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A második világháborút követően 
a kelet- és délkelet-ázsiai térség 
hatalmi rendszere jellemzően 

két tényezőn nyugodott: az Amerikai 
Egyesült Államok tengeri és légi kato-
nai hegemóniáján, valamint a térségbeli 
többi szereplő gyengeségén. Az ame-
rikai külpolitika célja – a hidegháborús 
logika alapján – a kommunista térnyerés 
feltartóztatása volt, amelynek érdekében 
a régió kis államok szimpátiáját igyeke-
zett megnyerni. Regionális stratégiája 
jellemzően két fő elemből állt: a kisebb 

országoknak adott biztonsági garanciák-
ból, valamint a stabilitásuk növelését cél-
zó gazdasági előnyökből.1 A rendszer a 
Szovjetunió fölbomlása után is fennma-
radt, a mai napig meghatározva az USA 
regionális külpolitikáját.

Kína hatalmának folyamatos növeke-
dése azonban az utóbbi évtizedekben 
egyre inkább hatást gyakorol a térség 
erőviszonyaira, amire az Egyesült Ál-
lamok az Obama-adminisztráció alatt 
meghirdetett, „Fordulat Ázsia felé” 
(Pivot to Asia [röviden: pivot], illetve 
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A második világháborút követően a kelet- és délkelet-ázsiai térség hatalmi erőviszonyaiban 
egy olyan egyensúlyi helyzet alakult ki, amely kijelölte a nagyobb és a kisebb államok moz-
gásterét is. Az utóbbi években Kína erősödésével ez az egyensúly megbomlóban van, és a 
képességek egyre inkább aszimmetrikussá válnak, amit Kínának az elmúlt időszakban ta-
pasztalt asszertív magatartása is tükröz. Mindez jelentős mértékben kihat az államok viselke-
désére és választott stratégiájára. A jelen tanulmány a nemzetközi kapcsolatok aszimmetrikus 
elméletének játékelméleti megközelítésén keresztül vizsgálja meg a térség átalakuló erőviszo-
nyait, arra a kérdésre keresve a választ, hogy hogyan alakul a közeljövőben az érintett államok 
várható viselkedésformája.

After the Second World War a balance of power took shape in East and Southeast Asia, which 
determined the maneuvering room of small and big countries within the region. In recent 
years, along with the strengthening of China, this balance has been deteriorated, and the 
capacities of the region’s countries seem to become more and more asymmetric, which was 
reflected by China’s more assertive behavior lately. This has a huge effect on the attitude 
and strategy of the neighboring countries. The present study examines the power relations 
within the region, through the game theoretic approach of asymmetric theory of international 
relations, in order to predict the most probable future behavior of the states concerned.

* * * 
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később a Rebalancing [kiegyensúlyo-
zás]) mottójú új külpolitikai koncepció-
val igyekezett választ adni. A 2012-ben, 
Hillary Clinton külügyminisztersége 
alatt meghirdetett terv – amely bizonyos 
szempontból szerves folytatása volt a 
korábbi amerikai regionális külpolitiká-
nak – három fő elemből állt: az amerikai 
flotta 60 százalékának a Csendes-óceán 
térségébe történő áthelyezése 2020-ra; a 
regionális szövetségesek megerősítése és 
aktivitásuk növelése; valamint egy olyan 
szabadkereskedelmi zóna létrehozása 
(Trans-Pacific Partnership, TPP), amely-
ből Kína kimaradt volna.2 Az amerikai 
elképzelések szerint ezek eredményeként 
létrejönne egy olyan környezet, amely-
ben elkerülhető egy Kínával való hideg-
háborús jellegű szakítás. A terv megva-
lósításával nemcsak Kína növekvő erejét 
kívánták ellensúlyozni, hanem az arra is 
alkalmasnak tűnt, hogy az USA továbbra 
is megőrizze a régióban betöltött szabály-
alkotó szerepét.

A szakirodalomban a pivot-politika si-
keressége viták tárgyát képezi.3 Katonai 
értelemben ki kell emelni, hogy a flotta 
60 százalékának a térségbe vezénylése 
– amely folyamat jelenleg is tart – a költ-
ségvetési korlátozások miatt korántsem 
biztos, hogy 2020-ig megvalósul. (Azt 
sem szabad elfelejteni, hogy ez az arány 
már egy méreteiben csökkentett flottára 
vonatkozik, tehát a gyakorlatban a jelen-
leginél nagyobb amerikai katonai jelen-
léttel nem kell számolni.)4 Donald Trump 
2017. januári hivatalba lépése némiképp 
módosította az amerikai stratégia prio-
ritásait (pl. az USA kilépése a TPP-ből), 

mindazonáltal a korábbi irányvonal lé-
nyegi módosulása nem valószínű, Kína 
ellensúlyozása továbbra is a fő cél marad.

A jelen tanulmány amellett érvel, hogy 
az Ázsiára vonatkozó amerikai külpoliti-
kai cél a jövőben nem lesz fenntartható. 
Feltevésünk szerint a Kelet- és Dél-kínai-
tengeren az erőviszonyok annyira aszim-
metrikussá váltak, amelynek következ-
tében Kína és a régió kisebb államainak 
a viselkedése alapvető változáson megy 
keresztül, ez pedig törvényszerűen kihat 
az USA regionális szerepére és a követ-
kező amerikai kormányok lehetőségeire is.

