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Az ASEAN és Kína gazdasági kapcsolatainak
kibontakozása a 21. század első évtizedében

DEVELOPING ASEAN-CHINESE ECONOMIC COOPERATION IN THE
FIRST DECADE OF THE 21ST CENTURY

The power centre of the world economy and of the global political system has
gradually been moving towards Asia. At present, and in the coming decades, the
People’s Republic of China (PRC) seems to be the emerging dominant actor in these
areas. The PRC is in the process of becoming such an actor and its actions and
steps, its relations to external partners must be followed by all those who intend to
exert influence on international trends in the decades to come.

In its international relations and international economic cooperation the PRC
consider ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) a priority. The influence
and impact of these two parties on international affairs are not the same. Never-
theless ASEAN is also an independent actor who has gained proper values and
strength in its own right. Thus ASEAN-PRC relations are not based on inequality or
subservience but on mutual interests and advantages, and seemingly both parties
have vested interest in its further consolidation.

This study examines the background and elements of this relationship with spe-
cial regards to the development of economic and trade cooperation and the mutual
interests both players attach to the Free Trade Area Agreement that enters into
force in 2010.

1. A KÍNAI-ASEAN KAPCSOLATOK ELŐTÖRTÉNETE

A 21. század nem Európáé. Már a 20. sem volt igazán a miénk, de az előttünk álló
évszázadban nem földrészünk tűnik a globális gazdasági (és politikai) folyamatokat
irányító erőnek, hanem egyrészt még mindig az USA, másrészt, mind inkább felka-
paszkodva az Egyesült Államok mellé, Kína. Már nem is egyszerűen Ázsia, hanem
Kína. Kína mellett még jut, vagy juthat szerep Japánnak, (Dél-)Koreának, és még
inkább Indiának. Ma aligha akad olyan gazdasági és politikai szakember, aki ezt a
megállapítást megkérdőjelezné.

Az 1980–90-es években még élt a feltételezés, hogy Japán lesz majd képes ver-
senyt futni Amerikával, legalábbis gazdasági területen. Az 1990-es években azonban
a szigetország meggyengült. Pozícióvesztése azonban – mint látjuk – nem jelentette
Ázsia térvesztését, hiszen azonnal helyébe lépett egy másik ázsiai hatalom: Kína. A
MAO CE-TUNG-i pangás évtizedeit követően TENG HSZIAO-PING új gazdaságpolitikája
nem egyszerűen kirángatta Kínát a túlideologizáltsága folytán fejlődésképtelenségre
kárhoztató állapotokból, hanem megalapozta a társadalom egészének reformját is.

Noha a hangsúly Kínában most a gazdaságfejlesztésen van, a végbement változá-
sok kihatottak (és hatnak folyamatosan) a politikai rendszerre, a társadalmi viszo-
nyok egészére. Bár a Kínai Kommunista Párt eddig sikeresnek tűnő módon elegyí-
tette a szocialista politikai modellt és a gazdaság piaci elemeit, alighanem kizárható,
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hogy ennek hosszabb távon ne lennének mélyreható kihatásai a társadalom bonyo-
lult szövetére is. Ez a tényező ma mérsékeltebb figyelemben részesül, hiszen min-
denkit lenyűgöznek az ország gazdasági eredményei, statisztikai mutatói. Aki vi-
szont hosszabb távon „kénytelen” együtt élni Kínával, vagy tartós együttműködésre
kényszerül és készül, ezeket az elemeket sem hagyhatja figyelmen kívül.

Már csak azért sem, mert globális gazdasági felemelkedésével módosultak Kína
külkapcsolatai is, és ezzel összefüggésben külpolitikája, stratégiai megfontolásai is.
S kit érinthet ez különösen érzékenyen, ha nem a Kínával szomszédos országokat?
Márpedig a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége, az ASEAN1 pontosan ilyen ország-
csoportot képez. Ennél fogva nem tudja, de nem is akarja (nem akarhatja) kizárni
magát Kína külkapcsolataiból. Egyrészt, természetes módon a földrajzi kötöttség, a
közvetlen szomszédság, másrészt az évezredes történelmi (politikai és kulturális)
kötődések, az ugyancsak évezredes és az elmúlt években minden korábbinál elmé-
lyültebb gazdasági kapcsolatok, végül a délkelet-ázsiai sokmilliós kínai etnikum nem
engedi meg a felek egymástól való elszigetelődését. Bár a „házasság” sok tekintetben
kikényszerített, nem feltétlenül kényelmetlen. (Az nem biztos, hogy a felek minde-
gyike boldog, de mégis, mint a következő oldalakon bemutatni igyekszem, talál némi
„örömöt” a párkapcsolatban. S tudjuk, ma már ez sem kevés!)

A „párkapcsolat” bemutatása előtt érdemes jellemezni a feleket. Akadnak közös,
de eltérő vonások is. Tekintve, hogy az ASEAN esetében egy többszereplős szerve-
zetről van szó, világos, hogy az általánosítások csak fenntartásokkal fogadhatók el.
Ugyanakkor a következőkben törekszünk a szervezetet az általában, vagy a döntően
jellemző tulajdonságokkal lefesteni.

Kezdhetjük azzal, hogy földünk két, legrégebben benépesített, így ősi kultúráknak
is helyt adó, nagy kiterjedésű térségével van dolgunk. A sok tekintetben összeha-
sonlítható földrajzi és természeti adottságoknak is köszönhetően a két régió a társa-
dalmi fejlődés közel azonos útjai mentén haladt (amelyet majd a marxista társada-
lomtudomány az „ázsiai termelési mód” fogalomkörén belül vizsgált). Valóban
mindkét régióban a rizstermelésre épülő, a közösségi összefogást az egyéni érdekek
elé helyező társadalmi együttműködés nyert teret. Miközben Kínában kialakult, és
önmagába visszatérő történelmi szakaszokat leírva évezredeken át fennállt a Meny-
nyei Birodalom, addig Délkelet-Ázsiában a sokszínű etnikai háttér mellett szabdal-
tabb, egymást váltó, örökösen harcoló birodalmak sorjáztak. A kötődés azonban
ekkor már szorossá vált, hiszen létrejött és tartóssá vált a kereskedelmi kooperáció,
és ennek is révén a délkelet-ázsiai szellemi és társadalmi fejlődést részben éppen a
Kínából érkezett kulturális-vallási, és politikai eszmeáramlatok határozták meg. A
másik nagy ráhatás India felől érkezett, de mint ismert, a két nagy kultúra és civili-
záció hatása nem egyszerűen megérkezett Délkelet-Ázsiába, hanem azon tovább-
nyúlva egymásra is befolyást gyakorol. (HARRISON, 1960; OSBORNE, 1997)

Majd persze feltűnt Délkelet-Ázsiában az iszlám is. Megvetette ugyan a lábát,
különösen a szigetvilágban, illetve a szárazföld maláj lakta vidékein, de kénytelen
volt magába olvasztani a helyi hindu, buddhista, konfuciánus elemeket is, illetve
ezekre épül rá. Ráadásul az iszlámnak viszonylag korán „társbérletben” kellett élnie

1 ASEAN – Association of Southeast Asian Nations – Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége. Az
1967-ben létrejött, nyugati elkötelezettségű tömörülés alapítói: a Fülöp-szigetek, Indonézia, Malaj-
zia, Szingapúr és Thaiföld. A későbbiekben csatlakozik Brunei, és – a kambodzsai konfliktus rende-
zését követően – nyer felvételt a három indokinai ország: Kambodzsa, Laosz, Vietnam, továbbá
Mianmar. Jelenleg felvételre vár a régió utolsó egykori függőségi területe, Kelet-Timor.
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a már a gyarmatosítás kezdetén ideérkező kereszténységgel is. A régiót tehát vi-
szonylag hamar meghódították az európaiak (egyedül Sziám, a mai Thaiföld mente-
sült a közvetlen gyarmatosítás alól), de Kínával a kapcsolat nem szakadt meg. Ezt
mi sem bizonyítja jobban, hogy nemcsak a kereskedelem folytatódott szünet nélkül,
de a gyarmatosítás itteni kibontakozásától volt datálható a kínai munkások nagy
számban történő beáramlása is a déli országokba. Ez azóta is tartó, eltéphetetlen, de
igencsak ellentmondásos kötődést jelent Kína és a térség között.1 Az európaiak
megjelenésétől egészen a Kínai Népköztársaság (KNK) megszületéséig és a délkelet-
ázsiai dekolonizációs folyamat kibontakozásáig, tehát a múlt század közepéig a kap-
csolatokat nem az érintett népek, hanem külső erők szabályozták. Ezt követően vi-
szont valóban közvetlenné vált az érintkezés.

A közvetlenség nem jelentett sem feltétlen barátságot és kölcsönös tiszteletet,
sem erőteljes kibontakozást. Kína és a délkelet-ázsiai országok viszonyát ekkor el-
sődlegesen a földrajzi adottságok és a politikai (és katonai-szövetségesi) elkötele-
zettségek határozták meg. Míg Indokína országai minden tekintetben közel kerültek
Pekinghez, addig az 1967-ben létrejött szövetség tagállamai igencsak távol maradtak
Kínától. (Miközben az itteni kínai kisebbség részben folyamatos kapcsolatot bizto-
sított a színfalak mögött, elsődlegesen a gazdasági szférában. Másrészt viszont a
„bennszülöttek” társadalmi elégedetlenségének levezetéséhez, esetenkénti pogro-
mokhoz is céltáblául szolgált.) Az indokínai helyzet, így a kambodzsai–vietnami
probléma megoldása, majd az ASEAN egész térséget lefedő bővülése kellett ahhoz,
hogy Kína és Délkelet-Ázsia (az ASEAN) kapcsolatai valóságosan „kétoldalú” (bila-
terális) jelleget öltsenek, és a két térség két önálló szereplőként láthasson hozzá az
együttműködés szervezéséhez.

