a nyilvános tájékoztató kampányok 
folytatása, a határok lezárása, a szigorú bejelentési, érintkezési és karantén 
követelmények elrendelése, vagy a válságtompító és gazdaságélénkítő monetáris, 
illetve fiskális eszközök alkalmazása. Az első járványhullám után ugyan 
megfigyelhető volt a tagállamok részéről a tevőleges kollektív fellépés iránti 
nagyobb fogékonyság, ám a heterogén nemzeti érdekek érvényesítése motiválta 
unilaterális szakpolitikai döntések mellett az ASEAN részvétele a regionális 
járványhelyzet kezelésében jobbára a nemzeti közegészségügyi válaszlépések 
megerősítését célzó együttműködési mechanizmusok tematizálásában és 
mozgósításában merült ki. Az ASEAN ezen a téren tett erőfeszítései 
tagadhatatlanok, és elismerést érdemelnek. Mindazonáltal kevésbé 
eredményesnek tekinthetők eltérően például a 2008. évi H5N1 járvány elleni 
fellépésétől. 

A járvány tanulságai, valamint várható hatásai a regionális 
együttműködés fejlődésére 

A délkelet-ázsiai vezetők az európai integrációs modell követését mellőzve 
regionális kormányközi együttműködésük során a helyi normákra támaszkodnak, 
amelyek az informális konzultáció és a konszenzus alapú döntéshozatal preferálása 
mellett a tartózkodáson alapulnak a jogi szabályozásoktól és jogi 
kötelezettségvállalásoktól, illetve a bürokratikus regionális és nemzetek feletti 
jogkörökkel bíró intézményektől. A délkelet-ázsiai regionalizmus az európaival 
ellentétben nem meghaladni, hanem éppen megőrizni akarja a vesztfáliai 
normákat. A nemzeti szuverenitás, a belügyekbe történő be nem avatkozás, 
továbbá a konszenzusalapú döntéshozatal ezen államközi interakciókat szabályozó 

https://asean.org/book/1st-asean-policy-brief-economic-impact-of-covid-19-outbreak-on-asean/
https://thediplomat.com/2020/04/explaining-successful-and-unsuccessful-covid-19-responses-in-southeast-asia/
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Asia-Insight/Singapore-coronavirus-clusters-awaken-Asia-to-migrants-plight
https://thediplomat.com/2022/03/cambodia-weaponizes-covid-19-in-its-struggle-against-striking-workers/
https://www.gisreportsonline.com/r/southeast-asia-divides-upheaval/
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/28979/what-s-behind-mainland-southeast-asia-s-surprising-success-against-covid-19
https://news.cgtn.com/news/2020-08-24/Chinese-premier-attends-Lancang-Mekong-Cooperation-leaders-meeting-Td46ncDL9K/index.html
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/08/The-ASEAN-Special-Edition-Nov-Dev-2020.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2012/07/HPAI-Strategies.pdf
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alapelvei megerősítésre, illetve kodifikálásra kerültek a Délkelet-Ázsiai Barátsági és 
Együttműködési Szerződésben (1976) és az ASEAN Alapokmányban (2008) is.  

Az ASEAN rendeltetése, architektúrája és hatásköre következésképpen egy 
tervezetten kevésbé intézményesített, informális, inkrementális megközelítésű 
nyitott regionalizmus eredménye. Az ASEAN szupranacionális jogkörök és saját 
erőforrások hiányában hagyományosan képtelen a tagállamok közötti 
érdekminimumot meghaladó, illetve a regionalizmus szempontjait és érdekeit a 
nemzetállamiak fölé priorizáló napirend kialakítására. Regionális kormányközi 
intézményként nem képes helyettesíteni a tagállamai nemzeti cselekvéseit és 
politikáit, amelyek alapvetően a nemzeti identitások és szuverenitások 
megőrzésére, a stabilitás, a biztonság, és a prosperitás fenntartható elérésére 
irányulnak. Az ASEAN koronavírus-járványellenes reakciójának a létét és a 
tanulságait ennek a körülménynek, a tagállamok adottságai, gazdasági fejlettsége 
és kormányzati rendszerei diverzitásának, valamint a Covid-19 epidemiológiai 
jellegzetességeinek összefüggésében célszerű vizsgálni. Ez alapján intézményi 
tanulságképpen megfogalmazható, hogy szükség lenne egy koherens, több 
ágazatot átfogó, több érdekképviseletet becsatorzánó, az egész közösségre 
vonatkozó holisztikus politikai megközelítés kialakítására, illetve az ASEAN 
kompetenciájába tartozó koordinációs mechanizmusok hatékonyságának közös 
mérce alapján történő rendszeres felmérésére és az azon alapuló következetes 
korrekciókra. A járvány emellett éles megvilágításba helyezte a túlzó elvárásokat 
generáló politikai retorika és a cselekvés (hiánya) közötti összeférhetetlenséget. 
Meglehet találóbb és az együttműködés létező intézményi háttere mellett 
reálisabb célkitűzés lenne az „egységes” helyett az „összehangolt” ASEAN-reakciók 
kieszközlése. 