Az elemzés során játékelméleti mód-
szerekkel vizsgáljuk meg Kína és a regio-
nális szereplők viselkedését.5 Bár a kelet- 
és dél-kínai-tengeri régió, valamint Kína 
bilaterális kapcsolatai rendkívül komple-
xek, a játékelmélet alkalmazását mégis 
célravezetőnek tartjuk, mert a viselkedési 
alternatívák leegyszerűsítése révén rávi-
lágíthatunk a probléma kulcsfontosságú 
jellemzőire. A vizsgálat során a válasz-
tott módszer következtében az államok 
viselkedéseinek a kulturális magyaráza-
tától eltekintünk, és kizárólag a nyugati 
értelemben vett racionális szereplőkként 
tekintünk rájuk.6 Nem teszünk továbbá 
különbséget a régió kisebb és nagyobb 
államai között sem. Bár az egyes orszá-
gok – mint Szingapúr és Indonézia – már 
csak a méretükből fakadóan is teljesen 
eltérő kapacitásokkal rendelkeznek, ezért 
a Kínához fűződő viszonyuk is eltérő, a 
választott játékelméleti módszert a felté-
telezésünk vizsgálata érdekében mégis 
egyaránt alkalmazhatónak tartjuk.
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A nemzetközi kapcsolatok
elméletének két állam
kapcsolatára vonatkozó
klasszikus megközelítése

A nemzetközi kapcsolatok elméletének 
sokáig axiómaként kezelt alaptétele sze-
rint az államközi rendszer anarchiszti-
kus, mivel nem létezik egy olyan hata-
lom- vagy erőszak-monopólium, amely 
meghatározná az államok helyét és vi-
selkedését, nincs meghatározó rend, és 
bár léteznek kisebb és nagyobb államok, 
azok motivációi azonosak – a túlélés és 
a hatalom növelése –, így a viselkedésük 
is törvényszerűen egyformán önérdeket 
követő.

Játékelméleti megközelítésben két ál-
lam kapcsolatát Robert Axelrod modellje 
alapján az együttműködés–versengés di-
chotómiában egy klasszikus kétszereplős 
fogolydilemmaként írhatjuk le.7 Mindkét 
szereplő két tiszta stratégiát követhet:8 
kooperatív, illetve versengő (nem koope-
ratív) magatartást gyakorolhat. A helyze-
tet bimátrixban ábrázolva a kifizetések 
az 1. táblázat szerint alakulnak:

A mátrix négy stratégiai kombinációt 
ábrázol. „A” esetben a két állam együtt-
működik. „B” és „C” helyzetben az egyik 
állam kooperál, míg a másik nem. Végül 
„D” esetben egyik fél sem választ koope-
ratív magatartást. A kifizetési értékektől 
függően a helyzet akkor válik fogolydi-
lemmává, ha T>R>P>S. Mivel mindkét 
állam önérdekkövető, és a hatalomma-
ximalizáló elv irányítja őket, mindket-
ten nem kooperatív viselkedést válasz-
tanak, ami a játék egyensúlyi kimenete 
lesz (Nash-egyensúly).9 Ugyanakkor ez 
a stratégiai kombináció nem tekinthető 
Pareto-hatékony helyzetnek.10

Változik azonban a játék kimenete, 
ha – a valóságnak megfelelően – a játék 
sorozatos ismétlődésével számolunk. 
Amennyiben 2R>T+S, akkor hosszú 
távon az „A” stratégiai kombináció je-
lenti a Nash-egyensúlyt, amely egyben 
Pareto-hatékony is. Ennek kialakulását 
Axelrod vizsgálatai bizonyítják, ame-
lyek szerint a játék végtelen számú is-
métlődése esetén jellemzően a „szemet 
szemért” elv (Tit-for-Tat, TfT) érvénye-
sül: a szereplők inkább hajlanak a ko-
operációra, és csak akkor választják a 

1. táblázat
Két állam kapcsolatának játékelméleti ábrázolása

a nemzetközi kapcsolatok elméletének klasszikus megközelítése értelmében

2. ország

Együttműködő Versengő

1. ország
Együttműködő A (R; R) B (S; T)

Versengő C (T; S) D (P; P)
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versengő magatartást, ha a másik állam 
is azt alkalmazza velük szemben. Ebben 
az esetben „A” helyzetet rendszerint „A” 
követ, viszont „B” helyzetet „D” vagy 
„C”. A további gondolatmenet könnyebb 
követhetősége érdekében a fogolydilem-
ma kifizetéseit számokban fejezzük ki. 
Ekkor táblázatunk a 2. táblázat szerint 
néz ki.

Ekkor T=2; R=1; P=-1; S=-2. Tehát fenn-
áll a fogolydilemma klasszikus feltétele.

Aszimmetrikus kapcsolat

A nemzetközi kapcsolatok aszimmetri-
kus kapcsolatok elmélete a klasszikus 
és strukturális realizmussal szemben azt 
állítja, hogy a nagy és a kis államok elté-
rően ítélik meg a környezetüket, emiatt a 
fenyegetettségérzetük is eltérő, ezért má-
sok a motivációik, és ennek megfelelően 
eltérő a viselkedésük is.11 A kisebb állam 
nem tudja a nagyobb létét fenyegetni, 
míg a nagyobb sem tudja a kisebbre rá-
erőltetni a saját preferenciáit olyan költ-
ségek árán, amely még elfogadható lenne 
a számára.12

Brantly Womack színes hasonlata sze-
rint az aszimmetrikus kapcsolatrendszert 
leginkább egy kártyajátékkal ragadhat-
juk meg, ahol a szereplők olyanok, mint a 
játékosok: mind ugyanazt a játékot játsz-
szák, csak más lapokat kapnak, és más 
anyagi háttérrel rendelkeznek. Az eltérő 
értékű lapok miatt ugyanaz a játék mást 
és mást jelent a különböző erőforrással 
rendelkezőknek: a gazdag szerencsejáté-
kosnak egy veszteség természetesen fáj, 
de előbb-utóbb túlteszi magát rajta; ezzel 
szemben a szegény játékosnak a veszte-
ség akár egzisztenciális kérdés is lehet.