2.KÍNA ÉS AZ ASEAN HELYE NAPJAINK NEMZETKÖZI
KAPCSOLATAIBAN

A történelmi kötődésen túl is jelentkeznek hasonlóságok a két térség között. Minde-
nekelőtt megfigyelhető, hogy mindkét fél stabil és gyors fejlődést felmutatni képes
gazdasági erőt jelenít meg. A kínai gazdasági csodáról, az országnak a világ egyik
meghatározó gazdasági erejévé válásról aligha kell szót ejtenünk. Közismert, hogy a
kínaiak – szellemi-kulturális örökségüknek is betudhatóan – szorgalmas, gyorsan,
ráadásul mások „tapasztalatait” igencsak könnyedén átvevő, és ma még viszonylag
igénytelen munkaerőt jelentenek. A munkaerőpiac tehát csábító, eddig hatalmas
tőkét vonzott. Eközben az ország fizetőképessége, megbízhatósága, és nem utolsó
sorban hatalmas tartalékai révén a fejlődését felgyorsítani képes technológiák vá-
sárlójává, majd továbbfejlesztőjévé lett. MAO CE-TUNG halála óta mind bel-, mind
külpolitikájában kiszámítható, pragmatikus. Ezen persze nem szabad sem belső
problémamentességet, sem – különösen az európai értelemben vett – átlátható és
egyértelmű külpolitikát érteni.

1 A délkelet-ázsiai kínai kisebbség kérdése külön kutatási témát jelent. A kérdésnek igen tekin-
télyes szakirodalma van, vonatkoztatva e megállapítást mind a tengerentúli kínai kisebbségre,
általában, mind e kisebbségnek az egyes délkelet-ázsiai országokban betöltött szerepére. Bár e
munkában közvetlenül nem hivatkozom ezekre, mégis – hasznosságuk okán – felhívom a fi-
gyelmet a következő kötetekre: Aihwa Ong & Donald Nonini (eds.) The Cultural Politics of Mo-
dern Chinese Transnationalism (New York, Routledge, 1997), illetve L. A. Peter Gosling & Linda
Y. C. Lim (eds.) The Chinese in Southeast Asia. Volume I & II. (Singapore, Maruzen, 1983).
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Az ASEAN tagállamainak sikere már kevésbé közismert. A térség – valamennyi ál-
lamát idesorolhatóan – fél évszázaddal korábban a világ legfejletlenebb régiói közé
tartozott, ahol az ipar elmaradottsága mellett a versenyképtelen mezőgazdaság volt a
meghatározó, miközben a terület ásványkincsekben rendkívül gazdag. Ugyanez a tér-
ség napjainkban a világ egyik leggyorsabban fejlődő régiója (lásd a 3. táblázatot). Az
elmúlt évtizedekben a helyi gazdaságok radikálisan átalakultak és miközben Szingapúr
már eleve az első négy „tigris” egyikeként ugrott előre, a második hullámban a fejlett
ipari államokhoz közeledik Malajzia és Thaiföld, valamint ezektől kissé leszakadva a
Fülöp-szigetek, de Indonézia is. A térség többi államának fejlettségi szintje még elma-
rad a regionális átlagtól, de ebben az indokínai országok késői politikai-társadalmi
stabilizálódásának jut meghatározó szerepe. A békés viszonyok 1990-es évekre datál-
ható megteremtése óta rendkívül gyors ütemben fejlődik Vietnam, de a többiek is.

1. táblázat
A Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége tagországainak

néhány alapvető mutatója (2008)1

Ország
Terület
(km2)

Lakosság
(ezer fő)

Népsűrű-
ség

(fő/km2)

Népesség
növekedé-
si üteme

(%)

GDP (folyó
áron)

(M USD)

1 főre jutó
GDP

(USD PPP)

Brunei 5 765 397 69 1,8 14 146,7 48 179,7

Kambodzsa 181 035 14 656 81 2,0 11 081,6 1 909,5

Indonézia 1 860 360 228 523 123 1,3 511 174,4 3 943,3

Laosz 236 800 5 763 24 2,8 5 289,0 2 406,5

Malajzia 330 252 27 863 84 2,3 222 057,2 13 747,9

Mianmar 676 577 58 510 86 1,7 27 182,0 1 165,7

Fülöp-szgk. 300 000 90 457 302 2,1 166 772,8 3 506,8

Szingapúr 707 4 839 6 844 5,5 182 102,7 49 337,8

Thaiföld 513 120 66 482 130 0,7 273 728,6 8 217,6

Vietnam 331 212 86 160 260 1,2 90 700,8 2 816,8

ASEAN 4 435 827 583 651 132 1,5 1 504 235,8 5252,7

Azt lehet összefoglalóan megállapítani, hogy az ASEAN, mint fokozatosan egysé-
gesülő szervezet, illetve annak tagjai, együttes gazdasági erejük, továbbá fejlődési
dinamikájuk révén várhatóan az elkövetkező években a világgazdaság kiemelkedő
tényezőjét, az elkövetkező időszak fejlődésének egyik motorját jelenthetik majd.
Kínához hasonlóan itt is kivételesen gyorsan bővül a termelés, magas a hazai meg-
takarítási hányad. Látványosan erősödik a humántőke, miközben csökken a népsza-
porulat üteme, emelkedik az életszínvonal. A gazdasági válságok nem hagyják érin-
tetlenül a régió államait, de mint azt éppen az 1997–98-as súlyos pénzügyi válságból
való gyors kilábalás igazolta, a helyi államok képesek úrrá lenni bajaikon.

1 Forrás: ASEAN Statistics, Selected key basic ASEAN indicators, Table 1. (ASEAN Secretariat
homepage)
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2. táblázat
A Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége tagországainak

néhány alapvető mutatója II. (2008)1

Ország
Infláció
mértéke

(%)

FDI éves
változása

(%)

FDI éves vál-
tozása (nettó)

M USD

Külker.
GDP-beli

aránya (%)

Külker. forgalom
alakulása

(2008/2007, %)

Brunei 2,6 8,1 21,0 83,8 21,6

Kambodzsa 7,5 6,0 52,1 79,2 15,8

Indonézia 11,1 14,3 990,2 52,1 41,2

Laosz 8,5 29,6 95,8 49,7 140,7

Malajzia 4,4 12,9 1 082,9 152,6 4,9

Mianmar - 177,4 457,1 38,3 19,4

Fülöp-szgk. 8,0 47,9 1 396,0 63,4 -0,3

Szingapúr 4,9 27,7 8 748,5 259,3 -16,1

Thaiföld 0,4 12,5 1 403,6 128,8 20,1

Vietnam 19,9 19,5 1 311,0 155,8 28,5

ASEAN n.a. 14,5 10 041,5 113,7 6,2

Napjainkra az ASEAN elérte, hogy már nem kiszolgáltatott mellékszereplője a
közeljövő globális, és különösen ázsiai-csendes-óceáni folyamatainak, hanem ön-
maga jogán is politikaformálója a délkelet-ázsiai helyzetnek. Az ASEAN-nal a külső
erőknek, így Kínának is számolnia kell.

A fentebb leírt pozitív délkelet-ázsiai tendenciák ellenére a két fél nincs azonos
súlycsoportban. Kína ma már szupernehézsúlyú, míg az ASEAN nemcsak tagjainak
egyenkénti, hanem a szövetség összegzett ereje tekintetében is súlycsoportokkal lej-
jebb van. Ennek következménye, hogy a Kínai Népköztársaság (KNK) politikai és gaz-
dasági hatalma itt is rendkívül határozottan érvényesül. Céljaival, törekvéseivel, lépé-
seivel a délkelet-ázsiai térségben zajló folyamatokat képes, és törekszik is befolyásolni.

3. A DÉLKELET-ÁZSIAI NEMZETEK SZÖVETSÉGE (ASEAN)

Délkelet-Ázsia öt fejlődő országa (a Fülöp-szigetek, Indonézia, Malajzia, Szingapúr
és Thaiföld) 1967-ben viszonylag laza felépítésű, kormányközi szervezetként hozta
létre az ASEAN-t. Számos belső, az öt ország viszonyát megrontó, az egyéni kibon-
takozást is nehezítő tényező mellett egy sor külső, az amerikai-szovjet versengés
térségbeli érvényesüléséhez is köthető faktor ébresztette rá az öt államot, hogy a
konfrontációval szemben hasznosabb együttműködni egymással. Eközben nem fe-
ledhető, hogy az összefogás irányában mozdította el az érintett országokat a Kína-
faktor is. Az, hogy a Kínai Népköztársaság létrejöttét (1949) követően agresszív po-

1 Forrás: ASEAN Statistics, Selected key basic ASEAN indicators, Table 2. alapján végzett szá-
mítások (ASEAN Secretariat homepage)
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litikai retorikát alkalmazott, illetve részben anyagi és katonai eszközökkel is segí-
tette a délkelet-ázsiai kommunista mozgalmakat, gyanakvással töltötte el a régió
Nyugat-barát államait (BARBI, 1982).1 A globális viszonyok átalakulását követő
években Brunei-jel, a Vietnammal, Laosszal és Mianmarral (korábban Burma), majd
Kambodzsával bővült a szervezet. Így mára a térség 10 országa a társulás tagja lett.
Az utolsó régióbeli ország, Kelet-Timor felvételére vár. Az ASEAN tagjai meglehető-
sen véres és változatos 20. századbeli történelmükben gyakran eltérő utakat jártak
be. Csupán két évtizede jutottak el, nem is a teljes körű regionális összefogás hasz-
nosságának, az érdekek és erők összehangolása jelentőségének felismeréséig, hanem
a kooperáció megvalósíthatóságának küszöbéig. Értek el odáig, hogy a korábbi –
amerikai vagy szovjet érdekeltségű szoros katonai-politikai szövetségi viszonyok
helyébe napjainkra a nagyhatalmaktól való távolságtartás, a belső kohézióra és
önállóságra törekvés vált jellemzővé.