Önmagában a járvány következtében ugyanis rövid távon nem valószínű 
számottevő elmozdulás sem az integráció konceptuális megalapozottságában, 
sem a működési módszertanában. Irányváltás a zárt, legalizált és exkluzív 
regionalizmus vagy a poszt-multilateralizmus irányában, ami új fejlődési pályájára 
helyezné a regionális kormányközi együttműködést szintén valószínűtlen. Ennek 
oka, hogy a járvány nem érvényteleníti az ASEAN integrációs céljait: a közvetlen 
külföldi befektetések bevonzását a méretgazdaságosság biztosítása révén, a 
regionális autonómia és a régió, mint termelési bázis versenyelőnyének növelését, 
a tagállamokon belüli és közötti gazdasági bővülést, valamint a társadalmi és 
politikai stabilitás előmozdítását. Tekintettel arra, hogy a járvány kialakulása nem 
„fekete hattyú”3, hanem „rózsaszín flamingó”4 típusú eseménynek minősíthető, a 
járványt követően a blokkra jelentős nyomás fog nehezedni, hogy az intézmény 
vitalitásába és működőképességébe vetett közbizalmat helyre állítsa . Ez azért is 
kiemelten fontos, mert politikai–biztonsági értelemben a járvány veszélyezteti az 
ASEAN regionális ügyekben betöltött központi szerepének (úgynevezett ASEAN-
centralitás) a fenntartását; illetve Délkelet-Ázsia stratégiai környezetének 
dinamikus változása erodálja többek között a Szövetség a tagállamok 
érdekkonvergenciáját elősegítő funkcióját is. 

Noha az egész régió a pénzügyi sokk és a recesszió valóságával és kilátásaival küzd, 
a fertőzés ráirányítja a (köz)figyelmet a határokon átnyúló tevékenységek általános 
felgyorsítására való törekvés negatív következményeire. A válság hatására eleddig 
egyre jobban megerősödő kiegyensúlyozottabb és fair integrációt sürgető 
narratíva tartós tagállami konszenzus hiányában nem fog tudni fordulatot 

https://asean.org/treaty-amity-cooperation-southeast-asia-indonesia-24-february-1976/
https://asean.org/treaty-amity-cooperation-southeast-asia-indonesia-24-february-1976/
https://asean.org/storage/2012/05/The-ASEAN-Charter-14042020-final.pdf
https://aei.um.edu.my/whither-asean-intergovernmental-association-or-an-integrated-community
https://aei.um.edu.my/whither-asean-intergovernmental-association-or-an-integrated-community
https://mersz.hu/dokumentum/matud__482
https://mersz.hu/dokumentum/matud__482
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eredményezni az integráció egyértelműen globalizációpárti fókuszában. Az ASEAN 
egyszerre belső és világgazdasági integrációjának megnövelt ütemű folytatása 
ugyanakkor a kormányközi együttműködés célszerű törekvésévé válhat annak 
érdekében, hogy a kereskedelem- és befektetésliberalizáció, a délkelet-ázsiai 
szabványok egységesítése, a nem vámjellegű kereskedelmi akadályok jelentős 
részének felszámolása és a digitális technológiák külkereskedelemben történő 
alkalmazása révén a régió versenyképessége a globális termelési láncok 
vonatkozásában a járvány utáni érában is fennmaradhasson. Az integráció jelenleg 
hatályos ütemtervei mellett az esetleges mentalitásváltás valószínűségét a 
Regionális Átfogó Gazdasági Partnerség (Regional Comprehensive Economic 
Partnership - RCEP) iránti elkötelezettség is csökkenti. 

