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Új nemzetközi szervezQdések, szövetségek

Mottók: 
„A globalizáció szószólói az egy világ és egy gazdasági rendszer mellett 

szállnak síkra. …A WTO-n belül1 kialakult patthelyzet következtében 
a regionalizáció eszméjének népszer_sége nQ.”2

„A gazdasági növekedés és a politikai hatalom új központjainak megjelenésével a 
világ minQségileg új geopolitikai helyzet kibontakozásának tanúja.”3

(Bevezetés) A XX. század második felében a felgyorsult globalizáció és regionalizáció 
egymást erQsítették. A világ integrálódását szolgálta a nagy regionális blokkok (sza-
badkereskedelmi társulások, országcsoportok uniója) megszervezése, nagy ígéreteket 
rejtegetett ebben az irányban a volt szovjet régió cunami-szer_ összeomlása. A föld-
rajzi közelség bázisán alapuló nagy, kontinensnyi politikai-gazdasági szövetségek 
alakultak, mint az Európai Unió (EU), Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Társulás 
(NAFTA), Déli Közös Piac (MERCOSUR), Afrikai Unió (AU), Ázsiai és Csendes-
óceáni Gazdasági Együttm_ködés (APEC), Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége 
(ASEAN), stb.

A regionális együttm_ködések azonban változóban vannak, és az a fajta globalizáció 
is megtorpanni látszik, amely alatt az „egypólusú”, azonos társadalmi-gazdasági beren-
dezkedés_ világot értettük. 1990-es évtized végétQl a már létezQ regionális szervezQdé-
sek egy részének céljai és irányai alapvetQen megváltoztak, és korábban ismeretlen ösz-
szetétel_ és célrendszer_ hatalmi blokkok, szövetségek is „elQbukkantak” (Lásd: Ankerl 
(a), 2007; Ankerl (b), 2007.) A világfolyamatok alakulásának ilyetén irányváltásában a 
sorozatosan kibontakozó nemzetközi pénzügyi válságokból eredQ fenyegetettség (egy 
gazdasági világválság rémképe), bizonytalanságok és nemzetgazdasági veszteségek je-
lentQs szerepet játszottak. (Lásd: Artner, 2009; Hashmi–Lee, 2008.)

Az alábbiakban két új, világhatalmi pólus szerepre törQ szervezQdés, a BRICS és 
a Sanghaji Együttm_ködési Szervezet (SCO) születését és „fejlQdését”, valamint egy 
regionális blokk, az ASEAN bQvülését és irányváltását mutatjuk be.

(BRICS) A BRIC csoport, Brazília, Oroszország, India és Kína szövetsége 2009. 
június 16-án alakult meg Jekatyerinburgban (Joint Statement …, 2009). 2010-ben 
új taggal, a Dél-afrikai Köztársasággal bQvült, ekkor BRICS-re módosult a csoport 
elnevezése.4 A történelem ilyen fordulatát, a négy alapító ország fejlQdésbQl, erQsö-
désbQl eredQ várható pozíciónyerését a világgazdaságban és -politikában a Goldman 
Sachs bankcsoport már a szövetség megalapítását nyolc évvel megelQzQen, 2001-ben 
felismerte. Így elQrejelezte, hogy 2050-re Brazília, Oroszország, India és Kína egye-
sített gazdasági teljesítménye túlszárnyalhatja a napjainkban még vezetQ országokéét. 
Együttm_ködési szervezet, illetve társulás megalakulását az említett országok részvé-
telével azonban ekkor még nem látta valószín_nek. Magát a BRIC mozaikszót ezen 
országok angol nevének kezdQbet_ibQl (Brasil, Russia, India, China) is a Goldman 
Sachs bankcsoport egyik közgazdásza, Jim O’Neill alkotta meg, szintén 2001-ben. 
(Lásd errQl bQvebben: O’Neill–Wilson–Purushothaman–Stupnytska, 2005.)
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Ma már a világ vezetQ szakértQinek többsége egyetért abban, hogy a BRICS-
országok rendelkeznek olyan demográfiai és gazdasági potenciállal, melynek kiakná-
zása esetén (ami reális) a világ legnagyobb és „legbefolyásosabb” gazdaságaivá vál-
hatnak a XXI. században. Az öt ország együttesen a világ területébQl 30 százalékkal, 
lakosságából több mint 40 százalékkal (közel 3 milliárd fQ), bruttó hazai termékébQl 
(GDP) 20 százalékkal (közel 14 000 milliárd USA dollár), kereskedelmi forgalmából 
15 százalékkal részesedik. (Lásd az 1. táblázatot, a mellékletet, valamint Új világren-
det…, 2012.)

A világ vezetQ gazdasági hatalmainak körében az ezredfordulót követQen a BRICS 
négy „alapító” országa jelentQsen erQsítette pozícióját. Így 2000-et követQen mind-
össze egy évtized alatt Kína a 6. helyrQl az USA-t követQ második helyre ugrott, 
megelQzve Japánt, Németországot, az Egyesült Királyságot és Franciaországot, 
Brazília pedig két hellyel javította pozícióját. Ezek a BRICS-országok 2012-ben is 
megQrizték helyezésüket. 2000 és 2012 között Oroszország a 18. helyrQl a 8. helyre, 
míg India a 13. helyrQl a 10-re lépett elQre (lásd az 1. táblázatot). Mindegyikük GDP-
je meghaladja az 1 trillió dollárt. Kína a világ legnagyobb exportQre, és a deviza és 
aranytartalékok rangsorában is elsQ („kiugróan” magas tartalékokkal). A négy alapító 
ország együttesen a világ deviza- és aranytartalékainak 40 százalékát birtokolja (lásd 
az 2. táblázatot). A tartalékok egyhatodát átcsoportosítva az IMF-hez (Nemzetközi 
Valutaalap) hasonló dimenziójú pénzügyi alapot hozhatnának létre.

1. táblázat: A világ vezetQ országainak rangsorváltozása, 2000–2013 
(nominális GDP alapján, US dollár)

* a 2000. évi rangsor szerint
** a G7 a fejlett országok (Egyesült Államok Egyesült Királyság Franciaország, Japán, Kanada 

Németország, Olaszország) egy csoportjának együttm_ködése. Lásd: http://hu.wikipedia.org/wiki/G7
Forrás: World Bank, World Development Indicators, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx

2000 2010 2013

1. USA (G7**) 1. USA (G7) 1. USA (G7)

2. Japán (G7) 2. Kína (BRIC) 2. Kína (BRICS)

3. Németország (G7) 3. Japán (G7) 3. Japán (G7)

4. UK (G7) 4. Németország 4. Németország (G7)

5. Franciaország (G7) 5. Franciaország (G7) 5. Franciaország (G7)

6. Kína (BRIC) 6. UK (G7) 6. UK (G7)

7. Olaszország (G7) 7. Brazília (BRIC) 7. Brazília (BRICS)

8. Kanada (G7) 8. Olaszország (G7) 8. Oroszország (18. helyrQl*; BRICS)

9. Brazília (BRIC) 9. India (13. helyrQl*; BRIC) 9. Olaszország (G7)

10. Mexikó 10. Kanada (G7) 10. India (13. helyrQl*; BRICS)
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2. táblázat: A GDP, a deviza és aranytartalékok alakulása 
a világ néhány vezetQ gazdaságában, 2013

Az adatok forrása: List of countries by GDP (nominal). List by the International Monetary Fund. 
Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal) (2014. június 23.); List 

of countries by foreign-exchange reserves. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_
by_foreign-exchange_reserves (2014. június 16.)