Az 1990-es évtized egyébként – mint a világ egészét – felemás helyzetben találta
az ASEAN-t is. A globális politikai változások (a Szovjetunió széthullása és az
„utód”, Oroszország jelentős mérvű visszahúzódása a régióból, ezzel együtt az USA
politikai érdekeltségének csökkenése, a világgazdasági változások stb.) nyugalmat
ígértek a térségnek. Megjelent viszont az eddig háttérbe húzódó Kína, és ezzel át-
rendezte a hatalmi viszonyokat és a kötődési pontokat. Igaz, a KNK bizonyos tekin-
tetben még messze van attól, hogy megszorongassa a Szovjetunió elsüllyedését kö-
vetően kizárólagos szuperhatalomnak mutatkozó Egyesült Államokat, de Délkelet-
Ázsiában egyértelműen annak versenytársává vált. A politikai szférában Peking po-
zíciói még aligha vethetők egybe az USA-éval, de befolyása már itt is kezdi megkö-
zelíteni Washingtonét. A gazdasági területen – talán nem is túl nagy bátorsággal
előretekintve a jövőbe, azt kell megállapítani, hogy – súlya, de még inkább szerepe,
befolyása kiegyenlítette az amerikaiakét (és magasan meghaladja a japánokét).

Hangsúlyozni kell, hogy nem az USA globális és általános világgazdasági szerepé-
ről, hanem kifejezetten délkelet-ázsiai gazdasági pozícióinak – a kínaiakéhoz mért –
erodálódásáról, illetve Peking élvonalba emelkedéséről van szó. Mind határozottab-
ban egy olyan korszak látszik a vizsgált régióban kibontakozni, amelyben a legfonto-
sabb külső szereplők egyike Kína lesz, vagy már éppen az. A kérdés nemcsak a regi-
onális hatások tekintetében érdekes, hanem abban az összefüggésben is, hogy a Dél-
kelet-Ázsiában domináns pozíciókat megszerző Kína mennyiben lesz képes módo-
sítani azokat a folyamatokat és hatásokat, amelyek az elkövetkező évtizedben vilá-
gunk általános fejlődését meghatározzák.2

Az 1990-es évek egyik legfontosabb délkelet-ázsiai fejleménye, hogy rendeződött az
indokínai helyzet, és lezajlott az ottani államok beillesztése (felvétele) az ASEAN szer-
vezetébe. Úgy tűnt, lezárult a régió politikai-biztonsági stabilizációs folyamata, ami
együtt járt a szervezet nemzetközi (globális) felértékelődésével. Eközben, mint erre a 3.

1 Az ASEAN létrejöttének körülményeit és feltételrendszerét, és ezen belül a térség államainak
Kínához való viszonyát mutatja be részletesen Barbi Balázs jelzett munkája. Abban kitér a helyi
kínai kisebbség és Kína, illetve a helyi „bennszülött” kormányok viszonyára is. Utóbbi elem,
mint erre e dolgozatban is utalás történik, az egyik legkényesebb eleme az ASEAN-Kína kap-
csolatoknak.
2 Ma még nem igen látni, hogy az „USA évszázadát” követően a gazdasági (és így termelési,
fogyasztási) és társadalmi, politikai, szellemi szférában (az egyén életformájának, gondolkodá-
sának terén) milyen következményekkel járhat Kína, a kínai kultúra, mentalitás, szokások tér-
nyerése.
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táblázat is igazolást nyújt, tekintélyes és folyamatos gazdasági növekedés is végbe-
ment. Összességében az ASEAN a globális szinten, továbbá az Ázsiában jelen lévő vala-
mennyi politikai-gazdasági nagyhatalom és jelentős szereplő számára fontos, kívánatos
partnerré lépett elő. A régió, mint egységes szerveződés, de maguk a tagországok is. Ez az
izmosodó térség szinte természetes módon keltette fel annak a Kínának figyelmét, amely
– földrajzi helyzetéből is adódóan – sem északra, sem keletre, de még igazán nyugatra
sem „terjeszkedhetett”. Még délen is gátat szabott mozgásának a komoly vetélytárs, In-
dia. (Terjeszkedés alatt itt a békés, mindenekelőtt gazdasági-kereskedelmi, illetve rész-
ben politikai kapcsolatteremtést és befolyás-érvényesítést értünk!)1 Ez a kínai törekvés
találkozott a térség államainak azon elképzelésével, hogy maguk is kitörjenek a hagyo-
mányos külső erők (az USA, Japán) általi befolyásoltság alól, önálló szereplőként lép-
hessenek fel a világban, saját jövőjükről maguk gondoskodhassanak.

Ezt a helyzetet a térség mindenekelőtt gyors gazdasági fejlődésével, helyzetének
stabilizálódásával érte el. Az alapvető gazdasági mutatók tekintetében a régió országai
meglehetősen irigylésre méltó helyzetben vannak. Míg a bruttó hazai termék (GDP) fo-
lyamatosan magas ráta mellett emelkedik, nemzetközi mércével mérten is alacsony a
tagországok inflációs rátája, a munkanélküliség, és gyors a külkereskedelmi forgalom
bővülése is. Az alacsony munkanélküliségi ráta és a tartós fejlődés áttételesen megerősí-
tik azt a feltevést, hogy e térségben az elkövetkező időszakban mélyreható, a további
kibontakozást esetleg visszavető társadalmi ellentmondásokkal nem kell számolni.

A másik oldalon a térség legtöbb országa komoly mértékben függ a külkereske-
delemtől. Nemcsak az elosztó szerepét felvállaló Szingapúr, de Délkelet-Ázsia többi
meghatározó állama is (Vietnam, Thaiföld, Malajzia) a külgazdasági kapcsolatain
keresztül teremti meg a nemzetgazdaság továbbfejlesztésének feltételeit. Ez a nyi-
tottság a globális válságok idején sebezhetőbbé teszi a régiót, de a közelmúltbeli
tapasztalatok azt igazolják, hogy más térségekkel szemben rendelkeznek olyan ver-
senyelőnyökkel, amelyek csökkenthetik a negatív külső hatásokat.

A közel két évtizede folyamatosnak mutatkozó – bár visszaesésektől nem mentes –
gazdasági fejlődés és növekedés mind a belső, mind a külső feltételek kedvező alakulá-
sával összekapcsolhatók. A térség saját gazdasági adottságai, a kedvező éghajlati, ter-
mészeti, és ezen belül jó mezőgazdasági feltételek hozzájárultak ahhoz, hogy a helyi
országok iparosításához elengedhetetlen hazai tőkefelhalmozás megkezdődhessen,
összekapcsolódhasson az érkező külföldi beruházásokkal, és a társadalmi béke, a szer-
kezetváltás – viszonylagosan – békés lezajlása mellett teremtsen alapot új, korszerűbb
iparágazatok meghonosításához, a gazdaság és a társadalom általános fejlődéséhez. A
mezőgazdaság mellett a térség ásványkincsekben való gazdagsága, az azok iránti igény
ugyancsak elősegítette a fejlődést. A helyi országok kormányainak fokozatosan felnyí-
ló, pragmatikus gazdaságpolitikája bátorítólag hatott a térség iránt érdeklődőkre. A
regionális béke megteremtődése, a külpolitikai nyugalom, párosulva a könnyen képez-
hető, az ázsiai kulturális-szellemi örökség révén szorgalmasnak bizonyuló munkaerő-

1 Egyszerűen arról van szó, hogy gazdasági és politikai tekintetben is a legjobb kitörési lehetősé-
get biztosító, legkönnyebben „meghódítható” területnek Délkelet-Ázsia mutatkozott. Részben a
főszövegben is jelzett természetes adottságok miatt, részben a többi „égtájnál” várhatóan meg-
mutatkozó ellenállás vagy éppen erőfölény okán. Kelet-Ázsiában Japánnál, Dél-Koreánál vagy
éppen Tajvannál, északon Oroszországnál, nyugaton az arab és perzsa iszlám államoknál, délen
Indiánál korántsem számíthatott Kína olyan – a kölcsönös érdekeltségen is alapuló – fogadó-
készségre, mint az ASEAN tagjainál. Délkelet-Ázsia jelenti azt a térséget, amelyre Peking globá-
lis szerepvállalásnál is támaszkodhat, miközben a helyi államok is nyernek e barátság révén.
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vel további vonzerőt jelentett. Azt kell mondani, hogy pontosan a külső és belső felté-
telek kedvező időben való pozitív találkozása alapozta meg a régió fejlődését, és attól
korántsem elszakíthatóan, a külföldi, így kínai érdeklődést is.

