
122 Külügyi Szemle

Hazánk keleti nyitás politikája és a 21. századi
geopolitikai stratégiák összefüggései 

Bernek Ágnes

A 2012-ben meghirdetett külgazdasági/külügyi stratégia, a keleti nyitás fő célja hazánk ex-
portjának földrajzi diverzifikációja, különösen a feltörekvő ázsiai országok irányába. A jelen 
tanulmány egyik hipotézise, hogy e keleti nyitási politikánk értelmezhető az új, többpólusú 
világrendre történő felkészülésként is. De felfogható a hagyományos (ortodox) geopolitikai 
gondolkodásmód 21. századi adaptációjaként is. A tanulmányban választ keresünk arra, hogy 
Halford J. Mackinder Világsziget-elmélete, azaz Eurázsia paradigmája mennyiben alkalmaz-
ható napjaink világára. Oroszország és Kína fokozódó együttműködése révén kialakul-e egy 
új, 21. századi eurázsiai erőtér? Hogyan tudjuk újradefiniálni hazánk szerepét a jelenleg for-
málódó többpólusú világban? S a legfőbb kérdés: e keleti nyitási stratégia révén milyen lehető-
ségeink vannak arra, hogy kilépjünk a Nyugat és Kelet közötti ütközőállami szerepkörünkből, 
s az új eurázsiai szuperkontinens hídállamává váljunk?

The primary goal of Hungary’s trade and foreign relations strategy of opening to the East 
as announced in 2012 has been the geographic diversification of her exports, particularly in 
favor of the emerging markets of Asia. One of the hypotheses of the present paper is that this 
policy of opening to the East can be interpreted as Hungary’s preparation for a multipolar 
world. It can, however, also be seen as the adaptation of traditional (orthodox) geopolitical 
thinking to the conditions of the 21st century. The paper investigates the extent to which 
Halford J. Mackinder’s „World Island” theory, in other words, the Eurasia paradigm, can be 
applied to our world today. Will the increasing cooperation of Russia and China bring about 
the emergence of a 21st century Eurasian sphere of power? How can we redefine the role of 
Hungary in the multipolar world that is emerging? The key question is: to what extent can the 
strategy of opening to the East enable Hungary to move from her a traditional role of conflict 
zone between West’s and East’s major powers to become a bridge that helps unite the new 
Eurasian supercontinent?

* * * 
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A magyar kormány 2012 áprili-
sában, a Széll Kálmán terv 2.0 
keretében2 fogadta el az új kül-

gazdasági stratégiát, amelynek egyik ki-
emelt célkitűzése az exportunk földrajzi 
diverzifikációja. Ennek az ún. „keleti 
nyitás” stratégiának a fő feladata annak 
elősegítése, hogy hazánk kivitele minél 
nagyobb mértékben bővüljön a feltörek-
vő, gyors gazdasági növekedési ütemet 
elérő ázsiai országok irányába. A straté-
gia külön is felhívja a figyelmet a kínai 
és az orosz reláció jelentőségére. Nagyon 
fontos kiemelni, hogy a keleti nyitás stra-
tégia nem a nyugati országok ellenében 
készült, hiszen az is szerepel benne, hogy 
tovább kell fejleszteni a nyugat-európai 
országokhoz és az EU új tagállamaihoz 
fűződő hagyományos gazdasági-keres-
kedelmi kapcsolatokat is. A keleti nyitás 
stratégia 2015-től az ún. „déli nyitás” kül-
gazdasági stratégiával egészült ki, amely 
főleg az afrikai és a latin-amerikai gaz-
dasági kapcsolatok erősítésére fókuszál.

A 2012-es külgazdasági stratégia a ki-
vitel földrajzi diverzifikációjának előse-
gítéséhez három eszközrendszer kialakí-
tását rendelte hozzá:

• a gazdaságdiplomácia aktivitásá-
nak fokozását az új külkereskedel-
mi irányokba;

• a külgazdasági szakdiplomaták há-
lózatának megerősítését;

• az állam részleges tulajdonával 
működő kereskedőház kialakítását, 
kiemelten azért, hogy az segítséget 
adjon a hazai kkv-k külpiacokra ju-
tásához.