ElQrejelzések szerint a BRICS-országok az elkövetkezQ idQszakban is a világ átlagánál 
gyorsabb ütemben növekednek (lásd az 1. ábrát). 2015-re együttesen a világ GDP-jének 
egyharmadát állítják elQ. 

1. ábra: A BRICS GDP várható növekedése 2050-ig
Lásd: A BRIC mint szövetség jövQje. Oroszvilág. 2010. június 07. http://oroszvilag.

hu/?t1=sajtoszemle&hid=738 

Ország
GDP 

(millárd US dollár)
Deviza és aranytartalékok 

(milliárd US dollár)

Világ 73 982 nincs adat

Európai Unió 27 17 372 1 288 (2014. febr.–ápr.)

USA 16 800 144 (2014. jún.)

Japán 4 902 1 277 (2014. ápr.)

BRICS 15 764 4 941

Brazília 2 243 367 (2014. ápr.)

Oroszország 2 118 486 (2014. márc.)

India 1 871 313 (2014. jún.)

Kína 9 181 3 726 (2013. szept.)

Dél-afrikai Köztársaság 351 50 (2014. márc.)
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A demográfiai trendekben Oroszország kivételével pozitív hatás várható a jövQben. 
A lakosság korösszetétele kedvezQbb, mint a fejlett régióban: a fiatalok súlya nagyobb 
(lásd a 2. ábrát), így a munkaképes korú lakosság létszáma 2030-ig nagyon jelentQsen 
gyarapodik.

2. ábra: A lakosság korösszetétele négy BRICS-országban és az EU-ban (2010)
Lásd: The European Union and the BRIC countries. General and regional statistics. Pocketbooks. 

European Commission. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2012

A 2010 óta eltelt idQszakban regionális és globális hajtóerQként m_ködve a világ gaz-
dasági növekedésének több mint 50 százaléka a BRICS-országoktól „származik”. Így 
2011 utolsó negyedévében India 6,9, Oroszország 4,8, Kína 9,1 százalékos gazdasági 
növekedést ért el, csak Brazília növekedése volt mérsékeltebb, 2,1 százalékos. (Lásd: 
Galambos, 2012.) Ezek az országok „csillapították” a nemzetközi pénzügyi válság hatá-
sait is. (Du Youkang, 2012; Új világrendet…, 2012)

A világgazdasági rend jövQjének szemszögébQl ugyanakkor további fontos új körül-
mény a következQ: a BRICS-országok a „washingtoni konszenzus” szellemének nem 
megfelelve5, a nem „teljes piaci liberalizáció” ellenére voltak képesek elQre törni a nem-
zetközi arénában. Miközben a fejlett országok többségének kormányai a bankokat és ma-
gán nagyvállalatokat mentették a csQdtQl, csak törékeny stabilizációs sikereket értek el, a 
BRICS-országokban az „alkalmazott” adó-, pénzügyi és egyéb gazdaságpolitikák révén 
gyors növekedést értek el. A legtöbb nyugati fejlett ország költségvetési adósságai rekord-
szintre emelkedtek, a BRICS-országok költségvetési mérlege India kivételével többletet 
„könyvelt el”. (Lásd errQl: The BRICs, 2012.)

A tagországok egy sajátos, kontinenseken átívelQ „geopolitikai szervezQdés” keretében 
egyesítik gazdasági-politikai erejüket, és igyekeznek érvényesíteni a már megnövekedett 
és potenciális erejüket a világ hatalmi rendjében. A BRICS elQzmények nélküli önkéntes 
szervezQdés: nincs se földrajzi közelség, se közös történelmi-kulturális háttér, mint az 
EU vagy más kontinentális szervezQdések (például Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége, 
Afrikai Unió, Dél-Amerikai Unió, Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény) ese-
tében. A szövetség tagországaiban nagyon különbözQ a történelmi háttér (gyarmati múlt 
és folyamatos önálló állami lét, nagyhatalmi pozíció), a vallás, az ideológia és a hagyo-
mányok (Qsi kínai kultúra, kommunizmus, kereszténység) politikai „berendezkedés” (de-
mokrácia, központi irányítás). (Az egyéb eltérésekrQl lásd még: The BRICS, 2012.) Az 
együttm_ködés a BRICS keretében szabad és „áldozathozatal” nélküli, csak az elQnyök 
alapján él és fejlQdik (The BRICs, 2010).
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A gazdagság hatalmat generálhat, de nem minden esetben. Így Japán, Németország 
vagy Svájc nem éltek a potenciális hatásukkal a nemzetközi hatalmi arénában. Azonban 
csakúgy, mint a második világháborút követQen, a közeljövQben is elkerülhetetlen/szük-
ségszer_ lesz a „globális” nemzetközi szervezetek m_ködési kereteinek, szabályainak 
újrarendezése („átstrukturálása”), több más ok miatt azért is, mert a közelmúlt pénz-
ügyi válsága a fejlett régió gazdaságát és gazdagságát megtépázta, míg a feltörekvQnek 
(„emerging”) tekintett BRICS-országok gyors ütemben, szinte megtorpanás nélkül fej-
lQdtek. Az USA a G20 csoport6 keretében „igyekszik” befolyásolni a világ egészét érintQ 
kérdésekben a döntéshozatalt. A BRICS-országok is tagjai a csoportnak, melyen belül 
mintegy „blokkot” alkotva igyekeznek érdekeiket érvényesíteni az alapító, fejlett G7 or-
szágokkal szemben. Az elsQ nagy horderej_ érdekérvényesítési „eseménynek” tekinthet-
jük a BRIC javaslatát a pénzügyi rendszer megreformálására, melyet a G20-ak a 2008-i 
tanácskozásán tettek közzé. (Lásd: The BRICs, 2010).

A BRICS-országok mintegy a harmadik világ képviselQjeként és támogatójaként is 
fellépnek a fejlQdés közös elQmozdítása érdekében.7 Exportjuk mellett importjukat is 
jelentQs mértékben növelték a fejlQdQ országokkal folytatott külkereskedelemben (The 
BRICs, 2010).