Miközben nem szabad alábecsülni a délkelet-ázsiai országok belső adottságait –
igaz, gondjaikat sem – azt ki kell jelenteni, hogy fejlődésük és társadalmi-gazdasági
előrelépésük alapját a nyitott, export-orientált gazdaságpolitikával mozdították elő. A
nemzetközi kapcsolatokból nyerhető előnyökkel alapozták meg az egyébként példátlan
fejlődést eredményező átalakulást.1 Azok révén épültek be a nemzetközi gazdasági
körforgásba, de váltak egyben sérülékenyé is. A kiszolgáltatottság és sebezhetőség,
valamint a világ más részein (például nálunk, Európában) megvalósult regionalizmus
sikerei tették egyértelművé az ASEAN tagjai számára, hogy egyenként aligha vehetik
fel a küzdelmet a külvilággal. Azaz, sikerük titka az összefogásban rejlik.

Előbbi felismerés késztette az ASEAN tagjait arra, hogy keressék a regionális in-
tegráció magasabb szintjére lépésnek lehetőségét is. Ennek keretében tűzték ki célul
– hosszabb távra kitekintve – egy Délkelet-ázsiai Unió, az arra való felkészülés je-
gyében egy ASEAN Gazdasági Közösség létrehozását. Az utóbbihoz felé vezető úton
pedig már megszületett az ASEAN Szabadkereskedelmi Övezet (ASEAN Free Trade
Area), amely mind a belső gazdasági összefogást, mind a kívülállókkal szembeni
egységesebb és hatékonyabb fellépést célként határozta meg.2

Ez különösen érvényes a kínai kapcsolatokban. Elkülönülten még a legnépesebb
ország, Indonézia (a maga 230-250 millió lakosával, és mintegy 500 Mrd USD-os
GDP-jével) sem veszi fel a versenyt a KNK-val, annak 1,2-1,3 milliárdnyi lakosával,
és közel nyolcszoros gazdasági teljesítményével. A legfejlettebb délkelet-ázsiai or-
szág, Szingapúr, állhatná a versenyt a műszaki-tudományos téren, de a maga alig 5
millió lakosával (annak is talán csak a 60%-a szingapúri állampolgár) nem válthatja
meg Délkelet-Ázsiát.

Az ASEAN számára két út kínálkozik saját pozíciójának megerősítéséhez: a belső
összetartás erősítése, illetve a külkapcsolatok diverzifikálása, a „több lábra állás”. S
mindezt el kell kezdeni ma, amikor az USA már nem, Kína még nem pályázhat a
kizárólagos meghatározó partner szerepére.

1 Érdekes elgondolást vet fel Steve Roach, a Morgan Stanley Asia elnöke, aki „A következő Ázsia”
c. munkájában azzal érvel, hogy az export-orientált gazdaságpolitika napjainkra beteljesítette
„küldetését”. Előmozdította számos ország fejlődését, de túlhaladottá vált. Különösen az olyan
hatalmas gazdaságokban, mint Kína, Japán, de a közepeseknél is, e politika helyébe a hazai
fogyasztók nyújtotta lehetőségek kiaknázására kellene már – a korábbiaknál nagyobb – figyel-
met fordítani. Ugyanis náluk van az a pénzügyi és gazdasági tartalék, amely a gazdasági gépe-
zetet „megolajozhatja”. A felvetés érdekes, de hosszabb elemzést kíván, amint érdemel is, de
amelyre itt nem vállalkozhatunk. (L. Stephen Roach on The Next Asia. Opportunities and
Challenges for a New Globalization. Wiley, 2009. Egy, a szerzővel készült interjút ad közre a
McKinsey Quarterly – https://www.mckinseyquarterly.com/ghost.aspx?ID=/Economic_Studies
/Country_Reports/Preparing_for_the_next_Asia_2452)
2 Az ASEAN Free Trade Area (AFTA) megállapodás 1992-ben született, és első fázisában 2003-
ban már meg is valósult. A belső együttműködés erősítése szervesen beilleszkedik abba a straté-
giába, amelynek révén a tagállamok a belső pozíciók és a külső feltételek párhuzamos javításával
igyekeznek a külkapcsolatokból (is) nyerhető előnyöket maximálni. Noha a téma önálló vizsgá-
latot is megérdemel, annak taglalására, terjedelmi okok miatt, aligha vállalkozhatunk itt. Meg-
felelő tájékoztatás nyerhető magáról az AFTA-ról az ASEAN Titkárság honlapján
(www.aseansec.org/economic/afta/afta.htm) keresztül, míg az érdemi gazdasági-kereskedelmi,
és részben politikai hatásokról nyerhetünk képet Calvo-Prade et al. tanulmánya alapján.
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4.AZ ASEAN-KÍNAI GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI KAPCSOLATOK
KIBONTAKOZÁSA

Hogy Peking igencsak érdeklődik Délkelet-Ázsia iránt, azt adatokkal lehet alátá-
masztani. Hogy az ASEAN sem „közömbös” Kína iránt, ugyancsak igazoljuk. E kér-
dés vizsgálatát megelőzően azonban jelezni kell, hogy a kölcsönös érdekeltség ténye
ellenére az ASEAN sohasem téveszthette szem elől, Kína nem egyszerűen kiemelke-
dett Ázsiában, de fejlődése másoknál, köztük a délkelet-ázsiai nemzeteknél is gyor-
sabbnak - a külső megfigyelők számára is meggyőző módon – szilárdabbnak mutat-
kozik. Ezzel, sok tekintetben a levegőt éppen Délkelet-Ázsia elől szívja el. Ráadásul a
KNK nem „pusztán” gazdasági, hanem már mind inkább politikai, sőt – és ez az
ASEAN-t igencsak foglalkoztatja – katonai hatalom is. Utóbbi inkább aggasztó, mint
semleges tényező Kína megítélésénél.

A kétoldalú gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok felé fordulva a kiinduló pont az,
hogy amennyiben Kína elmúlt évtizedekben elért gazdasági teljesítménye csodálatra
méltó, akkor az ASEAN tagállamai is legalább elismerést érdemelnek. Bár az ütem
alacsonyabb, mint Kínában (l. 3. táblázat) és ritkán éri el a kétszámjegyű ütemet, itt
mégis a világgazdaság leggyorsabban fejlődő térségéről van szó. Van eltérés a fejlő-
dés folyamatában annyiban, hogy az ASEAN-övezet államainak többsége jó félév-
századdal korábban kezdte meg felemelkedését, míg Kínának fele ennyi idő kellett
ahhoz, hogy ne egyszerűen megközelítse, hanem messze maga mögött hagyja a régi-
ót. E megállapítás nem egyszerűen a megtermelt gazdasági értékekre, hanem a mű-
szaki-tudományos és technológiai fejlettség szintjére is vonatkozik. Aligha vitatható,
hogy napjainkban Kína már nem az olcsó, hol silányabb, hol jobb tömegtermékek
egyszerű értékesítője. Történelmi léptékekkel rendkívül gyorsan, a csúcstechnológia
átvevőjévé, majd – esetenként – továbbfejlesztőjévé lett. E vonatkozásban Délkelet-
Ázsiában talán kizárólag Szingapúr jelenthet versenyt számára, illetve egy-két ága-
zat terén Malajzia és Thaiföld (PARK, 2007: 486). Ez a tény már önmagában jelzi,
hogy a kétoldalú kapcsolatok nem ellentmondásoktól mentesek.

Kiütközik, hogy az ASEAN-nak szerencséje, de egyben pechje is, hogy oly közel
fekszik Kínához. Szerencséje e közelség a térségnek, mert annak révén a gazdasági
szuperhatalom fejlődése visszahat magára a térségre. Kedvezőtlen viszont annyiban,
hogy Kína egyben a legfőbb vetélytárs is számos termelési-értékesítési területen,
illetve a külföldi tőke és technológia megszerzése terén. Ezzel együtt a gazdasági-
kereskedelmi kapcsolatokat vizsgálva azt kell látnunk, hogy Kína és Délkelet-Ázsia
boldogulása egyre jobban összekapcsolódik. Miért és mi által? A miértre a választ a
kínai oldalon az adja meg, hogy az expresszvonat sebességével fejlődő Kínának gya-
korlatilag mindenre szüksége van: piacra, ahol termékeit elhelyezheti és nyers-
anyagokra, amelyeket saját munkaerejével feldolgoztathat. Szüksége van technoló-
giára is, de itt Délkelet-Ázsia jelentősége, egyértelműen, mérsékeltebb. A piacot
illetően azonban az ASEAN-térség sok mindent tud nyújtani. Mindenekelőtt fontos
nyersanyagokat, a szénhidrogénektől az ásványokon át a mezőgazdasági alapanyag-
okig, félkész vagy éppen késztermékekig. Másrészt a közel 600 milliós, Kínához
hasonlóan gazdagodó, emelkedő jólétet elérő, a minőségi termékek iránt folyamato-
san bővülő keresletet teremtő piacot. Megfelelő fizetőképességgel.

Délkelet-Ázsia számára pedig Kína ugyancsak hatalmas piac. Rendszeresen fel-
vetődik a kérdés, hogy az ASEAN képes-e egyenlő partnere maradni Kínának vagy
fokozatosan erőtlenné válik és behódol az ázsiai nagyhatalomnak? A kérdést két
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területen vizsgáljuk: az árucsereforgalomban, illetve a tőkeberuházások terén.
Utóbbin kezdve a sort, nemcsak azt láthatjuk, hogy hatalmas mennyiségű tőkeberu-
házás (FDI) realizálódik e térségben, de most már Kína a negyedik-ötödik legfőbb
beruházó a régióban (4. táblázat). Amennyiben Kínát és Hongkongot együtt kezel-
jük, akkor az USA és Japán után a harmadik délkelet-ázsiai tőkekihelyező. Ezt az
összevonást indokolja, hogy a KNK és Hongkong gazdasági-kereskedelmi-pénzügyi
tranzakciói nem mindig választhatók ketté.