Ezért állítja Womack azt, hogy a para-
méter- vagy erőforrásfüggő racionalitás 
eltér a sima racionalitástól. Azaz az erős 
állam és a kisebb állam(ok) viszonya nem 
„egy”, hanem lényegében „két” kapcso-
latot jelent: az erős állam kapcsolatát a 
kis államokkal és a kis államokét az erő-
sebbel.13 Mindegy, hogy a játék agresszív 
vagy békés, az a két fél számára mást je-
lent. A gyengébbnek nagyobb szüksége 
van a békére, mert amíg az erős államnak 
csupán kellemetlen, ha a kisebb ellensé-
gesen viselkedik (pl. a konfliktus magas 

2. táblázat
Két állam kapcsolatának játékelméleti ábrázolása a nemzetközi kapcsolatok

elméletének klasszikus megközelítése értelmében, kifizetési értékekkel

2. ország

Együttműködő Versengő

1. ország
Együttműködő A (1; 1) B (-2; 2)

Versengő C (2; -2) D (-1; -1)



50 Külügyi Szemle

Eszterhai Viktor – Klemensits Péter

költsége miatt), az a kisebb fél számára 
egzisztenciális kérdés is lehet.

Az aszimmetrikus helyzetből követke-
zik, hogy a világ és az adott jelenségek 
percepciója a két fél között mindig elté-
rő. A kapcsolat nem problémamentes, de 
attól még lehet stabil. Éppen emiatt kri-
tizálja Womack a klasszikus nemzetközi 
kapcsolatok elméleteit a kontroll fogal-
mának értelmezése kapcsán. A nagyobb 
ugyanis nem feltétlenül tudja kontrol-
lálni a kicsit, ami azonban nagyon is 
frusztráló lehet számára.14 A nagynak 
tehát igenis figyelembe kell vennie a ki-
csit, s bizonyos fokú autonómiát kell biz-
tosítania neki. A kicsinek cserében tisz-
teletben kell tartania a nagyobb ország 
által lefektetett játékszabályokat. A stabil 
együttműködés (normális kapcsolat) ezért 
nem diktátum, sokkal inkább megegye-
zés, amely törvényszerűen hierarchiához 
vezet. Az pedig akkor lesz stabil, ha az 
államok társadalmi rendje legitimálja 
a rendszert: a kisebb államok számára 
az előnyök biztosítása, a nagyobbnak 
pedig a domináns helyzete elfogadása 
révén. Womack szerint az aszimmet-
rikus viszony egy általános jelenség a 

világpolitikában, amely több állam kap-
csolatát is meghatározza (például: USA–
Kanada, USA–latin-amerikai országok, 
stb.).

A nemzetközi kapcsolatok aszimmet-
rikus elmélete mindezek miatt támadja a 
nemzetközi kapcsolatok klasszikus rea-
lista felfogását, amely szerint csak időle-
gesen állhat fel egyensúlytalanság, mert 
a gyengébb államok szövetkeznek egy-
mással annak érdekében, hogy az erőseb-
bet ellensúlyozni tudják. Az aszimmetri-
kus elmélet a baloldali hegemóniaelméle-
teket és Immanuel Wallerstein világrend-
szermodelljét is kritizálja, amelyek a he-
gemóniát és az aszimmetriát valamilyen 
természetellenes, immorális állapotként 
fogják fel.15 Az aszimmetrikus hatalmi 
viszonyban a korábbi helyzethez (1. és 2. 
táblázat) képest a két szereplő számára a 
kifizetések és így a kapcsolatok is jelen-
tősen átalakulnak (lásd: a 3. táblázat).

A mátrix négy stratégiai kombinációt 
ábrázol. „A” esetben a két állam kooperál, 
de az erősebb állam – az erőforrásfüggő 
racionalitásnak megfelelően – nagyobb 
előnyre tesz szert, a kisebb a kettejük 
közötti státuszkülönbséget is kénytelen 

Kis ország

Együttműködő Versengő

Erős ország
Együttműködő A (2; 1) B (-1; 3)

Versengő C (1; -4) D (-1; -3)

3. táblázat
Az aszimmetrikus kapcsolat játékelméleti ábrázolása
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elfogadni. „B” esetben a nagyhatalom 
kooperatív magatartást folytat, míg a kis 
állam a szeme előtt lebegő rövid távú elő-
nyök következtében nem kooperatív mó-
don lép fel. Ez esetben a kis állam – nagy 
kockázatvállalás mellett – jelentős előny-
re tehet szert, míg a nagy államot kisebb 
veszteség éri. Az ilyen helyzetek a tör-
ténelemben jellemzően akkor álltak elő, 
amikor a nagyobb állam belső problémá-
val küzdött, és a kisebb ezt valamilyen 
formában (pl. a határterületekre való be-
törése stb. révén) kihasználta.

„C” helyzetben a kis állam koopera-
tív magatartást folytat, de a nagy nem. 
Ez a nagy állam számára jellemzően kis 
előnnyel jár, míg a gyengébbre egzisz-
tenciális veszélyt jelent. Az utolsó, a „D” 
esetben mindkét fél versengő magatartást 
választ, amely a nagyhatalom számára 
kisebb veszteséget jelent, de az elhúzódó 
konfliktushelyzet miatt nagyobb költség 
lép fel. A kisebb államra nézve ez a stra-
tégiai helyzet komoly fenyegetettséget 
jelent. Igaz, valamivel kedvezőbb a kifi-
zetés értéke, mint a „C” kombináció ese-
tén, ugyanis a nem kooperatív stratégia 
választásával felkészül a várható konflik-
tusra.

Mindezek tükrében a kisebb állam szá-
mára a legkívánatosabb stratégiai hely-
zet a következőképp alakul: B>A>D>C. 
A nagy állam esetében a képlet eltérő: 
A>C>D>B. A kisebb állam domináns 
stratégiája a versengő magatartás, míg az 
erősebbé a kooperáció.