Együttm_ködési keretek
A szövetség tagjai évente csúcstalálkozót tartanak (a 2009. évi alapítást követQen 
2010-ben Brazíliában, 2011-ben Kínában, 2012-ben Indiában, 2013-ban a Dél-afrikai 
Köztársaságban). Minden csúcstalálkozót követQen nyilatkozatott tettek közzé, „…
melyben meghatározták az együttm_ködés fQ kereteit, az aktuális célokat, reflektáltak az 
esetleges problémákra. Mivel ez egy informális együttm_ködés, a dokumentumok pedig 
csupán nyilatkozatok, fontos hangsúlyozni, hogy kötelezQ jogi erQvel nem bírnak” (lásd 
részletesen: Bernáth; valamint BRIC/BRICS declarations…).

A csúcstalálkozók napirendje az idQben elQrehaladva konkrétabbá vált és jelentQsen 
bQvült. Az alapító csúcstalálkozón a többpólusú világrend létrehozására vonatkozó nyi-
latkozatot fogadtak el, miszerint egy demokratikusabb világrendet támogatnak, melynek 
bázisa a nemzetközi jog, az egyenlQség, a kölcsönös tisztelet, az együttm_ködés, a koor-
dinált akciók és kollektív döntéshozatal az összes ország részvételével. A BRIC törekvé-
seként deklarálták a biztonság megteremtését a világban a szó hagyományos értelmében, 
továbbá a gazdaság (az élelmiszer- és energiaellátás, stb.) területén (Joint Statement …, 
2009). Áttekintették a globális gazdasági helyzet javításának lehetséges eszközeit, így 
megfogalmazták a nemzetközi pénzügyi intézmények reformjának igényét is. Célul t_z-
ték ki a fejlQdQk (illetve a feltörekvQk) kategóriájába sorolt országok nagyobb térnyerését 
a nemzetközi „ügyek” vitelében. A csúcstalálkozókon megvitatták többek közt az éghaj-
latváltozás, a fenntartható fejlQdés problémáit. A biztonsági kérdések kapcsán konkré-
tan vizsgálták a közel-keleti és észak-afrikai régió, valamint Afganisztán, Irán és Szíria 
„helyzetét”, a globális kormányzást szolgáló nemzetközi szervezetek (mint ENSZ, IMF, 
Világbank) m_ködését, valamint az ENSZ keretében 2000-ben elfogadott millenniumi 
fejlesztési célokat (MDGs)8. Megvitatták a nemzetközi terrorizmus, a klímaváltozás, a 
világgazdaság és nemzetközi pénzügyi rendszer problémáit, és nem utolsó sorban a szö-
vetség tagországai közötti együttm_ködés elmélyítésének módjait. (Lásd BRIC/BRICS 
declarations.)

Az együttm_ködés alacsonyabb szint_ többoldalú találkozók és együttm_ködések kere-
tében is folyamatosan bQvül. Így a különbözQ kormányzati szervek (minisztériumok, stb.) 
vezetQi és szakértQi rendszeresen találkoznak (a BRIC megalakulását megelQzQen már 
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2006-tól zajlottak ilyen találkozók, elsQ alkalommal a külügyminiszterek részvételével). 
Rendszeresen ülésezik a BRICS Akadémiai Fórum, 2010-tQl pedig m_ködik egy közös 
statisztikai hivatal. 2011-ben hívták életre a BRICS Fórumot, mely a tagországok keres-
kedelmi, politikai és kulturális együttm_ködését hivatott ösztönözni. Ugyancsak 2011-tQl 
egy az erre a célra létrehozott szervezet folyamatosan figyeli és elemzi a tagországok kö-
zötti gazdasági együttm_ködés és kereskedelem alakulását, és javaslatokat dolgoz ki arra 
vonatkozóan, hogy miként lehet bQvíteni az együttm_ködést a csoport országai között, 
továbbá a csoport országai és külsQ országok között. 2013-ban közös agytröszt tanácsot 
(BRICS Think Tanks Council) és üzleti tanácsot (BRICS Business Council) alapítottak 
(eThekwini…, 2013). A csoporton belüli multilaterális együttm_ködéseket kiegészíti a 
kétoldalú kapcsolatok erQsödése is (lásd errQl bQvebben Bernáth).

Pénzügyi rendszer – változások?
Már az elsQ BRIC csúcstalálkozón, 2009-ben is napirendre került a nemzetközi pénzügyi 
rendszer reformja, az együttes pénzügyi potenciál kihasználása a gazdasági erQközpontok 
„eltolása” – a résztvevQ országok megfogalmazása szerint – egy igazságosabb új világ-
rend építése érdekében. Deklarálták egy új diverzifikált, stabil és kiszámítható nemzetkö-
zi tartalékvaluta szükségességét. Megvitatták, hogy miként lehet ellensúlyozni az „aktuá-
lis” pénzügyi válság negatív hatásait.

A 2012. évi indiai csúcstalálkozón e törekvés szellemében közös pénzintézet megalakítá-
sáról határoztak. Az új pénzintézet a tagországok a gazdasági kapcsolatainak „ösztönzését”, 
infrastruktúra projektek finanszírozását, valamint a „kiszámítható”, fenntartható fejlQdést 
szolgálja majd. A Világbankhoz és az IMF-hez hasonló szervezetté válhat. A pénzintézet 
keretében ugyanis tervezik az afrikai, ázsiai és latin-amerikai fejlQdQ országok infrastruktu-
rális fejlesztéseinek intézményes támogatását (és hitelnyújtást a Világbanknak). A BRICS-
országok eddig is jelentQs pénzügyi eszközöket helyeztek ki a fejlQdQ régióba az úgyneve-
zett Dél-Dél együttm_ködés szellemében. Így csak Afrikában Kína 2009 és 2012 között 10 
milliárd dolláros olcsó hitellel volt jelen, Brazília 2003 és 2010 között 10 milliárd dollárt 
fektetett be. (Lásd errQl bQvebben Bryanski, 2012; Mallaby, 2011; Külön bank…, 2012; 
Morazán–Knoke–Knoblauch–Schäfer, 2012; The BRICs, 2010; Soto, 2014.)