A dobogós helyezéshez érdemes további adalékokkal szolgálni. Így fel kell idézni
azt, hogy a kínai etnikum körében Ázsia-szerte rendkívül szoros az együttműködés.
Ennek formái a legális és illegális ügyeletek végletei között számtalan formát ölte-
nek, a kívülállók számára átláthatatlanok. Bár adatokkal nehezen igazolható, de
feltételezhető, hogy az a korábbi trend, miszerint a délkelet-ázsiai kínaiak fektettek be
többet a KNK-ban, megfordult. Ma már valószínűsíthetőbb, hogy – a Peking által kö-
vetett politikával párhuzamosan – a kínai magántőke is nagyobb mértékben áramlik
Délkelet-Ázsiába, mint fordítva. Ráadásul, a régiót figyelők számára közismert, hogy a
végbemenő – rendszerint teljesen átláthatatlan, gyakran követhetetlen – gazdasági és
kereskedelmi folyamatok egy része semmiféle statisztikában nem jelenik meg. Végül
pedig, az ASEAN-on belüli tőkemozgásoknál számolni kell Szingapúr (és az ottani
kínaiak) kiemelkedő, de ugyancsak nehezen követhető szerepével.

4. táblázat
Külföldi tőkeberuházások az ASEAN-térségben,

származási ország szerint (millió USD)1

FDI Részesedés (%)
Ország

2006 2007 2008 2006–2008 2006–2008

EU-25 10 672,2 18 383,5 13 124,7 42 180,4 22,9

ASEAN 7 596,0 9 408,6 10 821,1 27 825,7 15,1

Japán 10 229,6 8 382,0 7 156,8 25 768,4 14,0

USA 3 418,5 6 345,6 3 012,5 12 776,6 6,9

Dél-Korea 1 324,9 2 777,7 2 122,1 6 224,8 3,4

Hongkong 1 016,2 1 226,9 1 436,9 3 680,0 2,0

Kína 1 278,8 1 622,4 618,8 3 520,0 1,9

Ausztrália 303,0 1 040,5 990,5 2 333,9 1,3

Kanada 464,8 934,6 802,7 2 202,1 1,2

India (447,8) 534,6 429,6 516,5 0,3

Oroszország 7,1 31,0 74,9 113,0 0,1

Total FDI 54 979,9 69 481,6 59 440,1 183 901,6 100,0

1 ASEAN Statistics, Selected key basic ASEAN indicators, Table 27 alapján végzett számítások
(ASEAN Secretariat homepage).
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Bár táblázatunk adatsorainak értékelésekor bizonytalanságokkal is számolni kell,
az egyértelmű, hogy a ténylegesen Délkelet-Ázsiába érkező kínai tőke a számítottnál
is nagyobb. Így feltétlenül helytálló, hogy a régió egyik legfőbb beruházója Kína.
Ráadásul ezt a pozícióját az elmúlt egy-másfél évtizedben nyerte el, és a trend – a
2008-as, szinte minden beruházó ország esetében érzékelhető visszaesés ellenére –
folyamatosan emelkedőnek ítélhető.

A kínai tőkeberuházások jellegükben sok tekintetben eltérnek a fejlett ipari álla-
mokétól. Utóbbiak részben a hazai szerkezetváltáskor „levetett” iparágaik délkelet-
ázsiai telepítéséhez, illetve legújabban a termelés kihelyezéshez biztosítottak tőkét,
illetve technológiát. Kína viszont annyiban közelebb megy az itteni befogadó orszá-
gok általános gazdasági-társadalmi elvárásaihoz, hogy felvállalja a kevésbé gyors
megtérülésű, a mezőgazdasághoz és/vagy az infrastrukturális fejlesztésekhez kap-
csolódó projektek finanszírozását is. Tévedés volna ezt pusztán a KNK társadalmi
érzékenységével magyarázni. E politika mögött racionális megfontolások állnak.
Peking hosszú távon gondolkodva bátorítja a számára fontos nyersanyagok kiter-
melésének fenntartását és fejlesztését, az ehhez köthető infrastruktúra megteremté-
sét, amint a mezőgazdasági és élelmiszeripari kapacitás bővítését is.

A tőkeberuházások további kiterjesztését célozza egy közelmúltban felállított közös
beruházási alap (China-ASEAN Fund on Investment Cooperation), amely már idén
megkezdi működését, és 1 milliárd dolláros forráskihelyezéssel számol. Az Alap mö-
gött a kínai EXIM Bankot találjuk meg, amely – és ebben ismét politikai megfontolá-
sokat is láthatunk – igyekszik bevonni a finanszírozásba az Ázsiai Fejlesztési Bankot és
a Világbankot is. A közös alap, mint azt kínai részről kifejtették, mindenekelőtt infrast-
rukturális projekteket vállalna fel, de nem zárkózik majd el a termelő és szolgáltatási
beruházásoktól sem. Figyelmet érdemel az első tervekben szereplő beruházások földrajzi
elhelyezkedése is: Indokínai kikötők, Vietnamot Délnyugat-Kínával összekötő autóút, és
a Lancang-Mekong körzet csatornázása jelentik most a kiemelt projekteket.1 Tehát ott
lehet az együttműködés gyorsabb kiterjesztésével számolni, ahol Kína is érdekeltebb.
Természetesen azonban, mindaddig nem lehet Kínán számon kérni, hogy miért ezeket
a beruházásokat kezeli kiemelten fontosként, amíg azok megfelelően szolgálják az
érintett délkelet-ázsiai államok érdekeit is. Jelenleg ez érvényesülni látszik.

Az erőviszony-eltolódás mérsékeltebben tükröződik a kereskedelmi forgalomban,
noha a forgalom teljes kiegyenlítettségéről nem beszélhetünk. Ugyanakkor az
ASEAN mintegy 20-25%-os deficitje még nem tűnik különösebben veszélyesnek. (Az
adat kezelésekor feltétlenül szem előtt kell tartanunk a délkelet-ázsiai statisztikai
adatok megbízhatatlanságát, illetve azt a már többször jelzett tényt, hogy a délkelet-
ázsiai és KNK-beli kínaiak közötti gazdasági-kereskedelmi együttműködés nem
mindenkor követhető nyomon. Ez azonban az összkép elemzésekor mérsékelt hiba-
százalékot jelent.) A különbség inkább, ismételten, azt a kérdést veti fel, hogy hosszú
távon az ASEAN kivitel életképes lehet-e Kínában?

A megfigyelők között szinte teljes a nézetkülönbség (!) azt illetően, hogy a két fél
közötti gazdasági-kereskedelmi együttműködés, majd a 2010-ben létrejövő szabad-
kereskedelmi övezet (lásd a következő pontunkat!) kinek hoz nagyobb hasznot.
Akadnak, akik szerint az ASEAN számolhat nagyobb nyereséggel, és akár évi 0,9%-
os GDP-növekményt is eredményezhet a kooperáció. Mások a versenyképességi
aránytalanságok alapján súlyos következményekkel számolnak a délkelet-ázsiai

1 Fentiekre vonatkozóan eligazítást ad a „China-ASEAN Fund to kick off soon” c. hír.
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termelők és szolgáltatók körében. (Az ellentmondó nézetekről ad jó áttekintést
PARK, 2007, 488–489. old.) A kérdésre a választ majd hosszabb időt követően lehet
megadni. Ma viszont azt látjuk, hogy igen rövid idő alatt, a szinte nem-létező gazda-
sági-kereskedelmi kapcsolatokról kiindulva a felek hatalmas fejlődést értek el.

Ma Kína az ASEAN-tagországok kivitelében a 3. helyen áll, míg behozatalában lé-
nyegében az élre került. Lehetne azzal érvelni, hogy az USA érdekeltsége mérséklő-
dött Délkelet-Ázsiában, de ez semmiképpen sem helytálló megállapítás a kereske-
delemre vonatkozóan. Amint Japán esetében sem indokolható a gazdaság stagnálá-
sa azzal, hogy a KNK megelőzte. Egyszerűen a kínai-ASEAN kereskedelmi forgalom
az elmúlt években folyamatosan kétszámjegyű gyorsasággal emelkedett, és ez ma-
gyarázza a helycseréket. Mint azt az 5. és 6. táblázatok tükrözik, az ASEAN belső
kereskedelmén és az egységes Európai Unióval fenntartott kereskedelmen túl csak
Japán előzi meg – mérséklődő többlettel – Kínát. Az ASEAN import oldalán pedig
Peking az élre ugrott. Ezt a tényezőt feltétlenül érdekesnek kell tartanunk, hiszen az
kétségtelen, hogy sok szempontból a két térség inkább versenytársa (tehát kompeti-
tív), mint kiegészítője (komplementer) egymásnak. A Kínából érkezett termékek
mennyiségének és értékének felfutása viszont azt jelzi, hogy igenis van lehetőség a
kétoldalú forgalomban meglelni azokat a termékeket, amelyekkel feltölthető a másik
fél piaca. Az ASEAN-export oldalán mutatkozó érték szintén azt jelzi, hogy van mód
a kiegyensúlyozottabb forgalom elérésére. (Ugyancsak árnyaltabbá, és kiegyenlítet-
tebbé teszi a képet, ha a forgalomban számolunk Hongkonggal is.)