Mivel a játék időben megismétlődik, 
a kisebb államok – a nagyobb veszte-
nivalójuk miatt – döntően kooperatív 

külpolitikát kényszerülnek folytatni, 
és az erre vonatkozó szándékot jelzik a 
nagyhatalom felé, annak reményében, 
hogy az is kooperál. A nagyhatalom alap-
vetően kooperatív, mert a konfliktusok-
nak jelentős belpolitikai következményei 
vannak, amelyek tetemes költségekkel 
járnak. Folyamatában nézve a kapcsola-
tok alakulását, az egyensúlyi helyzet az 
„A” stratégiai kombináció, vagyis mind-
két fél együttműködő magatartása esetén 
várható. Belátható, hogy a kisebb állam 
valamilyen okból versengő stratégiát 
is választhat. Ilyen esetben az várható, 
hogy a kapcsolatok alakulása az alábbi 
sorrend szerint történik: „A” helyzetet 
„B” követi, amely abban az esetben, ha 
jelentős kárral és státuszvesztéssel jár 
a nagyhatalom számára, annak büntető 
magatartását váltja ki („D”), s ez esetben 
a megoldást az „A” állapotba való vissza-
térés jelenti. Mindez a kapcsolaton belüli 
egyensúlyi állapot visszaállását eredmé-
nyezi.

Kína és a délkelet-ázsiai
országok kapcsolata az USA
vezette világrendben

A kelet- és délkelet-ázsiai régiónak a 
második világháború utáni kapcsolat-
rendszerében az USA volt a meghatáro-
zó szereplő, amely Kína és a kisebb álla-
mok viszonyára is rányomta a bélyegét. 
A korábbi ideológiai ellenségeskedést az 
1970-es években felváltotta a két nagy-
hatalom kooperációja, amelynek hajtó-
erejét a közös Szovjetunió-ellenesség 
adta. A közeledésre még nagyobb hatást 
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gyakorolt, hogy a kínai vezetés „reform 
és nyitás” politikájának a meghirdetésé-
vel az ország modernizálásának igénye 
összekapcsolódott a nemzetközi világ-
rendbe és intézményekbe való integrá-
lódással, amely döntően az USA által 
lefektetett nemzetközi szabályok elfoga-
dásával történt, bár a Szovjetunió elleni 
kiemelt szerepe miatt az ország az 1980-
as évek végéig nagyobb külpolitikai moz-
gástérrel rendelkezett. A régió számára 
ez egy rendkívül kedvező időszak volt, 
amelyben Kína és a többi állam kapcso-
lata látványosan javult.

Az 1990-es években a két ország viszo-
nya hűvösebbé vált ugyan, azonban Kína 
a modernizációs céljai miatt továbbra 
sem akart a Szovjetunió összeomlása 
után létrejött, az USA globális hegemón 
hatalmát jelentő „új világrenddel” (New 
World Order) szembefordulni.16 Azonban 
új geopolitikai helyzetet jelentett számá-
ra az, hogy a külpolitikai mozgástere a 
korábbihoz képest jelentősen lecsökkent, 
mivel az addigi, a Szovjetuniót ellen-
súlyozó kiemelt szerepe megszűnt. Az 
Egyesült Államok katonai hegemónsze-
repe a kelet- és délkelet-ázsiai régióban 
továbbra is fennmaradt, biztosítva a ki-
sebb államok védelmét és a világkeres-
kedelemben való aktív részvételét (pl. a 
szabad tengerhajózás biztosításával). Az 
USA a regionális jelenlétét jellemzően a 
katonai ereje bizonyos időközönkénti fel-
vonultatásával szemléltette.

Leegyszerűsítve, a kelet- és délkelet-
ázsiai régióban a hatalmi helyzet úgy 
alakult, hogy Kína az 1970-es évek vé-
gétől lényegében folyamatos kooperáci-
óra kényszerült,17 mivel ez a magatartás 

nélkülözhetetlen volt a modernizációs 
céljai eléréséhez. Az ország, ennek meg-
felelően, támogatta az ASEAN együtt-
működését, az 1997/98-as pénzügyi vál-
ság során gazdasági segítséget nyújtott 
a környező országoknak, megnyitotta 
gazdaságát a régió nagyvállalatai előtt, 
stb. Azokban a kérdésekben, amelyekben 
ellentétes álláspontot képviselt, mint a 
kisebb államok, kerülte a nyílt állásfogla-
lást, és jellemzően halogató magatartást 
választott. Ez a pragmatikus külpolitika 
a saját és az amerikai kapacitások kü-
lönbségének a realisztikus felmérésén 
alapult. Egyetlen olyan jelentős kérdés 
volt, amelyben Kína átmenetileg nem ko-
operatív magatartást tanúsított: a Tajvan 
elleni 1995-ös rakétakísérletek. Az USA 
viszont két anyahajócsoport küldésével 
azonnal demonstrálta a regionális és glo-
bális hegemónszerepét.18