A pénzügyi és gazdasági válság ellensúlyozása érdekében 2012-ben az IMF pénzügyi 
alapját több mint 450 milliárd dollárral tervezték feltölteni. Ehhez a fejlett régió 320 
milliárd dollárral járult hozzá,9 míg a hiányzó összeget az IMF vezetQi részben a BRICS-
országoktól várták (A BRICS-országok…, 2012; Wroughton, 2012). A nehézségekkel 
terhes nemzetközi pénzügyi helyzetben a BRICS-országok a fejlQdQ régió pozícióinak 
erQsítését „kötötték ki támogatásuk” feltételéül. Így az országok vezetQi a G20-ak 2012. 
évi tanácskozását követQen zárónyilatkozatukban közölték, hogy abban az esetben bo-
csátanak az IMF rendelkezésére 75 milliárd dollárt, ha a szervezet tevékenységét „meg-
reformálják”. A reformok megvalósulását követQen Kína 43 milliárd, Brazília, India és 
Oroszország 10 milliárd, a Dél-afrikai Köztársaság 2 milliárd dollárral járulna hozzá az 
IMF pénzügyi válságkezelQ alapjához (Wroughton–Eckert 2012). A reformoknak „érin-
teniük kellene” a kvótákat, szavazatokat, vagyis ezek elosztását, illetve a már megszava-
zott reform végrehajtását. A jelenlegi szabályozás alapján például Kína kisebb szavazati 
aránnyal rendelkezik, mint Belgium. Bár a szavazati jogok elosztásának megváltoztatását 
is szolgáló, a feltörekvQ és a fejlQdQ országok befolyásának növelését rögzítQ történelmi 
jelentQség_ kvótareformot az IMF Igazgatótanácsa már a 2010-ben megszavazta, de mi-
vel az USA Kongresszusa nem ratifikálta, a reform még 2014-ben sem léphetett életbe. 
(Lásd: Bernáth; IMF Executive…, 2010; Statement…, 2014.)
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A BRICS-országok ugyancsak változtatni kívánnak a nemzetközi pénzügyi szerve-
zetek vezetQválasztási rendszerén is. Közölték, hogy az IMF vezetQjét nem földrajzi 
szempontok,10 hanem az érdemek alapján, nyílt és átlátható folyamatban kell kiválaszta-
ni. (Lásd: Bernáth; Bryanski, 2012; Feltételekkel…, 2012, Wroughton–Eckert, 2012.) A 
válságkezelQ alaphoz történQ hozzájárulásuk feltételeként deklarálták azt is, hogy az IMF 
„legyen pénzsz_kében”, merítse ki a rendelkezésére álló forrásokat. Emellett kritizálják a 
fejlett országok makrogazdasági és pénzpolitikáját, mely szerintük nem felelQsségteljes, 
és destabilizálja a világgazdaságot. Így „globálisan” túlzott likviditást teremtenek, a me-
zQgazdasági támogatásokkal torzítják a piacot, nem hajtottak végre reformokat a növeke-
dés és munkahelyteremtés érdekében, stb. (Lásd errQl Galambos, 2012.)

A nemzetközi pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása, illetve a jelenleg meg-
határozó valuták (dollár és az euró) árfolyamingadozásai elleni védekezés érdekében a 
BRICS-országok a nemzeti valuták szerepének erQsítését, szélesebb kör_ használatát is 
tervezik. Így Kína javasolja az SDR11 kiegészítését a jüannal. A szövetség tagjai az egy-
más között bonyolódó kereskedelemi forgalomban bQvítik a nemzeti valutákban történQ 
elszámolást. 2012-ben a szövetségen belüli pénzügyi tartalékalap létrehozásáról, valamint 
a kétoldalú devizacsere ügyletek12 és a kötvénypiac fejlesztésérQl is tárgyaltak. Kétoldalú 
devizacsere megállapodások már születtek a szövetség tagországai között. Így India és 
Kína 2012. év elején már kötött, Brazília és Kína szintén devizacsere megállapodást írt 
alá (az utóbbiak 30 milliárd dollár értékben). (Lásd: Bryanski, 2012; Galambos, 2012; 
Kína pénzt cserél…, 2012; Wroughton, 2012; Wroughton–Eckert, 2012; Feltételekkel…, 
2012.) A 2013. évi csúcstalálkozón a BRICS-országok vezetQi döntöttek egy közös tarta-
lékalap (contingent reserve arrangement, CRA) létrehozásáról (100 millió dollár induló-
tQkével, lásd: eThekwini…, 2013).

(Sanghaji Együttm_ködési Szervezet) A Sanghaji Együttm_ködési Szervezetet (Shanghai 
Cooperation Organisation, SCO) elQdjét öt ország13 (Kína, Kazahsztán, Kirgizisztán, 
Oroszország, Tadzsikisztán) alapította meg Sanghajban 1996. április 26-án. A szervezetet 
eredetileg a térség biztonságának, az államhatárok garantálásának céljából hozták létre, 
miután a Szovjetunió felbomlásának következményeként a korábbi ázsiai köztársaságok 
önálló „szomszédos” államokká váltak. 1996. április 26-án írták alá a SzerzQdést a ka-
tonai bizalom mélyítésére a határövezetekben (Treaty on Deepening Military Trust in 
Border Regions), majd egy évvel késQbb, 1997. április 24-én Moszkvában a SzerzQdést a 
katonai erQk csökkentésérQl a határövezetekben (Treaty on Reduction of Military Forces 
in Border Regions).

2001. június 15-i csúcstalálkozón csatlakozott a szervezethez Üzbegisztán. Ekkor szü-
letett meg a Sanghaji Együttm_ködési Szervezet Nyilatkozata (Declaration of Shanghai 
Cooperation Organisation, megváltoztatva a szervezet nevét is). A dokumentum szerint 
a tagországok együttm_ködésüket új szintre emelték, és ezáltal hatékonyabban tudnak 
megfelelni az új kihívásoknak és fenyegetéseknek. A szervezet legfontosabb céljait az 
alábbiakban határozták meg: a jó szomszédság erQsítése, a béke, a biztonság és a stabilitás 
megQrzése a régióban, a terrorizmus, a szeparatizmus és az extrémizmus elleni kollektív 
küzdelem, a tagországok közötti széles kör_ együttm_ködés kereteinek megteremtése a 
katonai biztonság, gazdasági fejlQdés, kereskedelem és kultúra területén.

A szervezet a továbbiakban megfigyelQ országokkal és konzultációs partnerekkel 
bQvült. Jelenleg megfigyelQi státuszban Afganisztán, India, Irán, Mongólia, Pakisztán, 
konzultációs partnerként Belorusszia, Sri Lanka és Törökország kapcsolódik a szervezet-
hez (lásd a mellékletet). A megfigyelQk közül néhányan teljes jogú tagokká szeretnének 
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válni a közeljövQben.14 A szervezet meghatározó jelentQség_ tagjai Kína és Oroszország, 
a szervezet hivatalos nyelve a kínai és az orosz. Sajátos, hogy tevékenységéhez olyan 
komoly érdekellentétekkel rendelkezQ országok is kapcsolódnak, mint India és Pakisztán 
(egyelQre megfigyelQként), és Afganisztán is jelenlegi speciális helyzetében (hosszabb 
távú érdekei erQsebben köthetik az ázsiai térséghez, mint a nyugati világhoz; lásd: Bailes–
Dunay, 2007). Intézményes kapcsolatok épültek ki az ENSZ-szel, az Európai Unióval, a 
Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével, a Független Államok Közösségével (CIS), va-
lamint az Iszlám Konferencia Szervezetével (OIC).

A hat tagország Eurázsia területének 60 százalékát (több mint 30 millió négyzetkilo-
méter) birtokolja, összlakossága a világ lakosságának negyedét (1,5 milliárd fQ), a meg-
figyelQ országokkal együtt pedig a felét teszi ki.