5. táblázat
AZ ASEAN-tagállamok legfontosabb külkereskedelmi partnerei (2008)1

Forgalom (millió USD)

Export Import Összforgalom
Részesedés (%)

ASEAN 242 497,5 215 616,5 458 113,9 26,8

Japán 104 861,6 107 053,9 211 915,5 12,4

EU-25 112 886,8 89 471,5 202 358,3 11,8

Kína 85 557,7 107 114,3 192 672,0 11,3

USA 101 128,5 79 910,5 181 039,0 10,6

Dél-Korea 34 938,6 40 541,5 75 480,2 4,4

Ausztrália 33 681,3 17 907,9 51 589,2 3,0

India 30 085,8 17 379,3 47 465,1 2,8

Hongkong 16 769,1 8 942,8 25 711,9 1,5

Tajvan 9 837,6 13 997,0 23 834,6 1,4

Kanada 5 416,3 5 128,6 10 545,5 0,6

Oroszország 2 706,7 6 913,2 9 619,9 0,6

Új-Zéland 4 161,3 3 263,3 7 424,6 0,4

Pakisztán 4 386,3 457,2 4 843,5 0,3

ASEAN összes 879 251,9 831 169,9 1 710 421,7 100,0

1 ASEAN Statistics, Selected key ASEAN indicators, Table 19. (ASEAN Secretariat homepage).
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6. táblázat
Az ASEAN-kivitel és behozatal legfőbb irányai (2008)1

EXPORT IMPORT

Érték
(M USD)

Részesedés
(%)

Érték
(M USD)

Részesedés
(%)

ASEAN 242 497,5 27,6 ASEAN 215 616,5 25,9

EU-25 112 886,8 12,8 Kína 107 114,3 12,9

Japán 104 861,6 11,9 Japán 107 053,9 12,9

USA 101 128,5 11,5 EU-25 89 471,5 10,8

Kína 85 557,7 9,7 USA 79 910,5 9,6

Dél-Korea 34 938,6 4,0 Korea 40 541,5 4,9

Ausztrália 33 681,3 3,8 Ausztrália 17 907,9 2,2

India 30 085,8 3,4 India 17 379,3 2,1

Hongkong 16 769,1 1,9 Tajvan 13 997,0 1,7

Tajvan 9 837,6 1,1 Szaud-Arábia 11 713,7 1,4

Σ 10 772 244,5 87,8 Σ 10 700 706,2 84,3

Egyéb 107 007,4 12,2 Egyéb 130 463,7 15,7

Total 879 251,9 100,0 Total 831 169,9 100,0

Σ 10 = az első 10 kiemelt reláció összesen.

Noha a forgalom áruszerkezete külön vizsgálatokat is megérdemelne, terjedelmi
megfontolásokból mindössze azt jelezzük összefoglalásként, hogy a kétoldalú keres-
kedelemben szinte minden termékcsoport fellelhető. A legegyszerűbb, feldolgozat-
lan áruktól a csúcstechnológiát képviselő termékekig minden kategória képviselteti
magát. Kétségtelen, miközben az alap- és nyersanyagok még – különösen ASEAN-
exportként – jelentős értékkel bírnak, a csúcstechnika viszonylag mérsékeltebb. Ez
érthető is, hiszen a gyors fejlődés ellenére egyik fél sem képes ma még ezen a téren a
fejlett ipari államokkal tartani a lépést. A trend azonban azt jelzi, hogy ennek módo-
sulása csak idő kérdése.

Az elmúlt években lezajlott folyamatokkal összefüggésben a két fél mindegyike
elégedettségének adott hangot. Noha egyes politikai és tudományos berkekben
akadnak olyanok, akik túlzott kínai dominanciától féltik az ASEAN-t, a szervezet
tagállamainak vezetői inkább bátorítják, ösztönzik Kínát a kapcsolatok fejlesztésére.
Ebben az elképzelésben helyezhető el az a törekvés is, hogy az összefogást szerződé-
ses alapokra helyezzék, a gazdasági kooperációt intézményesült formában elmélyít-
sék. Ennek megnyilvánulásaként jön létre 2010-ben a feleket összekötő szabadke-
reskedelmi övezet.

1 ASEAN Statistics, Selected key basic ASEAN indicators, Table 21. (ASEAN Secretariat
homepage).
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5. REGIONÁLIS INTEGRÁCIÓK

Kína és Délkelet-Ázsia viszonyában a közelmúltban két szorosabb együttműködést
szorgalmazó terv is napvilágot látott. Az egyik lényegében megkerülné az ASEAN-
tagországokat és kizárólag „etnikai” alapon egyesítené a kínaiakat. Noha, mint en-
nek szorgalmazói mondják, ebben lenne ráció, egy ilyen terv kivitelezése rendkívüli
mértékben ronthatná Kína délkelet-ázsiai megítélését, és igen komoly politikai, és
áttételesen gazdasági károkat okozhatna Pekingnek. A másik, a szabadkereskedelmi
övezet viszont minden tekintetben összhangba hozható a felek érdekeltségével. Mi-
után azonban az előbbi sem került még le teljesen napirendről, érdemesnek tartjuk
a terv bemutatását.

A széles körű összefogás-tervek ismertetését megelőzően érdemes a hátteret fel-
festeni. Ennek kapcsán például utalni arra, hogy az elmúlt évtizedekben a GATT/WTO
keretében a világkereskedelem szereplői igen tekintélyes megállapodások révén
mérsékelték a globális kereskedelmet akadályozó tényezők hatását, fogadtak el piac-
szabályozó eszközöket. A Dohai Forduló azonban jelzi azt, hogy minél előrébb ju-
tunk, annál nehezebb lesz újabb megállapodásokat elérni. De függetlenül a tovább-
lépés eredményességétől is, látnunk kell, hogy még az elfogadott kereteken belül is
mindenki arra törekszik, hogy a feltételeket saját érdekei szerint kihasználja. Több-
nyire a jogokat és kötelezettségeket betartva, néha azokat szem elől tévesztve. Ezt
aligha vethetjük bárki szemére, de e ténnyel mindenkinek számolnia kell. A világ-
gazdaság és –kereskedelem jelenlegi egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb érdek-
védelmi eszközének a regionális integrációk bizonyulnak. Ezek ugyanis befelé erősí-
tik a résztvevők helyzetét, miközben kifelé gátakat állítanak a versenytársak elé.
Nem véletlen tehát, hogy az elmúlt évtizedekben – lassan megszámlálhatatlan –
regionális szerveződés jött létre, elsődlegesen a gazdasági-kereskedelmi együttmű-
ködés erősítése érdekében. (KÁPOSZTA et al., 2008) Ilyeneket találunk Ázsiában is,
az APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation, Ázsia-csendes-óceáni Gazdasági
Együttműködés) laza megállapodásától a SAARC-on (South Asian Association for
Regional Cooperation, Regionális Együttműködés Dél-ázsiai Szervezete) át az
ASEAN-ig. Az ASEAN és Kína kapcsolataiban azonban a két, jelzett elképzelés is
figyelmet érdemel.

A kínai közös piac

Az elsőnek, a kínai etnikai összekapcsolódásra épülő kooperációnak, az úgynevezett
Kínai Közös Piac ötletének időszerűsége, noha majdhogynem természetesebbnek
mutatkozik a másiknál, a szabadkereskedelmi övezet-ideánál, most nem tűnik elő.
Maga az elképzelés azon alapszik, hogy érdemes volna összefogni a földrész „kínai”
államait, amelyek együttesen a világ egyik legnagyobb és legerősebb gazdasági-
kereskedelmi közösségét hoznák létre, ennek minden előnyét biztosítva a résztve-
vőknek. Magyarán, a Kínai Népköztársaság mellett csatlakozhatna e szerveződéshez
Tajvan, de Szingapúr is. (A szigetország lakosságának 75%-a kínai, bár őseik a kínai
birodalom különböző részeiből érkeztek és eltérő nyelvjárásokat beszélnek.) Ugyan-
csak részét alkotná e közösségnek a Kínától részleges autonómiát élvező Hongkong
és Makaó is. A gondolat nem új keletű. Az 1980-as években fogalmazódott meg az
elképzelés, Európában és az USA-ban élő kínai tudósok és üzletemberek részéről,
éppen a világgazdaságban tapasztalható integrációs törekvésekre adható lehetséges
válaszként. A cél egyértelműen az érintettek közötti szorosabb gazdasági, kereske-
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delmi és pénzügyi koordináció és együttműködés, illetve a harmadik országok pia-
cain való együttes fellépés lenne (TÁLAS, 1992, MÉSZÁROS, 1999). A kérdés, nem
utolsó sorban a Peking-Taipei kapcsolatok oldaláról, különös aktualitást kapott a
KNK WTO-beli tagságának elnyerésével. Számos elemző vélte úgy, hogy a szervezet-
beli tagság révén a két fél kiválóan kihasználhatná, sőt, kiegészíthetné egymás
adottságait, és ezzel mindkét oldalon csak nyernének.

A terv megvalósítását számos tényező nemcsak indokolja, de alá is támasztja:
mindenekelőtt a kínai hagyományok túlélése, amely bármely kívülállóval szemben
összetartja, egységbe önti a kínai társadalmat és közösségeket. Ezt a legvilágosabban
éppen Délkelet-Ázsiában figyelhetjük meg (de lassan hazánkban is), ahol a kínai
gazdálkodók és kereskedők a határokon átnyúlóan is előnyben részesítik a „másik
kínaival” való együttműködést egy harmadik, „idegen” szereplővel szemben. Sajátos
történelmi és társadalmi-politikai okokkal magyarázható az, miként és miért is
emelkedtek ki gazdaságilag a kínaiak a délkelet-ázsiai térségben a gyarmatosítás
korában. A történelmileg kialakult helyzet azonban aligha lenne fenntartható, ha az
etnikai összetartás nem érvényesülne oly erővel napjainkban is. Amint az etnikai
faktor igen komoly szerepet játszott abban is, hogy éppen Szingapúr vált az ASEAN
régió pénzügyi-kereskedelmi központjává, elosztójává, az itteni, és a térségbeli többi
ország kínai származású üzletembereinek összekötöttsége révén.