A koronavírus-járvány által kiváltott gazdasági válság, mintsem a közegészségügyi 
krízis mindenesetre akár rövidtávon is negatív hatással bírhat a délkelet-ázsiai 
országok kooperációs képességeire és hajlandóságára: a rossz kormányzás 
tapasztalatai, az autoritarizmus terjedése, a recesszió hatására kialakuló 
kormányzati legitimációvesztés, a tagállami eladósodás, az erőforrásszűkösség 
kiváltotta gazdasági rivalizálás az országok között, stb. jelenségei következtében. 
Ennek ellenére mégsem várható, hogy a járvány rezsimváltásokat vagy az egyes 
állami struktúrák átrendeződését fogja előidézni Délkelet-Ázsiában, ezért a politikai 
körülmények továbbra is az ASEAN olyan tanácsadó testületként való 
fennmaradásának kedveznek, amely nem rendelkezik a tagok fegyelmezéséhez 
vagy viselkedésének alakításához szükséges felhatalmazással és hatalommal. A 
járványhelyzet precedens nélküli lehetőséget teremtene a tagállamok számára a 
regionális kormányközi együttműködésük jogi és funkcionális megerősítésére, ám 
a mélyreható integrációt mindeddig hátráltató tényezőket, elsősorban a 
tagállamok rövid, közép és hosszútávú stratégiai érdekeit, valamint a közös 
történelmi tapasztalatból eredő integrációs attitűdöt a járvány önmagában nem 
írta felül. 

Konklúzió: ha a hatalom megront, akkor a válság megvilágít… 

Az elmúlt harmincöt hónapban az ASEAN kollektív járványügyi reakciója jobbára a 
már létező közegészségügyi és vészhelyzeti reagálási ügynökségek és 
mechanizmusok aktivizálására, illetve a kommunikációra korlátozódott.  

Az ASEAN intézményi szerepvállalása tekintetében megállapítható, hogy a 
Szövetség ugyan lehetőleg egy időszerű, egységes és hatékony kollektív reakció 
kialakításában lett volna érdekelt a pandémia alatt, jobbára a tagállamok reaktív 
jellegű szimbolikus politizálásának biztosított platformot. A járvány regionális 
intézményi tanulságaival összefüggésben pedig kijelenthető, hogy a tagállamok 
informális, minimalista és inkluzív megközelítését a regionalizmushoz, illetve az 
ahhoz kapcsolódó stratégiai érdekeiket és céljaikat a járványhelyzet önmagában 
nem látszik érdemben befolyásolni. Ennélfogva a délkelet-ázsiai kormányközi 
együttműködés kialakult intézményi architektúrájának, az ASEAN feladat- és 
jogkörének, továbbá eddig követett fejlődési irányának és pályájának alapvető 
módosulása rövid és középtávon is kevésbé valószínű.  

Jóllehet a délkelet-ázsiai integráció várható fejlődése szempontjából feltételezhető, 
hogy a járvány hosszabb távon változást generálhat a térség határozottan 
globalizációpárti integrációs gondolkodásában, ráirányítva a (köz)figyelmet a 

https://asean.org/rcep-agreement-enters-into-force/
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határokon átnyúló tevékenységek általános felgyorsítására való törekvés negatív 
következményeire (járványok, transznacionális szervezett bűnözés, 
környezetszennyezés, illegális migráció stb.) is. 

Jegyzetek 

 
1 Angol elnevezése: the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 
2 A térség egészségügyi szektorainak közös céljait, stratégiáit, prioritásait és programjait az ASEAN 
2015 utáni Egészségfejlesztési Menetrend (APHDA) tartalmazza, amely a koronavírus-járvány elleni 
integrációs intézkedéseket is keretezi. 
3 A „fekete hattyú” metafora ritka, az előrejelzési modellek tartományán kívül eső, rendkívüli hatást 
kifejtő, gyakran nem megfelelően racionalizált eseményekre utal. 
4 A „rózsaszín flamingó” metafora előrelátható, de kognitív elfogultság és intézményi tehetetlenség 
miatt a döntéshozók által figyelmen kívül hagyott eseményekre utal. 

https://asean.org/wp-content/uploads/2022/05/1.-Summary_ASEAN-Post-2015-Health-Development-Agenda-2021-2025_16th-SOMHD-endorsed-1.pdf