A jelen tanulmány3 fő célja, hogy fel-
vázolja a keleti nyitás stratégia világgaz-
dasági és világpolitikai hátterét. Választ 
keres arra, hogy a jelenleg formálódó 
többpólusú világot milyen nagyhatalmi 
geopolitikai stratégiák alakítják. Külügyi 
szempontból a legfőbb kutatási kérdése 
az, hogy milyen esélyei vannak hazánk-
nak – egy kizárólag szárazföld ölelte, eu-
rópai viszonylatban közepes méretű, kö-
zepes gazdasági fejlettségű, az atlanti és 
az eurázsiai erőtér ütközőzónájában elhe-
lyezkedő országnak – arra, hogy ez az új, 
nem az euroatlanti kapcsolatok kizárólagos 
szerepére épülő politika a közeljövőben 
minél sikeresebb legyen. E kérdést külgaz-
dasági szempontból megfogalmazva fel-
tehetjük úgy is, hogy az Európa közepén, 
a Kárpát-medencében fekvő országunk 
esetében milyen realitásai vannak annak, 
hogy az Európa-centrikus külkereskedel-
münk minél nagyobb részét a vén konti-
nensen kívül bonyolítsuk le?

A geopolitika világában a nyugati országok által létrehozott és egyetemes-
nek kinyilvánított rend fordulópont előtt áll. Az elképzelések jobbító szán-
dékát világszerte értik, de nincs egyetértés a megvalósításuk körül; valójá-
ban az olyan fogalmak, mint a demokrácia, emberi jogok vagy nemzetközi 
jog annyira sokféle értelmezést kaptak már, hogy a szembenálló felek rend-
szerint ezeket a szavakat használják egymás ellenében „csatakiáltásként”.

Henry Kissinger1
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A tanulmány következő két része a két 
fő hipotézishez kapcsolódik: nevezete-
sen, hogy a 2012-ben megkezdett keleti 
nyitási politikánk értelmezhető egyrészt 
úgy, mint az új, többpólusú világrendre 
történő felkészülés, másrész pedig mint 
a hagyományos (ortodox) geopolitikai 
gondolkodásmód 21. századi adaptációja. 
Ezt követően a jelenleg formálódó eu-
rázsiai „szuperkontinens” lesz a fő vizs-
gálati témakör, majd a tanulmány a hazai 
külgazdasági realitásokat elemzi, az áru-
exportunk földrajzi szerkezete alapján. 
Végül a keleti nyitás stratégiát a jelenlegi 
geopolitikai kockázatok és lehetőségek 
felől közelítjük meg.

A 21. század formálódó
többpólusú világa –
bizonytalan jövőkép

A jelenlegi globális világgazdaság-
ban mindössze csak két dolog biztos. 
Először is, hogy bizonytalan. Más-
részt az, hogy az USA napjaink ve-
zető gazdasági és politikai hatalma.

André Kostolany4 

Napjainkban immár tényként elfogadha-
tó, hogy az Amerikai Egyesült Államok 
(és az atlanti erőtér) világpolitikai és vi-
lággazdasági hegemón szerepén alapuló 
egypólusú világ után formálódóban van 
egy új, többpólusú világ. Ha most, 2018-
ban kérdeznénk André Kostolanyt arról, 
hogy mi biztos a jelenlegi globális világ-
gazdaságban, akkor a válasza valószí-
nűleg az lenne, hogy már csak egyetlen 
dolog: az, hogy bizonytalan. Az USA 

kizárólagos vezető szerepkörének a visz-
szaszorulásával a liberális gazdasági mo-
dell és az amerikai demokráciamodell 
is egyre kevésbé érvényesül. Barack 
Obama több beszédében is elmondta 
ugyan, hogy a „demokrácia a mi erős 
márkánk”,5 de az az angolszász világon 
kívül lényegében nem igazán alkalmaz-
ható. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy 
napjainkban az amerikai világszintű sze-
repvállalás változás előtt áll. Bár az USA 
jelenlegi elnökének, Donald Trumpnak a 
2017 januárjában megkezdett külpolitiká-
jában a geopolitikai stratégiák még nehe-
zen nyomon követhetőek, de az amerikai 
szemléletmód már alapvetően változik. 
Kérdés, hogy Trump és a hozzá köthető 
politikai és gazdasági elit képes lesz-e a 
világ, s így a Nyugat rendszerszintű vál-
tozásának a generálására.