Gazdasági oldalról feltétlenül indokolni látszik az elképzeléssel való foglalkozást,
hogy rendkívül kiterjedt együttműködés jött létre a KNK és a külső területek kínai
üzletemberei és vállalkozásai között. Korábban a „tengerentúli kínaiak” (főként a
délkelet-ázsiaiak, a hongkongiak, de korántsem utolsó sorban a tajvaniak) nagy
volumenű tőkeberuházásokkal, működő tőkével, hitelekkel mozdították elő a TENG
HSZIAO-PING-i reformok véghezvitelét. Ennek is köszönhetően minden irányban
kiépültek és dinamikusan fejlődtek az árukapcsolatok is, de mind nagyobb mérete-
ket öltött a pénzügyi összefonódás is. Mint jeleztem, kezdetben inkább Peking füg-
gött a partnerek támogatásától. (Megjegyezhető, hogy a KNK-nak ekkor sem diktál-
hattak a külföldi kínaiak, hanem „legfeljebb” szerephez jutottak a gazdasági és poli-
tikai magatartás formálásában.)

Az elképzelés nem talált – általában – ellenzésre a tengerentúli közösségek részé-
ről, hiszen ezzel lényegében a hongkongi és makaói közösségek egyfajta biztosítékot
kaphattak legalább részleges politikai és gazdasági önállóságuk fenntartásához, míg
a valóban távolabb élők érvényesíthették gazdasági érdekeiket: pénzügyi erőforrá-
saik, marketing szakértelmük egyesülve a szárazföld tudományos kutatásaival,
nyersanyagbázisával és munkaerejével, továbbá Hongkong és Szingapúr pénzügyi és
információs rendszerével, globális szinten is előnyökkel járna számukra. (NESZ-
MÉLYI, 1997) (Most eltekintünk attól, hogy a közös hagyományokra, a közös kultúrá-
ra, a konfuciánus szellemiségre építve a kínaiak régi vágya volt, és maradt egy füg-
getlen, erős, a kínaiakat egyesítő, a nemzeti grandeurt helyreállító Kína megterem-
tése. És ez mindenkor komoly lélektani és kohéziós kapcsot teremt, amelytől nem
szabad senkinek sem eltekinteni.)

Az elképzelés – részben nacionalista felhangjával – bírt is támogatással akkor,
amikor Pekingnek minden segítség jól jött a felemelkedéshez. A helyzet napjainkra
annyiban módosult, hogy miközben ma a KNK számára a kívülről érkező gazdasági-
pénzügyi támogatás másodlagossá vált, a külpolitikai célok elérését egy ilyen etnikai
alapú integráció veszélyeztetné. Elsődlegesen ez magyarázhatja azt, hogy a korábbi
lelkesedést követően a terv megvalósítása lekerült a napirendről. Hogy nem ment
teljesen feledésbe, azt alátámaszthatjuk azzal is, hogy 2006-ban MA YING-JEOU,
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akkor a tajvani főváros, Tajpej főpolgármestere, a Kuomintang elnöke szorgalmazta
a két fél közötti közös piac kiépítését. MA YING-JEOU most Tajvan elnöke.1 A tajvani
politikus fellépését ösztönözhette az is, és erre maga is utalt, hogy a 2010-ben életbe
lépő ASEAN-Kína szabadkereskedelmi megállapodás rontja – az esetleg abból kire-
kesztődő – sziget helyzetét.

A kínai közös piac valóban a világ egyik leghatalmasabb gazdasági egységét hozná
létre, de ahány érv szól mellette, annyit lehet azzal szemben is felvetni. Mindeneke-
lőtt a Peking és Taipei közötti politikai, áthidalhatatlannak tűnő ellentéteket, ame-
lyek az egységes államiság érzékeny kérdéséhez kötődnek. Tény, figyelve a kétoldalú
kapcsolatok alakulását, a megfigyelő érzékelhet elmozdulást, de a radikális áttörés
és kibontakozás még várat magára.2 Nem tekinthető kevésbé komoly ellenérvnek,
hogy egy ilyen kínai közös piac kialakításához fontos lenne a délkelet-ázsiai kis-
Kína, Szingapúr részvétele is. A városállam érdekeltsége azonban igencsak megkér-
dőjelezhető: nemcsak a hagyományos fenntartások érvényesülnek (Kína kommu-
nista jellege, a térségbeli kommunista mozgalmaknak nyújtott hajdani támogatása
miatt), hanem magának Szingapúrnak a térségbeli helyzete miatt is. A szingapúri,
feltétlenül pragmatikus vezetők, tudják, hogy egyoldalú elkötelezettségük Kína
mellett csak felélesztené azt a gyanakvást, ami látens formában még mindig ott rej-
lik a régió több országában, mindenekelőtt Indonéziában. Továbbá, Szingapúr szá-
mára nem tűnik vonzónak egy majdani, ma még körvonalazhatatlan együttműködé-
si formáció szemben a már létező, várhatóan izmosodó, és a városállamnak központi
szerepet biztosító ASEAN-kooperációval. Végül nem mehetünk el amellett sem,
hogy noha a kínai közösségek összefogása feltétlenül nagy jelentőséggel bír a KNK
számára, de nem „elvtelen” politikai engedmények révén, és különösen nem a mind
aktívabb globális és délkelet-ázsiai kül- és gazdaságpolitikájának rovására.

A Kína-ASEAN szabadkereskedelmi megállapodás

Nagy valószínűséggel 2010-ben megszületik az az egyezmény, amely szabadkereske-
delmi együttműködést alakít ki Kína és az ASEAN között. Ez nemcsak abban a te-
kintetben érdekes, hogy a kínai közös piachoz képest mennyivel előrébb tartanak a
felek ennek létrehozásában, hanem hogy alapvetően hagyományosan inkább szem-
benálló, mint kooperatív érdekeltekről van itt szó. Az évezredes történelmi kapcso-
latok és a jelzett természetes kötődések ellenére a Kínai Népköztársaság és az
ASEAN között egészen 1990-ig hivatalos kontaktusok nem igen léteztek. Az egyes
tagállamokkal folyt kétoldalú együttműködés, de a szervezettel az első magas szintű

1 Ma Ying-jeou javaslata mögött nem nehéz felismerni, hogy Tajvant a háttérbe szorulása miatti
aggodalom is ösztönözte a terv megvalósítására. A politikus világosan érzékelte, hogy a KNK gaz-
dasági és politikai szárnyalása, a sziget nem csekély gazdasági ereje ellenére partvonalra szorítja
Tajvant. Igaz, felvetéséhez hozzáfűzte, hogy a partnerség csak a felek egyenlősége, függetlensége és
szuverenitása alapján jöhet létre. Amely követelést Peking még tárgyalási alapként is aligha fogad
el. (Ma Ying-jeou nyilatkozatát lásd: ’Ma proposes Taiwan-China common market’!)
2 Amint azt Michal Roberge és Youkyung Lee (2009) megállapítják, az alapvető kérdések nem
nyertek ugyan megoldást, de a felek közötti viszony sohasem volt ennyire nyugodt, a kölcsönös
hangvétel pedig békülékeny. Azt pedig sajtóforrások jelezték, hogy a kínai elnök a 2008-as évet
búcsúztatva béke-megállapodást szorgalmazott a két fél között, és utalást sem tett arra a „ha-
gyományos” pekingi fenyegetésre, hogy fegyveres eszközökkel lépnek fel, amennyiben Tajvan
kikiáltja függetlenségét (l. www.usatoday.com/.../2009-01-25-china-taiwan_N.htm).
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érintkezésre is csak 1991-ben került sor.1 A többi ázsiai partnerhez és az USA-hoz,
azaz a versenytársakhoz képest késői kapcsolatfelvétel nagyon gyors haladással pá-
rosult, és 1997-ben már nem-hivatalos csúcstalálkozóra is sor került és a párbeszéd
lényegében állandósult. Megszületett az „ASEAN plus One” formáció. 2000 novem-
berében pedig a kínaiak előálltak a szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó
javaslattal. Noha a délkelet-ázsiaiak óvatosabbak voltak, de Peking különböző ked-
vezményekkel és engedményekkel támasztotta alá javaslatait, és 2004-ben az „Átfo-
gó gazdasági együttműködési keretegyezmény” (Framework Agreement on Com-
prehensive Economic Cooperation) keretében aláírásra került az „Árukereskedelmi
megállapodás” (Agreement on Trade in Goods /TIG/), amely lényegében a termékek
szabadkereskedelmi övezetét hozza létre. Már ekkor érvényesült az az elképzelés,
hogy 2010-ben Kína az ASEAN alapítói és Brunei között jön létre ez az övezet, a
négy kevésbé fejlett ország (Laosz, Kambodzsa, Mianmar és Vietnam) pedig 2015-
ben csatlakozik (SHENG, 2003). Az elképzelések kidolgozását, természetesen, jelen-
tős tanulmányok, felmérések és egyeztetések előzték meg, és még mindig folynak a
végső munkálatok. Az azonban már szinte tényként kezelhető, hogy 2010-ben a világ
legnépesebb, és egyik legerősebb regionális szerveződése kezdi meg működését.