A kisebb államoknak természetesen 
kedvező helyzetet teremtett a kooperatív 
Kína, és a gazdasági érdekeiket követve, 
ők maguk is jellemzően kooperatívabb 
stratégiát választottak. Valójában az 
USA biztosította védelmi háló, valamint 
Washington azon törekvése miatt, hogy a 
régióban ne alakuljon ki konfliktus, eb-
ben az időszakban a kisebb államoknak 
szélesebb lett a mozgásterük. Nem fel-
tétlenül kellett együttműködniük, mert 
biztosak lehettek abban, hogy Kína meg-
teszi azt. Különösen igaz volt ez a pivot-
politika meghirdetése után, amikor is 
az Egyesült Államok támogatta, hogy a 
kisebb államok aktívan lépjenek fel Kí-
nával szemben. Ennek a stratégiai hely-
zetnek a lényegét a következő bimátrix 
mutatja be.
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Láthatjuk, hogy a kisebb államok to-
vábbra is két magatartásforma közül 
választhattak, mert az USA védelmet je-
lentett az egyébként lényegesen erősebb 
Kínával szemben. A nem együttműködő 
stratégia nagyobb kifizetést jelent, ezért 
racionális választás. Hátránya azonban, 
hogy hosszú távon rontja a felek kö-
zötti bizalom kialakulásának az esé-
lyét. A kisebb államok tehát csak akkor 
választhatják ezt a stratégiát, ha biztosan 
maguk mögött tudják az Egyesült Álla-
mok támogatását. Kína számára az adott 
hatalmi helyzetben nem volt igazi válasz-
tási alternatíva: domináns stratégiája a 
kooperáció, mert ha nem kooperatív ma-
gatartást gyakorol, az USA azonnal meg-
torolta volna.

Dinamikusan elemezve a stratégiai 
helyzetet: a kisebb állam „A” helyzetet 
a nagyobb érdek reményében és az USA 
védelmének biztos tudatában átmeneti-
leg felválthatja „B”-vel. Kína azonban 
nem tehet mást, mint kooperatív straté-
giát folytat, amely eredményeként a kis 
állam továbbra is kitart a „B” helyzet 
mellett, illetve ha Kína extraelőnyöket 
tud biztosítani számára, visszatér az „A” 
állapotba.

Az egyensúly megbomlása.
Egy nem kooperatív Kína?

Az elmúlt években jelentős változás volt 
megfigyelhető Kína viselkedésében: 
szakított a korábbi „jószomszédi” poli-
tikával. A Dél-kínai-tenger lehetséges 
energiaforrásainak aktív felderítése, az 
ottani növekvő katonai jelenléte, vala-
mint a vitatott hovatartozású területeken 
történő mesterséges szigetépítések, illet-
ve a Nemzetközi Bíróság ítéletének a fi-
gyelmen kívül hagyása mind azt üzeni, 
hogy Kína a jövőben nem feltétlenül fog 
kooperatív stratégiát folytatni.19 Mindez 
meglepetésként érte a régió szereplőit, el-
sősorban az Egyesült Államokat, hiszen 
egyre nyilvánvalóbb, hogy az amerikai 
befolyás kiszorítása a kínai cél.20 E stra-
tégia megváltozásának a hátterében négy 
fő ok azonosítható:
1. A térségbeli gazdasági és katonai 

erőviszonyok egyre inkább Kína ja-
vára változnak, a kisebb országok a 
gazdaságilag évtizedek óta stagnáló 
és történelmi okokból az önvédelem-
re keveset fordító Japánnal együtt-
működve sem képesek ellensúlyozni 
Kínát.21 Az egyre aszimmetrikusabb 

4. táblázat
A kelet- és délkelet-ázsiai régió stratégiai helyzete 1989-tól a 2010-es évek közepéig

Délkelet-ázsiai ország

Együttműködő Versengő

Kína
Együttműködő A (2; 1) B (-1; 2)

Versengő – –
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viszony miatt növekvő szükség van 
az USA aktív jelenlétére, amely 
azonban már nem igazán képes lépést 
tartani Kína gazdasági felfutásával. 
A délkelet-ázsiai országok belpoliti-
kájában tehát mind nagyobb szerepet 
kap Kína, ami azzal jár, hogy a helyi 
politikai elitek újradefiniálják a nem-
zeti érdekeik fogalmát.

2. A saját és a hozzá kötődő érdekcso-
portok gazdasági érdekeit szolgálva 
az USA-nak a Kína ellensúlyozását 
célzó politikája eddig többnyire a re-
torika szintjén érvényesült, és az ak-
tívabb fellépést az Egyesült Államok 
a szövetségeseire hárította. Mindez 
kétségeket ébresztett az utóbbiakban 
azzal kapcsolatban, hogy az ameri-
kaiak valóban hajlandóak a védel-
mükben fellépni.

3. Az elmúlt évek során az USA egyre 
inkább a saját érdekeit helyezte elő-
térbe, míg a közjónak a kisebb or-
szágok számára történő biztosítása 
fokozatosan háttérbe szorult. Ez a 
folyamat jól megfigyelhető az „újra-
egyensúlyozás” egyik pillérének szá-
mító TPP-tárgyalások elhúzódásá-
ban, majd a Trump elnöki beiktatását 
követő azonnali eltörlésében.22

4. Kína egyre inkább képes megakadá-
lyozni az USA regionális beavatko-
zását, a növekvő katonai potenciálja 
ugyanis elsősorban a „hozzáférést 
akadályozó” (A2/AD) képességek 
megerősödésében nyilvánul meg. 
Ez a stratégia alapvetően a repülő-
gép-hordozók, nukleáris meghajtá-
sú támadó tengeralattjárók, rakétás 

cirkálók és rombolók rendszeresítése 
mellett nagy hatótávolságú rakéta-
védelmi rendszerek kifejlesztésével 
kívánja elejét venni az ellenfelek 
térségbeli aktív katonai jelenlétének. 
Kína aszimmetrikus haderőfejleszté-
sének a célja, hogy egyes kulcsterüle-
tek koncentrált fejlesztésével tegyen 
szert előnyre. A régió szempontjából 
a legfontosabb a kínai rakétatechni-
ka (pl. az olyan nagy hatótávolságú, 
hajók ellen bevethető ballisztikus ra-
kéta, mint a DF-21D), amely lehetővé 
teszi az amerikai flotta kulcspontjá-
nak számító anyahajócsoportok elle-
ni, szárazföldről indított sikeres tá-
madást.23 Ez utóbbi következtében a 
regionális konfliktusokba való ame-
rikai beavatkozás egyre kockázato-
sabbá válik (pl. az amerikai tengeri 
hatalom szimbóluma megsérülhet, 
több ezer áldozattal járhat, stb.), amit 
a washingtoni vezetésnek mérlegel-
nie kell.24 Mindezek következtében, 
bár az USA továbbra is folytatja a ha-
gyományos őrjáratozási stratégiáját, 
annak elrettentő ereje egyre kisebb 
lesz.25

Az átalakulóban lévő stratégiai helyzet 
eredményeként Kína mozgástere is vál-
tozik, így egyre inkább egy klasszikus 
aszimmetrikus hatalmi helyzet alakul ki 
a kelet- és délkelet-ázsiai régióban (5. táb-
lázat).