Szervezet – m_ködés
2002 júniusában elfogadták az SCO Alapszabályát (SCO Charter), melyben a nemzet-
közi jog normáinak megfelelQen „formába öntötték” a szervezet m_ködésének kereteit 
(struktúra, a m_ködés formái/módjai, orientáció és külsQ kapcsolatok, stb.). 2004. január 
1-jétQl az SCO nemzetközi szervezetként, kiépített munkamechanizmusokkal, saját sze-
mélyzettel és költségvetéssel m_ködik pekingi központtal. Az alábbi szervezeteket hozták 
létre: az állami vezetQk tanácsa (mint legfelsQ döntéshozó szerv); a kormányfQk tanácsa; 
a külügyminiszterek tanácsa; a minisztériumok és hatóságok vezetQinek ülései, nemzeti 
koordinátorok tanácsa, regionális terrorizmusellenes szervezet, titkárság. A szervezet tag-
országainak vezetQi évente csúcstalálkozót, alacsonyabb szint_ képviselQi rendszeresebb 
tanácskozásokat tartanak.

A XXI. század kihívásaira reagálva a szervezet céljai és feladatai is folyamato-
san bQvültek: a biztonság szemszögébQl sz_kebben a terrorizmus, a szeparatizmus, 
az extrémizmus és a b_nözés elleni küzdelem15 kiegészült a természeti katasztrófák 
elhárításával, az információs háború elleni védekezéssel,16 az infrastrukturális, kom-
munikációs, energiabiztonsággal és gazdasági erQegyensúllyal („multidimenzionális 
biztonság”, lásd errQl: Bailes – Dunay, 2007). Kiléptek a regionális dimenzióból, 
amennyiben nyilatkozatokat tettek egy demokratikusabb világrend kialakítása érde-
kében és a régión kívüli politikai eseményekkel kapcsolatosan. Így 2005-ben az asz-
tanai csúcstalálkozójukon a többpólusú világrend (multipolaritás) mellett foglaltak 
állást. A kínai és orosz vezetQk közös nyilatkozatában és a csúcstalálkozó hivatalos 
záródokumentumában elutasították a hegemónia kialakítására irányuló törekvéseket 
a világ ügyeinek intézésében, bármilyen társadalmi modell rákényszerítését más 
országokra. Új biztonsági koncepció megalkotására szólították fel a nemzetközi kö-
zösséget, mely a kölcsönös bizalmon és elQnyökön, egyenlQségen és együttm_ködé-
sen alapul. Mindemellett 2005–2006-tól nagyon jelentQsen fejlQdött a gazdasági és 
humán ágazatokban/területeken is az együttm_ködés. (Lásd: Bernáth; Cooley, 2012; 
The Shanghai…, 2005; Weinstein, 2005.)

A 2012. évi pekingi csúcstalálkozó a résztvevQk tekintetében globális dimenziót nyert, 
ugyanis a találkozón képviseltették magukat az ENSZ, a Független Államok Közössége 
(FÁK), az Eurázsiai Gazdasági Közösség (EAEC)17 és a Kollektív Biztonsági SzerzQdés 
Szervezete (CSTO)18. Türkmenisztán és az USA meghívottakként részt vettek csúcstalál-
kozón (lásd errQl: Akulov, 2012). A tagországok megvitatták az arab tavasz,19 valamint a 
folyamatban levQ afganisztáni külföldi csapatkivonás következtében megváltozott/meg-
változó biztonsági helyzetet, és az ebbQl eredQ teendQket. Felhívásban szorgalmazták a 
nukleáris fegyverektQl mentes világ megteremtését. Üzentek a NATO-nak, hogy egy or-
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szág sem törekedhet saját biztonságára mások biztonságának „árán” (utalva ezzel NATO 
európai rakétatelepítési terveire). (Lásd errQl: Akulov, 2012; Cooley, 2012.)

A válság sújtotta országokat, övezeteket illetQen az SCO tagországok sajátos, a nyugati 
érdekektQl eltérQ „politikai támogatással” lépnek fel. Így csúcstalálkozóikon támogatták 
egy független, semleges, békés és prosperáló Afganisztán megteremtését, és gazdasági 
segítséget is ígértek az országnak. Elutasították az erQ alkalmazását Iránnal szemben. 
A Szíriában kialakult konfliktussal kapcsolatosan határozottan állást foglaltak amel-
lett, hogy a problémákat békésen, politikai párbeszéd útján kell megoldani. (Lásd errQl: 
Akulov, 2012; どíÖíï, 2012; ごöÜÇó ïí½½óöí…, 2012; SCO, 2013.)

A szervezet keretében rendszeres tanácskozások, találkozók zajlanak és együttm_ködés 
valósul meg a biztonság, hadsereg és védelem, külügyek, gazdaság és pénzügyek, kultú-
ra és oktatás területén. Nagy lépték_ projekteket hirdettek meg a szállítás, energiaellátás 
(csQvezetékek építése20 és energiakereskedelem) területén.

Közös katonai hadgyakorlatokat tartanak 2003 óta rendszeresen („Békemisszió” né-
ven: stratégiai tervezés, a m_velet elQkészítés és végrehajtás), amelyek célja a terrorizmus 
és a szélsQséges erQk elleni harc. Az Afganisztánból kiinduló kábítószer-kereskedelem 
visszaszorításához katonai eszközökkel is hozzájárul a szervezet. Közös nyilatkozatban 
szólították fel az Amerikai Egyesült Államokat arra, hogy az afganisztáni terrorellenes 
háborúhoz átengedett kirgizisztáni és üzbegisztáni katonai bázisokat a katonai m_veletek 
befejeztével ürítse ki, mivel az amerikai katonai jelenlét kizárólag ezt a célt szolgálta21 
(lásd: Bernáth; Weinstein, 2005).

A gazdasági kapcsolatok ösztönzése céljából a tagországok 2003-ban keretmegállapodást 
írtak alá, melyet 100 speciális akcióterv követett. 2005-ben prioritásként jelölték meg a 
közös energiaprojektek megvalósítását, az új szénhidrogén-lelQhelyek kiaknázását és 
a vízkészletek közös hasznosítását. 2006 óta a közös projektek finanszírozásának és a 
gazdasági kapcsolatok ösztönzésének „eszközeként” nemzeti bankok, fejlesztési és ke-
reskedelmi bankok részvételével bankszövetség (Mezsbankovszkoje objegyinyenyije) 
m_ködik. A pénzügyi területen megvalósuló SCO együttm_ködésben új távlatokat nyitott 
a 2000-es évtized végén kibontakozó nemzetközi pénzügyi válság.