Az ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area, ASEAN-Kína Szabadkereskedelmi
Övezet) 1,7 milliárd fogyasztót érint közvetlenül. Az itt előállított GDP megközelíti a
2000 Mrd USD-t, míg az érintettek kereskedelmi forgalma 1230 milliárdra tehető.
Miután a megállapodás a mennyiségi korlátozások és a nem-vámjellegű akadályok
feloldását is előírja, a megfigyelők arra számítanak, hogy a kereskedelmi forgalom
gyorsan bővül. (Megjegyzendő, hogy az évtized elején a bővülés már évi 7%-ot is
elért, és további fejlődés mutatkozott feltételezhetőnek CORDENILLO, 2005). A felek
azt várják az ACFTA-től, hogy fokozza a gazdaságosságot és hatékonyságot, kölcsö-
nösen javítja a beruházási légkört. Az előzetes számítások szerint az együttműködés
ilyetén erősítése évente 0,9%-os GDP-növekedést generál az ASEAN, és 0,3%-os
bővülést a kínai oldalon (Uo.) Józanságot sugall, hogy egyik oldalon sem zárják ki, a
szabadkereskedelem hátrányokkal is jár majd: erősíti a belső versenyt, amelyben a
gyengébbek (és ezek valószínűsíthetően az ASEAN-oldalon lesznek többen) elhulla-
nak. Az így is kikényszerített szerkezetváltások feszültségeket teremthetnek mind a
foglalkoztatási, mind általában a társadalmi szférán belül, de önmagában e folyamat
a modernizációt és a regionális versenyképesség erősödését, és nem utolsó sorban a
külső tőke érdeklődésének és beruházási kedvének növelését is szolgálja.

Az ASEAN tagállamai elfogadták a kínai közeledést. Ez azonban nem jelenti
azt, hogy ne lennének továbbra is fenntartásaik partnerükkel szemben. Noha te-
kintélyesebb a kooperációt támogatók, mint az ellenzők tábora, nem kevesen van-
nak, akik a kereskedelem és az együttműködés negatív elemeinek túlsúlyát felté-
telezik. Ebben a megfontolásban szerephez jutnak a politikai és biztonságpolitikai
megfontolások, Kína politikai dominanciájától való félelem ugyanúgy, mint a gaz-
dasági kiszolgáltatottság réme.2 Ennek Kína is tudatában van, és ezzel magyaráz-

1 Sheng Lijun részletes tájékoztatást ad a bilaterális ASEAN-kínai kapcsolatok fejlődéséről,
amelynek ismertetésétől magunk itt eltekintünk. (L. Sheng, 2003)
2 Érdemes arra utalni, hogy Kína korántsem csak az ASEAN irányában próbálkozik a gazdasági
együttműködés szerződéses alapjainak lefektetésével. Közös piaci megoldások kidolgozására tett
javaslatot a közép-ázsiai országoknak is, akik azonban még nem látták elérkezettnek az időt a
kapcsolatok szorosabbá tételére. Az Oroszország, Kína, Kazahsztán, Üzbegisztán, Tádzsikisztán
és Kirgizisztán részvételével elképzelt tömörüléssel szembeni legfőbb ellenérvnek azt hozzák fel
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ható, hogy kezdetektől, azaz az 1990-es évektől kezdődően, látszólag, közel azonos
hangsúlyt fektet a politikai kapcsolatok, a bizalom építésére (pontosabban a gya-
nakvás feloldására), általános problémák kezelésére, mint a gazdasági együttmű-
ködésre. A délkelet-ázsiaiak többnyire nagyra értékelték Kína reagálását a ma-
dárinfluenza és más járványok elleni küzdelemben, és különösen pozitív visszhan-
got váltott ki az a kézzel fogható kínai támogatás, amelyet a pénzügyi-gazdasági
válságok időszakában a térség országai kaptak.1 Igaz, nehezebben léptek előre a
felek az érzékenyebb, és a nemzeti érdekekhez közvetlenebbül kapcsolódó prob-
lémák (mint pl. a tengeri kalózkodás, a határkérdések lezárása, regionális környe-
zetszennyezési ügyek stb.) terén.

Az ACFTA tényleges eredményeit majd a végrehajtás során lehet felmérni, de
már ma is megtapasztalhatjuk egyes következményeit. Mindenekelőtt Kína, illetve
az ASEAN külkapcsolataiban. Az így létrejövő szabadkereskedelmi megállapodás
ténye önmagában felértékeli az ASEAN-t, amelynek tehát javulnak pozíciói többi
partnerével szemben. Miután Kína helyzete erősödik, a délkelet-ázsiai térségben
vele versenyző országok, mindenekelőtt Japán, Dél-Korea és az USA, majd a má-
sodik sorban az Európai Unió rákényszerül arra, hogy kövesse Peking példáját. Ez
nem pusztán a gazdasági szférában, de a politika terén is emeli az ASEAN értékét.
Végül, éppen a Kínával szembeni gyanakvás csíráinak továbbélése készteti a szer-
vezet tagjait arra, hogy felgyorsítsák belső összefogásukat, törekedjenek a belső
kohézió erősítésére.

6. AZ ASEAN-KÍNA KAPCSOLATOK BEILLESZKEDÉSE AZ ÖSSZÁZSIAI-
CSENDES-ÓCEÁNI KÖRNYEZETBE

Ázsiában és a Csendes-óceán térségében évtizedek óta az USA, illetve Japán vállalta
magára az irányító szerepét, de terhét is. Kína, mint – ebben a tekintetben – új erő
megjelenése átalakítja az erőviszonyokat, kiigazításra késztet mindenkit. Tudomásul
kell venni, hogy a térség határait jóval túllépve, az egész világgazdaság folyamatai
értelmezhetetlenné válnak a KNK céljainak ismerete és főleg megértése nélkül.

Az új körülmények között az USA-tól kezdve Ausztrálián át Japánig és Indiáig be-
zárólag mindenki, így az ASEAN is keresi az érdekeinek leginkább megfelelő kap-
csolatokat, partnereket, megoldásokat. A legerősebb érdekeltek (az USA, Japán,
Kína) éppen a „második sorban” helyet foglaló erők között keres szövetségeseket,
hogy a többi vetélytárssal szemben erősítse pozícióit. Ebben a sorban pedig az
ASEAN a legfontosabb potenciális partner. Ezért igyekszik udvarolni a szervezetnek
Kínán túl Japán, Ausztrália, Dél-Korea, de az USA is. (Nem véletlen, hogy most,
2009 novemberében került első alkalommal sor a legfelső szintű találkozóra az USA

                                                                                                                               
az elmaradottabb országok, hogy a kínai – és esetleg – orosz termékek egyszerűen megölnék a
helyi gazdaságokat. Ezek az országok erőtlenek ahhoz, hogy valamiféle egyenlőségre, tényleges
partneri viszonyra törekedjenek Pekinggel szemben. (L. China Would Dominate a Regional
Common Market!) Azt érdemes megjegyezni, hogy az ASEAN mind gazdasági és politikai erejét,
mind belső kohézióját tekintve „komolyabb” erőnek és partnernek tekinthető, mint a közép-
ázsiai köztársaságok.
1 Az 1997-1998-as pénzügyi válság időszakában az USA komoly presztízsveszteséget szenvedett
azáltal, hogy miközben hathatós támogatást nyújtott Mexikónak, érzéketlennek mutatkozott
Délkelet-Ázsia országai irányában. Kína viszont kedvező pénzügyi eszközökkel járult hozzá a
meggyengült kistigrisek stabilizálódásához.
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és az ASEAN között!)1 A KNK, úgy tűnik, jelentős előnyre tesz szert a regionális ver-
senyfutásban. A többiek némi irigységgel, és fenntartásokkal fogadják Peking erősö-
dő jelenlétét, befolyásának megkérdőjelezhetetlen emelkedését.

Természetesen az ASEAN-Kína párkapcsolatot illetően számos kérdés felvetődik.
Az ASEAN oldalon mindenekelőtt a belső kohézió alakulása. Nem is csak a regioná-
lis összefogást, hanem a KNK-val való kapcsolatok építésének mikéntjére vonatko-
zóan is. Peking versenytársai ugyanis komoly támaszra lelhetnek a régió legnagyobb
országában, Indonéziában. Dzsakarta ugyanis nemcsak a hagyományos kínai-
ellenességen nem tudott még túllépni, de önmagát a térség természetes vezetőjének
is tekinti, és így Peking jelenléte az ő helyzetét gyengíti. (Más téren a kínai kapcsolat
persze sok előnnyel is jár!). Gyanakvását fokozza, hogy az arányában nem, de gazda-
sági befolyásában jelentős helyi kínai kisebbség2 nemcsak Pekinggel, de Szingapúr-
ral, ugyancsak tradicionális ellenfelével is szoros kapcsolatokat tart fenn. Nem fe-
ledkezhetünk el Vietnamról sem, amelynek pedig indokínai befolyására hat mér-
séklőleg Kína nyomulása.

A másik oldalon, Kínának nem az ASEAN az egyetlen stratégiai partnere. Maga is
építi kapcsolatait mindenki mással, akivel érdekei ezt indokolják. Rendkívüli erőfe-
szítéseket tesz például a fejlődő országon belüli pozíciói javítása érdekében, általá-
ban is. Különösen aktív Afrikában. Politikai céljain túl ismét csak nyersanyagforrás-
és piaci igényei motiválják aktivitását.

Az ASEAN-Kína viszonylatban tehát a felek mindegyike keresi útját, boldogulását,
de a jelek szerint egymást nem tévesztik szem elől. Mert nem tudják. Tehát tudomásul
veszik, hogy az elkövetkező években nagyon sok hasznot hozhatnak egymás számára,
amelyből maguk is részesedhetnek. Ez a kölcsönös érdekeltség tűnik meghatározni a
kapcsolatokat, amelyeknek hatása azonban szélesebb körben kisugárzik majd.
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