Megállapítható, hogy a megváltozott 
stratégiai helyzetben immár mindkét 
szereplő újra választhat a kooperatív 
és nem kooperatív magatartás közül. 
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Kína továbbra is az együttműködésben 
érdekelt („A” helyzet), viszont üzenetet 
kell küldenie, hogy adott esetben nem 
kooperatív magatartást („C” és „D”) is 
folytathat. A preferencia sorrendje Kína 
számára: A>C>D>B. Bár a kisebb állam 
preferencia-sorrendje B>A>C>D, az az 
amerikai védelem nélkül túl nagy kocká-
zattal jár, ami arra készteti őket, hogy ko-
operatív külpolitikát válasszanak. A kis 
államok viselkedésében való átmenet di-
namikusan leírva: a kooperatív Kína és a 
kis államok kétféle magatartásának meg-
felelően a kiindulási helyzet „B” vagy 
„A”, amit megváltoztat a nem kooperatív 
Kína, „D” és „C” helyzetet hozva létre. 
Ezt követően helyreáll az „A” helyzet, 
mert mindkét fél a kooperációban érde-
kelt.

Az 5. játékelméleti táblázatunk ösz-
szefoglalva azt mutatja, hogy Kína és a 
délkelet-ázsiai országok számára a ra-
cionális választás az együttműködésre 
építő stratégia, s azt Kína akkor tudja a 
leggyorsabban kiváltani, ha átmenetileg 
versengő szereplőként lép fel. Annak ér-
dekében, hogy ezt az elméleti következ-
tetést igazoljuk, egy esettanulmány során 

megvizsgáljuk a régió egyik kisebb álla-
mának a viselkedésében beálló változá-
sokat.

Esettanulmány: a Fülöp-szigetek

Ha a délkelet-ázsiai országok Kínával 
szembeni viselkedési modelljére szeret-
nénk példát találni, az utóbbi évek fejle-
ményeit figyelembe véve a Fülöp-szige-
tek az ideális választás. Egyfelől azért, 
mert a délkelet-ázsiai régióban az ország 
az Egyesült Államok egyik legfontosabb 
szövetségese, másfelől pedig, mert a Kí-
nával ápolt kapcsolatában markánsan el-
különíthető szakaszokat azonosíthatunk, 
szemben az olyan államokkal, ahol az át-
menetek kevésbé látványosak (pl. Thai-
föld, Malajzia stb.).

Az ország 1945 után az USA legfon-
tosabb szövetségesének számított a ré-
gióban, de a hidegháború befejezését 
követően a nemzetközi orientációja és 
az Egyesült Államokkal való viszonya is 
megváltozott. 1992-ben a kongresszusa a 
szuverén külpolitika kialakításának a jel-
szavával elutasította az amerikai katonai 
jelenlét meghosszabbítását. Ez azonban 

5. táblázat
Az aszimmetrikussá váló kelet- és délkelet-ázsiai régió

Délkelet-ázsiai ország

Együttműködő Versengő

Kína
Együttműködő A (2; 1) B (-1; 3)

Versengő C (1; -4) D (-1; -3)
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a politikai és a gazdasági kapcsolatokat 
csupán kis mértékben befolyásolta. 
A manilai kormány Kína felemelkedé-
sét és dél-kínai-tengeri expanzióját egy-
re inkább fenyegetésként értékelte, de a 
kooperatív kínai magatartásnak köszön-
hetően a filippínó vezetés is igyekezett 
együttműködést tanúsítani. Az 1997-es 
ázsiai gazdasági válság után a Kínával 
való gazdasági kapcsolatok erősítése 
még nagyobb jelentőségre tett szert, fő-
leg a nyugati segítség elmaradása miatt. 
Gloria Macapagal-Arroyo 2000–2010 
közötti elnöksége testesíti meg azt az 
időszakot, amikor Kína és a Fülöp-szi-
getek egyaránt kooperatív viselkedést 
tanúsított. Macapagal-Arroyo igyekezett 
az országot egyenlő távolságban tartani 
az USA-tól és Kínától, és a multilaterális 
együttműködés erősítésére törekedett. 
A terrorizmus elleni globális háborúban 
az ország az amerikaiak megbízható szö-
vetségese maradt, miközben Kínával is 
partneri viszonyt ápolt.26

Kína és a Fülöp-szigetek kapcsolatá-
ban a második azonosítható szakasz III. 
Benigno Aquino elnökségéhez köthető. 
2010-ben az ország – a katonai és politi-
kai támogatásért cserébe – üdvözölte az 
Obama-kormány által meghirdetett „újra-
egyensúlyozási” koncepciót, így annak 
Washington számára az egyik legfonto-
sabb pillére lett. Az Obama-kormányzat 
már nyíltan támogatta a Fülöp-szigete-
ket a Dél-kínai-tengert érintő vitájában, 
2011-ben pedig deklarálta, hogy a két or-
szág régi szövetséges és „stratégiai part-
ner”. 2014 áprilisában aztán a megnövelt 
védelmi együttműködési megállapodás 