Így Kína a 2009-es SCO csúcstalálkozón (Jekatyerinburg) 10 milliárd dollár hitelkere-
tet biztosított a válság által sújtott tagországoknak a nehézségeik áthidalására. Az SCO és 
a BRIC ekkor tartotta elsQ alkalommal egy idQben csúcstalálkozóját,22 és a két találkozót 
követQen megfogalmazták a nemzetközi pénzügyi rendszertQl független „saját” bank-
rendszer, valuta létrehozásának, valamint a nemzeti valuták használatának23 szükségessé-
gét. Kína és Oroszország bejelentette „igényét” a nagyobb részesedésre az IMF kvótáiból. 
Ezen túlmenQen a világ pénzügyi rendszerében fennálló hegemónia hiányosságaira és a 
globális pénzügyi rendszer reformjára vonatkozó nyilatkozatok is elhangoztak. (Lásd: 
でöëíÖ▲ ぷだで ÑÜ¿¢Ö▲…, 2009; でöëíÖ▲ ぷだで äëñÜÑÜ¿ñ0ö…, 2009; でÜÑáßÜ…, 2009; 
ErdQs, 2009; づÜ¿á ぷだで…, 2009; Shanghai Cooperation….) A 2012-es csúcstalálkozón 
megvitatták egy közös fejlesztési bank létrehozásának lehetQségét. A gazdasági fejlQdés 
és az együttm_ködés ösztönzése céljából Kína már fel is ajánlott 10 milliárd dollár hi-
telkeretet a tagországoknak (China offers…, 2012; どíÖíï, 2012; Tízmilliárd dollárt…, 
2012; ごöÜÇó ïí½½óöí…, 2012). Hosszú távon tervezik szabadkereskedelmi társulás 
létrehozását is.

A felsQoktatásban kialakították az SCO-egyetemek rendszerét. A rendszer létrehozásá-
ról 2008-ban döntöttek, és 2009 óta a tagországok 50 vezetQ egyetemének részvételével, 
az Európai Unió „közös felsQoktatási rendszeréhez” hasonlóan m_ködik (hallgatók tanul-
mányai külföldi egyetemen, követelmények kölcsönös elismerése, stb.). Az SCO „közös” 
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felsQoktatási rendszerében az alábbi területek élveznek prioritást: regionális tanulmányok, 
ökológia, energetika, információs technológiák, nanotechnológia. A kulturális együttm_-
ködés keretében zenei fesztiválokat és m_vészeti kiállításokat szerveznek.

(Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége [Asean]) A régióban meghatározó jelentQség_ 
gazdasági-politikai szervezet, az ASEAN már 1967-ben megalakult. Napjainkban 10 or-
szág a tagja: Fülöp-szigetek, Indonézia, Malajzia, Szingapúr, Thaiföld, Brunei, Vietnám, 
Laosz, Mianmari Unió, Kambodzsa. Az ASEAN 10 tagországában él a Föld lakosságá-
nak 8 százaléka, együttes GDP-jük a világ összes GDP-jének 3 százalékát teszi ki (lásd 
a mellékletet).

Annak ellenére, hogy a tagországok sok hasonló adottsággal rendelkeztek (kultúra, 
normák, hagyományok, viszonylag magas növekedési ráta, fiatal képzett munkaerQ, ter-
mészeti erQforrások stb.), az 1990-es évtizedig a politikai és gazdasági érdekkülönbségek 
„hátráltatták” a regionális együttm_ködés elmélyülését. A globalizációból eredQ feltételek 
azonban az 1990-es évektQl erQsödQ mértékben ösztönözték integrációjukat. 

Az 1997–98-as ázsiai pénzügyi válság „felnyitotta a szemeket”: mintegy kényszerítette 
a régió országait arra, hogy intézményesített keretek között erQsítsék együttm_ködésüket 
az új problémák megoldása érdekében. Bebizonyosodott, hogy a világ pénzügyi rendsze-
rének m_ködése az ázsiai országok számára nem jelent biztonságot. Ezért a régió pénz-
ügyi stabilitásának fenntartása és a hasonló helyzetek elkerülése érdekében célszer_ egy 
a saját érdekek védelmét garantáló belsQ rendszert létrehozni.

Ugyanebbe az irányba hatott a világ regionális blokkjainak (az észak-amerikai és a 
pánamerikai szabadkereskedelmi övezet, az Európai Unió, valamit az Afrikai Unió, stb.) 
megerQsödése. Különösen az észak-amerikai és az európai együttm_ködések aggasz-
tották a kelet-ázsiai országokat. Úgy vélték, hogy megfelelQ ellensúlyok nélkül ezek a 
szövetkezések domináns szerepet tölthetnek be a világgazdaság m_ködési szabályainak 
meghatározásában. 

Az 1997–98-as pénzügyi válságot követQen az ASEAN tagországok gazdasági kapcsola-
tai bQvültek és kölcsönös függésük is erQsödött: az országok közti kereskedelmi forgalom és 
közvetlen tQkebefektetések is24 növekedtek. Így a kelet-ázsiai országok összes kereskedel-
mi forgalmában a régión belüli kereskedelem súlya 1980 és 2006 között 35 százalékról 54 
százalékra emelkedett.25 2008-ban az újonnan iparosodott országok (Dél-Korea, Szingapúr, 
Tajvan, Hongkong) közvetlen tQkebefektetéseinek részesedése (Szingapúr nélkül) az 
ASEAN régióban elérte a 24 százalékot, Kínában az 55 százalékot. (Lásd: Hashmi–Lee, 
2008.) A gazdasági együttm_ködés elmélyülését a belsQ integráció mellett ösztönözték a 
regionális és magasabb szint_ nemzetközi szerzQdések és szervezetek alkotta keretek, mint 
a WTO és az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttm_ködés (APEC), valamint a 
pénzügyi piac deregulációja és megnyitása a külföldi szervezetek elQtt. 

Bár a szabadkereskedelmi szerzQdés terve az ASEAN-ban már 1980 óta napirenden 
szerepelt, a tagországok csak 1992-ben hozták létre (AFTA; ASEAN Szabadkereskedelmi 
Övezet). Az alapító szerzQdésben szándékként foglaltak gyakorlati „megvalósulása”, 
a vámok mérséklése több lépcsQben zajlik. Számos ország már 0-5 százalékos szintre 
csökkentette a vámokat, az összes tagország csak 2015-re vállalta a „teljesen vámmentes” 
kereskedelem feltételeinek megteremtését.

Az ASEAN körül laza és szorosabb együttm_ködések, így kétoldalú és multilaterális 
kereskedelmi egyezmények, kétoldalú gazdasági társulások (EPA)26, szabadkereskedelmi 
társulások (FTA) sokasága jött létre külsQ országok (számos újonnan iparosodott or-
szág,27 valamint Japán és Kína) részvételével. Szorosabban intézményesült az ASEAN és 
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Kína, Japán, Dél-Korea szövetsége, az ASEAN+3. Az ASEAN+3 tovább bQvült Indiával, 
Ausztráliával és Új-Zélanddal (ASEAN+6). (Lásd errQl bQvebben: Hashmi–Lee, 2008.)28 
Ezek a laza és szorosabb társulások átrendezték a szervezet országainak korábbi pozíció-
it. (Például az ASEAN-Kína szabadkereskedelmi társulás „szervezése kapcsán” az indo-
néz külügyminisztérium aggodalmát fejezte ki, miszerint „a szabadkereskedelmi övezet 
esetleg negatív hatással lesz az indonéz vállalatokra”.) (Lásd: A Kína-ASEAN…, 2010.) 