De milyen lesz ez az új, többpólusú vi-
lág? Mivel a szabályozórendszere még 
korántsem alakult ki, így napjaink telje-
sen bizonytalan világa legfőképpen az 
ún. rendszerszintű geopolitikai kocká-
zatokra vezethető vissza. Vitathatatlan, 
hogy a második világháború utáni világ-
gazdasági és világpolitikai keretrendszer 
a 21. században alapvető átalakításra 
szorul. A hagyományos értelemben vett 
fejlett országok tényleges hatalma is je-
lentősen csökken, világgazdasági érte-
lemben a nagy feltörekvő piacok már 
meghatározó tényezővé váltak. Azáltal, 
hogy Kína immár a világ második legna-
gyobb nemzetgazdasága, az angolszász 
világgazdasági szabályrendszer mellett 
más politikai és gazdasági modellek, más 
gazdasági szemléletmódok alakulnak ki. 
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Formálódóban van az ún. nem angolszász 
világ (de egyelőre még az mellett). Így a 
hagyományos értelemben vett Nyugat 
dominanciája egyre inkább megkérdője-
lezhető.

Ugyanakkor a 21. század világgazda-
ságának a súlypontja az atlanti erőtérről 
kezd áttevődni a csendes-óceánira. Így 
az Európai Unió reformja, jövője kulcs-
kérdés a tekintetben is, hogy milyen lesz 
Európa jövendő szerepköre. Századunk 
nagy stratégiáit immár kizárólag három 
világpolitikai hatalom, az Egyesült Álla-
mok, Oroszország és Kína geopolitikai 
törekvései alapján vizsgáljuk. Fordul a 
földgömb, s minden előrejelzés azt mu-
tatja, hogy a 21. nem az európai konti-
nens évszázada lesz. S mindezzel együtt, 
ha lassan is, de változni fog az Európa-
centrikus világkép, s így a hagyományos 
Észak–Dél és Kelet–Nyugat relációkban 
felosztott nemzetközi rend értelmezése is 
átalakul. Vagyis térképészeti szavakkal 
megfogalmazva: változik a tájékozódási 
pont, s a világot már nemcsak Brüsszel-
ből és Washingtonból lehet értelmezni, 
de Pekingből és Moszkvából nézve is. 
Mindez azt jelenti, hogy alapvetően új 
geopolitikai térszemléletet kell kialakí-
tanunk.

Napjainkban alakulóban van egy új, ún. 
deglobalizációs korszak: a globális világ-
piac mellett egyre fontosabbak a nagy-
térségek, az ottani piacok. A feltörekvő 
gazdaságok az érdekszférájukat még nem 
globális, hanem kontinensnyi, illetve 
nagytérségi szinten szervezik, alakítják. 
A nagyhatalmak és a nagy feltörekvő pia-
cok esetében a geostratégiai gondolkodás, 

a nagytérségi hatalmi erőterek kiépítése 
fontosabb, mint korábban. Az ún. biro-
dalmi gondolkodás újra a nagyhatalmi 
geopolitikai törekvések központi elemé-
vé vált. De hogyan szerveződik térben 
a 21. századi „Pax Americana”, azaz az 
„Amerikai Birodalom”? Hazánk számá-
ra azonban az a kardinális kérdés, hogy 
az eurázsiai kontinens területi szintjén 
szerveződő „Pax Russicában”, vagyis az 
„Orosz Birodalomban” milyen szerepet 
szánnak a kelet-közép-európai térségnek. 
Sőt, ha a világgazdaság súlypontja átke-
rül a csendes-óceáni erőtérre, akkor az 
hogyan fogja újrarendezni az egyes kon-
tinenseket átfogó nagyhatalmi erőtereket 
és legfőképpen azok egymáshoz való vi-
szonyát.