aláírásával tovább mélyült a partnerség, 
lehetővé téve az amerikai haderő rotációs 
alapon történő visszatérését.27 Aquino a 
dél-kínai-tengeri érdekeltségek védel-
mét a nemzet legfontosabb geostratégiai 
érdekei közé emelte, amikor 2013-ban a 
hágai Nemzetközi Bíróság elé vitte az 
ügyet. Ezzel párhuzamosan pedig Kí-
nával szemben egy nem együttműködő, 
ellensúlyozásra törekvő politikába kez-
dett. Hazája gazdasági fejlődése követ-
keztében a Kínával fennállt politikai és 
gazdasági kapcsolatok megromlását el-
fogadhatónak vélte, és helyette inkább 
az ASEAN-partnerekre, az USA-ra és 
annak szövetségeseire, Japánra és Dél-
Koreára kívánt támaszkodni.28 Aquino a 
korábbiaknál is jobban elkötelezte magát 
az USA mellett, és a Kína bekerítését cél-
zó törekvéseket is támogatta.

2013–2014 során jelentős fordulat állt 
be a kínai magatartásban is. Az ország a 
mesterséges szigetek építése mellett gaz-
dasági szankciókat is bevezetett. A kínai 
befektetők távolmaradása mellett 2016 
nyarán már a Fülöp-szigetekről szárma-
zó banán importját is betiltotta (pedig az 
Ecuador mögött a második a világ banán-
termelésében),29 a hágai ítéletet követően 
pedig már a turisták is elmaradtak.30

A két állam kapcsolata – az elemzők 
többségének a további eszkalációra vo-
natkozó várakozásával szemben – ekkor 
váratlan fordulatot vett.31 Rodrigo Duterte 
elnök 2016. júniusi hivatalba lépése telje-
sen új alapokra helyezte az ország kül- és 
védelempolitikai stratégiáját, amelynek a 
legszembetűnőbb aspektusa az Egyesült 
Államoktól való eltávolodás és a Kína, 
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valamint Oroszország felé történő nyitás. 
A dél-kínai-tengeri vitában július 12-én 
meghozott bírósági ítélet lényegében a 
Fülöp-szigeteknek kedvezett, miközben 
Kína álláspontját elutasította. Duterte 
ennek ellenére kezdettől fogva a Kínával 
való kompromisszumot kereste.32 A 2016. 
október 18–21. közötti pekingi látogatása 
során megerősítette „független külpoli-
tikája” lényegi elemeit, amelyek között 
szerepelt ugyan az USA-val fennálló biz-
tonsági, gazdasági kapcsolatok megőrzé-
se, de egyúttal a Kínával való szoros gaz-
dasági kooperáció mellett foglalt állást. 
Természetesen a Fülöp-szigetek nem kí-
vánta az amerikaiakhoz fűződő diplomá-
ciai, védelmi és gazdasági kapcsolatait 
felszámolni, csupán a külpolitikai irány-
vonalát akarta függetleníteni Washing-
tontól, és ezzel az „újra-egyensúlyozás” 
koncepciójának nem szándékozott már a 
részese lenni. Úgy vélte, a Kínával való 
ellenségeskedés a továbbiakban már nem 
kifizetődő stratégia.

Kína, érzékelve, hogy az addigi nem 
kooperatív magatartása elérte a célját, 
vagyis határozottságával kooperatív vi-
selkedésre kényszerítette „ellenfelét”, 
Duterte közeledése eredményeként vál-
toztatott a stratégiáján. Dutertét az ok-
tóberi kínai útján a legmagasabb szinten 
fogadták, s Hszi Csin-ping elnökkel és Li 
Ko-csiang miniszterelnökkel is találko-
zott. Útjára több mint 400 filippínó üz-
letember kísérte el, jelezve a gazdasági 
kapcsolatok jelentőségét. 21 különböző 
megállapodást írtak alá a felek, össze-
sen 24 milliárd dollár értékben: közülük 
15 milliárd dollár kínai befektetést jelent, 
amelyekhez egy 9 milliárdos hitelkeret 

kapcsolódik. A Fülöp-szigetek Kína „21. 
századi tengeri selyemút” nevű projekt-
jéből sem szeretne kimaradni, ezért a 
beruházások nagy része infrastrukturális 
fejlesztésekhez köthető.33

Duterte számára sokat jelent, hogy a 
kínai kormány azonos álláspontot képvi-
sel a drogellenes fellépéssel és az emberi 
jogokkal kapcsolatban, a külföldi kritikát 
pedig mindketten elutasítják.

A reálpolitika szemszögéből nézve, a 
kínaiakkal való szoros együttműködés 
talán az USA-t is újabb gesztusok tételére 
sarkallja – ha szeretné megőrizni a ko-
rábbi pozícióját –, és a két nagyhatalom 
egymással szembeni kijátszásából most 
végre a Fülöp-szigetek is profitálhat.34

Kína és a Fülöp-szigetek hideghábo-
rút követő kapcsolatában sikerült a já-
tékelméleti módszerrel vizsgált eltérő 
viselkedési szakaszokat beazonosítani. 
Természetesen a modell csak a kapcso-
lat főbb jellemzőit és motívumait képes 
megragadni, míg a valóság és a szaka-
szok közötti átmenet sokkal összetettebb. 
Épp ezért, várhatóan a Fülöp-szigetek és 
Washington kapcsolatai átalakulásának 
korántsem lesznek azonnali és vissza-
fordíthatatlan következményei. Filippínó 
oldalról eddig semmilyen egyezmény 
felmondása nem merült fel, a több évti-
zedes szövetség felbontására sem történ-
tek konkrét lépések.35 Egyes vélemények 
szerint Donald Trump elnöksége idején, 
rövid távon a kapcsolatok javulása várha-
tó, viszont az esetleges növekvő amerikai 
elvárások következtében hosszú távon a 
korábbiaknál hűvösebb filippínó–ameri-
kai és javuló filippínó–kínai viszonyra 
lehet számítani.36
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Konklúzió és következmények

Az utóbbi években Kína részéről tapasz-
talható nem kooperatív stratégia egy 
racionális választás, amely azt tükrözi, 
hogy az ország számára döntő változás 
ment végbe a kelet- és délkelet-ázsiai 
régióban. Természetesen ez a döntése a 
feszültségek – átmeneti – növekedésével 
jár. Amennyiben az Amerikai Egyesült 
Államok nem képes a folyamatot meg-
fordítani, a kisebb országok akkor visel-
kednek racionálisan, ha a nagyobb vesz-
tenivaló elkerülése érdekében kooperatív 
stratégiát választanak.