A fenti, külpiaci együttm_ködéseken túlmutató, így mélyebb (pénzügyi) és nagyobb földrajzi 
kiterjedés_ integrációs keretek is létrejöttek ASEAN keretében, illetve bázisán. Ezek közül csak 
néhányat tekintünk át (errQl lásd részletesen az ASEAN honlapját,29 valamint a mellékletet).

Chiang Mai Kezdeményezés (CMI) és Chiang Mai Multilaterális Kezdeményezés (CMIM)
Az ASEAN+3 országok az ázsiai pénzügyi válságot követQen, pontosabban az 1999. nov-
emberi csúcstalálkozójukon saját védelmük és függetlenségük30 megóvása érdekében „az 
önsegélyezési és támogatási mechanizmusok” bQvítésérQl döntöttek. Ez a célkit_zés a 
Chiang Mai Kezdeményezés keretében, kétoldalú devizacsere megállapodások31 hálózatá-
nak megteremtésével valósult meg. A központi bankok 17 kétoldalú devizamegállapodást 
kötöttek, összesen 52,5 milliárd US dollár értékben. 2007-ben minQségi továbblépés történt, 
többoldalú devizaszövetséget hoztak létre (Chiang Mai Multilaterális Kezdeményezés): a 
devizatartalékok meghatározott hányadát egyesítették annak érdekében, hogy a nemzeti 
jegybankok „jobban védekezhessenek az országaikban esetlegesen fellépQ pénzügyi válsá-
gok ellen” (Ázsiai védelem…, 2007). E devizaszövetség keretében már 2009-ben 120 mil-
liárd dollárra, 2012-ben pedig 240 milliárd dollárra emelték a „közös” devizatartalékokat. 
Célul t_zték ki az ázsiai valutaunió megteremtését: így 2012-ben tervbe vették súlyozott 
valutakosáron alapuló regionális elszámolási egység (RMU) bevezetését, mely hosszabb 
távon a nemzetközi tartalékvalutává is válhat. (Lásd errQl: Rana, 2012.)

Ázsiai Kötvénypiac Kezdeményezés (ABMI)
Az Ázsiai Kötvénypiac Kezdeményezés (2003-tól) a megtakarítások hatékonyabb hasz-
nosítását szolgálja egész Ázsiára kiterjedQen, az alábbi eszközökkel: a kötvények „válasz-
tékának” növelése, a kötvénypiac ösztönzése, a kötvénypiaci infrastruktúra fejlesztése. A 
kötvénypiac fejlesztését szolgáló intézkedések hozzájárultak ahhoz, hogy hat év alatt a 
kötvényforgalom 2,8-szorosára nQtt (Rana, 2012).

Kelet-Ázsiai Csúcstalálkozó (EAS)
Az ASEAN bázisán 2005-ben jött létre a Kelet-Ázsiai Csúcstalálkozó. Alapítói a követ-
kezQ országok: Ausztrália, Brunei, Dél-Korea, Fülöp-szigetek, Kambodzsa, Kína, India, 
Indonézia, Japán, Laosz, Malajzia,·Mianmar, Szingapúr, Thaiföld, Új-Zéland, Vietnám. A 
szervezQdés az alábbi célokat hirdette meg: közös érdekek szerinti stratégiai, politikai és 
gazdasági dialógus a békét, stabilitást és a fejlQdést szolgálva. Mint a neve is jelzi, „… nem 
rendelkezik intézményesült szervezettel, és egyelQre csupán évenként megrendezett általá-
nos politikai és biztonsági fórumként szolgál…” (Varga 2011). 2011-ben a résztvevQkhöz 
csatlakozott az Egyesült Államok és Oroszország is.

Kelet-ázsiai Gazdasági Közösség (EAC)
2004-ben vették tervbe Kelet-ázsiai Gazdasági Közösség megalakítását. A 2011 novemberi 
ASEAN csúcstalálkozón már 2015-re célként t_zték ki egy szorosabb, az Európai Unióhoz 
hasonló gazdasági közösség létrehozását. A kezdeményezés megvalósíthatóságát számos 
szakértQ nem tartja reálisnak.
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Érveik szerint az ázsiai országok társadalmi berendezkedése és gazdasági rendszere 
kevésbé homogén, mint az európaiaké (nagyobbak a különbségek a fejlettség és jövede-
lem szintjében, a gazdasági szerkezetben, stb.). Az EU elQzményeit tekintve sok évtize-
des múlttal rendelkezik,32 ami nem mondható el a szövetkezni kívánó ázsiai országok-
ról. A régió súlypontját alkotó két gazdasági-politikai „nagyhatalom”, Japán és a Kínai 
Népköztársaság gazdasági és politikai érdekei eltérQek (történelmi okokra visszavezethe-
tQen), és még nem „sikerült” közös álláspontot kialakítaniuk az összes regionális kérdés-
ben. Rendkívül dinamikus fejlQdése eredményeként a Kínai Népköztársaság válik a régió 
gazdasági központjává: Ez a dinamikus gazdasági fejlQdés jelentQsen átrendezi termelés 
és a kereskedelmi szerkezetét a régió országaiban és külsQ partnerországaikban is. (Lásd 
errQl Hashmi–Lee, 2008.)

(Zárómegjegyzések) Az 1990-es és a 2000-es évek végén bekövetkezett globális pénz-
ügyi válságok mintegy katalizátorként szolgáltak regionális nemzetközi szervezQdések 
átalakulásához. Így a már létezQ szervezetekben szorosabbra f_zték az együttm_ködést. 
Új nemzetközi „szervezQdések, szövetségek” is alakultak. Az új szervezetek és szervezQ-
dések megjelenésének hatása a helyi „geopolitikai” stabilitástól a kontinenseken átívelQ 
potenciális hatalmi erQközpontok megjelenéséig terjed. Az erQsödQ gazdasági-politikai 
szervezQdések/szervezetek között „átfedések vannak”. Így Kína csatlakozott a BRICS-
hez, Sanghaji Együttm_ködési Szervezethez és az ASEAN+3-hoz. Oroszország tagja a 
BRICS-nek és a Sanghaji Együttm_ködési Szervezetnek, stb. (lásd a 3. ábrát).

3. ábra: BRICS-országok nemzetközi szervezetekben
Lásd: The BRICs. The trillion-dollar club. The Economist, April 15th 2010

A pénzügyi válságból a gazdasági recesszió, a termelés csökkenésének irányába moz-
duló világgazdaságot a gazdaságtörténetben elsQ ízben fejlQdési tempójukból eredQen a 
fejlQdQ/felzárkózó országok, élen a BRICS-országokkal stabilizálták.