A stratégiai környezet átalakulásában 
emellett egyre nagyobb szerepet kap, 
hogy gazdasági szempontból Kína va-
lamennyi szereplő számára nagyságren-
dekkel fontosabbá vált, mint az USA. Ez 
nem csupán azt jelenti, hogy Kína meg-
torolhatja a kisebb államok neki nem tet-
sző magatartását, de olyan gazdaságilag 
kecsegtető lehetőségeket is kínálhat (pl. 
az „Egy övezet, egy út” tengeri és száraz-
földi „gazdasági folyosói” vagy Regioná-
lis Átfogó Gazdasági Partnerség (RCEP) 
nevű szabadkereskedelmi övezet), ame-
lyek kihagyása vállalhatatlan politikai 
kockázatokkal járna a kormányok szá-
mára. Mindezek miatt a Kínával való na-
gyobb kooperáció egyre inkább nemzeti 
érdekké válik, akkor is, ha ennek elfoga-
dása több országban is érzékeny kérdés. 
Ez a megközelítés alátámasztja azt a 
véleményt, amely szerint Duterte „Kína 
felé fordulása” egyfajta láncreakciót in-
díthat el a régióban, és a többi délkelet-
ázsiai ország is követni fogja a Fülöp-szi-
getek politikáját.37

Természetesen az egyes államok elté-
rő geopolitikai érdekekkel, különböző 
történelmi tapasztalatokkal és kulturális 
gyökerekkel rendelkeznek, s a viselkedé-
sük korántsem határozható meg teljes bi-
zonyossággal.38 A nagyhatalmak közötti 
folyamatos és rendkívül rugalmas egyen-
súlyozási kísérleteikre azonban számta-
lan példát találunk a múltban. Kína és a 
régió növekvő kooperációja középtávon 
azt vetíti előre, hogy a feszültségek csök-
kennek a térségben, így az kikerül a világ 
„forró pontjai” közül.

A kisebb államok stratégiájában beál-
ló változás rendkívül jelentős következ-
ményekkel jár a régió szempontjából. 
Először is, az „újra-egyensúlyozás” és a 
kisebb államoknak nyújtott amerikai vé-
delemre és gazdasági előnyökre építő ha-
gyományos regionális politika összeom-
lik, és az Egyesült Államok egyre jobban 
kiszorul a régióból. Mindez azt jelenti, 
hogy Washington egyre kevésbé léphet 
föl ott szabályalkotó szereplőként. Mind-
ez a Trump-adminisztráció várhatóan 
befelé forduló külpolitikája nélkül is be-
következne, de az olyan lépések, mint a 
TPP felmondása, nagyobb lökést adhat a 
folyamatnak. A változásokat az amerikai 
külpolitika csak egy olyan gyökeresen új 
innovációja tudná megállítani, amelynek 
jelenleg nem mutatkozik jele. A Trump-
adminisztráció által bejelentett katonai 
fejlesztések önmagukban nem lesznek 
elégségesek.

Másodszor, a délkelet-ázsiai régióból 
való kiszorulással az USA elveszti a 
globális hegemónszerepét, hiszen a vi-
lág egyik régiójában már nem rendelke-
zik katonai fölénnyel. Habár Kína csak 
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egyetlen régiót fog az ellenőrzése alatt 
tartani, de az éppen a világ legfontosabb 
gazdasági térsége, így a nemzetközi sze-
repe és a világpolitikába való beleszólási 
joga drasztikusan megnő. Ennek ered-
ményeként a világ közelebb kerül egy 
posztamerikai (vagy posztnyugati) fejlő-
dési korszakhoz, és multipolarizálódik, 
ami megfelel Kína gyakran hangoztatott 
külpolitikai céljainak.

Harmadszor, a kelet- és délkelet-ázsiai 
államok nyitottabbak lesznek a Kína által 
kialakítani kívánt új regionális rend iránt. 
Kína – a korábbi történelmi korokhoz ha-
sonlóan – egy domináns szabályalkotó 
regionális hatalommá válik, s várhatóan 
egy olyan rendet fog kialakítani, amely 
az aszimmetrikus bilaterális kapcsolato-
kon létrejövő regionális hierarchia lesz. 
Mindez a korábbi történelmi periódusok-
ban nem ismeretlen, sőt a régió életét az 
elmúlt évszázadokban államközi rend-
szerként meghatározó hatalmi helyzet-
nek, a hódolati vagy hűbérajándék rend-
szernek a modernizált formában történő 
újjászületésével járhat. Ez pedig kihívást 
fog jelenteni a jelenlegi nemzetközi rend-
szernek, amely az utóbbi két évszázad-
ban a nyugati logikára, világszemléletre 
és működési elvekre épült.

Végül pedig évtizedes problémák 
(Észak-Korea és Korea megosztottsága, 
Tajvan) kerülnek új megvilágításba an-
nak következtében, hogy az USA nem 
lesz képes döntő hatást gyakorolni a ré-
gió sorsára. Ezekben az esetekben a befa-
gyott konfliktusok akár gyors megoldása 
sem zárható ki.
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Eszterhai Viktor – Klemensits Péter
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