A fejlQdQ/felzárkózó országok növekvQ gazdasági erejüket politikai-hatalmi befolyássá 
igyekeznek kiterjeszteni. Így a nemzetközi politikai és pénzügyi szervezetekben érdekei-
ket egyeztetve lépnek fel. A BRICS-országok közösen követelik a Nemzetközi Valutaalap 
és a Világbank reformját, nagyobb beleszólási lehetQségét kérve a döntéshozatalba. 
Pótlólagos pénzügyi hozzájárulásuk feltételeként támasztják a szavazati arányuk növe-
lését, szerepük erQsítését a szervezetek vezetQ testületeiben és a döntéshozatalban. Kínai 
vezetQk közölték, hogy nehezen lehet meggyQzni saját lakosságukat, több százmillió sze-
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gény embert az európai régió pénzügyi rendszerének megtámogatásáról, melynek or-
szágaiban magas az életszínvonal. Ezért felszólították a válságtünetekkel küszködQ 
fejlett országokat „gazdálkodásuk” megreformálására. A BRICS mintegy a fejlQdQ 
országok képviselQjeként lép fel az ENSZ-ben, WTO-ban, IMF-ben, Világbankban.

A pénzügyi válságból eredQ bizonytalanságok és veszteségek kivédésre több 
regionális szervezQdés is a nemzetközi fizetQeszköznek tekintett dollár és euró sú-
lyának csökkentésére törekszik. Így a dollár „kikerülése” érdekében nemzeti valutá-
ikat kezdték el használni az egymás közötti elszámolásokban, és közös elszámolási 
rendszerek kialakítását is tervezik. A BRCS-országok a Világbank mintájára közös 
pénzügyi szervezet alapításáról is tárgyalnak, mely „kifejezné a csoport növekvQ 
gazdasági erejét” (Jöhet a második …, 2012).

A fejlQdQ/felzárkózó országok szövetségeinek jövQjét illetQen sokféle elQrejelzés 
látott napvilágot. AlapvetQ kérdés, hogy az együttm_ködésük taktikai, rövid távú ér-
dekérvényesítési lehetQség csupán, vagy elég erQsnek, „stratégiainak” bizonyul hosz-
szú távon. Számos szerzQ szkeptikus.

A fejlQdQ/feltörekvQ országok súlya nQ a világgazdaságban. Két évtizede a legfej-
lettebb országok, a G7 csoport együttesen több mint 70 százalékát adták a világgazda-
ság teljesítményének, addig 2012-ben ez az arány már 50 százalékra esett vissza (Új 
világrendet…, 2012). Az EU és USA GDP-je külön-külön azonban még jelenleg is 
meghaladja az összes szervezQdés együttes GDP-jét (lásd a mellékletet). Az USA ha-
dikiadásai pedig nagyobbak, mint az Qt követQ hat országé együttesen (Urkuti, 2010). 
Elhangzik, hogy a feltörekvQ országokban a növekedés egy bizonyos fejlettségi szin-
tet elérve megtorpanhat (mint például Japánban). A környezetterhelési problémák is 
mérsékelhetik a fejlQdésüket. Mások azt emelik ki, hogy jelen vannak a történelmi 
múltból eredQ konfliktusforrások (határviták stb.), és a jelen és jövQ szempontjából 
ellentétes gazdasági érdekek (nyersanyag-, energiaigény kielégítése, piacok stb. te-
rén) „lazíthatják” és meg is bonthatják a jelenleg erQsödQ együttm_ködéseket. (Lásd: 
Bernáth; BRICs and beyond, 2007.)

Ugyanakkor egyfajta minQségi társadalmi-gazdasági „modellváltást” is vizionál-
nak, mivel miközben az elmúlt másfél évtized válságai az „angolszász típusú, pi-
acorientált kapitalizmus fölényét” megtépázták (Urkuti, 2010), a fejlQdQ/feltörekvQ 
régió számos nagy és kisebb országát elkerülték, sQt dinamikusan elQretörésüket sem 
törték meg. A sikeres országokban a válság közepette nem liberalizálták gazdaságot 
a washingtoni konszenzus szellemében, és jelentQs mérték_ és hatókör_ az állami be-
avatkozás. Kínában tervezés-centrikus és központból vezérelt az állami gazdaságirá-
nyítás, de a többi országban is nagy az állam szerepe a stratégiaalkotásban, valamint 
a stratégiai projektek, az infrastruktúra, a kutatás, az oktatás finanszírozásában, stb. A 
dinamikus fejlQdéssel párhuzamosan az óriási társadalmi polarizálódás enyhült: óriási 
(milliós tömegek) léptek át a szegénysorból a középosztályba például Brazíliában és 
Kínában. Ellenpólusként a neoliberális kapitalizmuson alapuló globalizáció növeli a 
szegények és gazdagok közötti különbséget (országok között és országokon belül). 
Kínai kutatók szerint a „feltörekvQ országok felemelkedése vélhetQen egy igazságo-
sabb és méltányosabb nemzetközi politikai és gazdasági rend megvalósulását segíti 
elQ”. (Lásd: Új világrendet…, 2012.)33
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MELLÉKLET

Ország
2013

GDP (milliárd US$)

Világ 73 982
Európai Unió 17 372

USA 16 800

Japán 4 902

Dél-Korea 1 222

BRICS 15 764
Brazília 2 243

Oroszország 2 118

India 1 871

Kína 9 181

Dél-afrikai Köztársaság 351

Sanghajiak 11 590
Oroszország 2 118

Kína 9 181

Kazahsztán 220

Kirgizisztán 7

Tadzsikisztán 8

Üzbegisztán 56

ASEAN 2 407
Indonézia 870

Thaiföld 387

Malaysia 313

Szingapúr 296

Fülöp-szigetek 272

Vietnám 171

Burma 56

Brunei 16

Kambodzsa 16

Laosz 10

Az adatok forrása: List of countries by GDP (nominal). 
List by the International Monetary Fund. http://
en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_
(nominal)

BRICS

Tagok: Brazília, Dél-afrikai Köztársaság, India, Kína, 
Oroszország

Sanghaji Együttm_ködési Szervezet

Tagok: Oroszország, Kína, Kazahsztán, Kirgízia, 
Tádzsikisztán, Üzbegisztán

MegfigyelQ: Afganisztán, India, Irán, Mongólia, 
Pakisztán

Konzultációs partner: Belorusszia, Sri Lanka, 
Törökország

ASEAN

 ASEAN teljes jogú tagok: Malajzia, Indonézia, 
a Fülöp-szigetek, Szingapúr, Thaiföld, Brunei, 
Laosz, Vietnam, Kambodzsa és Mianmar

 ASEAN megfigyelQ: Pápua Új-Guinea, 
Kelet-Timor
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       ASEAN tagjelölt
              ASEAN +3 (Japán, Kína, Dél-Korea) 
                     Kelet-Ázsiai Csúcstalálkozó (East Asia Summit, EAS) 
       Pót tagországok 
                                       ASEAN Regionális Fórum (ASEAN Regional Forum, ARF): ASEAN-tagországok, 
                                       valamint Ausztrália, Banglades, Kanada, Kína, EU, India, Japán, Észak-Korea,
                                       Dél-Korea, Mongólia, Új-Zéland, Pakisztán, Pápua Új-Guinea, Oroszország, 
                                       Kelet-Timor, USA, Sri Lanka. 
       MegfigyelQ országok 
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