Bár a világ alapvető változásokon megy 
át, az 1990-es években lezárt, több évti-
zedre visszatekintő hidegháborús szem-
benállás a politikai gondolkodásmódunk-
ban, a nemzetközi kapcsolatok elemzé-
sére használt fogalomrendszerünkben 
tovább él. Egyelőre még nem tudunk 
szakítani a hidegháborús asszociációk-
kal. Ennek megfelelően az általános meg-
ítélés szerint Oroszország az angolszász 
világ fő ellensége. Mintha a 2014-es év, 
a Krím félsziget orosz annektálása egy 
újabb hidegháborút idéző időszak kezde-
tét hozta volna, amelyben egyre élesebb 
a Nyugat (az euroatlanti erőtér) és a Kelet 
(Oroszország) szembenállása. A Nyugat 
újabb és újabb gazdasági szankciókat ve-
zet be Oroszországgal szemben, és a kelet-
közép-európai térségünkben – amely így 
geopolitikai értelemben újra ütközőzóna – 
a NATO növeli és erősíti a katonai erőit. 
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Ugyanakkor az orosz nemzeti öntudat, az 
orosz állam függetlenségének és önálló 
geopolitikai stratégiájának a deklarálása 
sokkal erősebb, mint néhány éve volt.

Vitathatatlan, hogy az amerikai média 
kommunikációjának az egyik legfőbb 
eleme az oroszfóbia. Mindennek az alap-
ja az ősrégi amerikai hidegháborús elv, a 
George F. Kennan által 1947-ben kidol-
gozott containment, vagyis féken tartás 
elve. Az arra épült, Harry S. Truman 
elnök által 1947-ben meghirdetett feltar-
tóztatási nemzetbiztonsági stratégia6 fő 
eleme az volt, hogy minden lehetséges 
módon (de lehetőleg a háború elkerülésé-
vel) meg kell akadályozni a szovjet hata-
lom további expanzióját. Úgy tűnik, az-
óta sincs változás: az Egyesült Államok a 
mai napig ebben a szellemben viszonyul 
Oroszországhoz és minden eurázsiai gaz-
dasági/politikai szervezethez.

A közép- és kelet-európai térség eseté-
ben nagyon nehéz ettől a hidegháborús 
örökségtől, ettől a „Nyugat–Kelet-fogság-
ból” szabadulni. Hol van hazánk: Nyuga-
ton vagy Keleten? A kelet-közép-európai 
térség az atlanti erőtér keleti határvonalá-
nak vagy sokkal inkább a most formálódó 
eurázsiai erőtér nyugati hídfőállásának 
tekinthető-e? Hazánk geopolitikai hely-
zete adott, ezt el kell fogadnunk. Mindig 
is tranzitállam volt, s jelenleg is az. De 
a kialakulóban lévő többpólusú világ új 
geopolitikai lehetőségeket is ad. A szin-
te „megkövült” Nyugatban és Keletben 
való gondolkodás helyett új szemléletmó-
dot kell kialakítunk, s így a geopolitikai 
helyzetünk relatív értelemben egészen új 
értelmezést nyerhet a közeljövőben.

De ennek az új geopolitikai szerepkör-
nek a kialakítása igen nehéz feladat, mi-
vel az átmeneti időszak – az egypólusú 
világból a többpólusú felé történő, nagy-
hatalmi versengéssel és erődemonstráci-
óval jellemezhető korunk – nemzetbiz-
tonsági értelemben nagyon veszélyes.

Az angolszász világ politikai és gazda-
sági intézményei már nem tudják meg-
felelően fenntartani a világ rendjét, gaz-
dasági-politikai stabilitását. Ugyanakkor 
a feltörekvő piacok (s azokon belül is ki-
emelten a BRICS-országok) még koránt-
sem erősek, s legfőképpen sem gazdasági-
lag, sem politikailag nem alkotnak olyan 
erős szövetséget, hogy képesek legyenek 
egy új világrend alapjait kialakítani. Ám e 
nagyhatalmi versengés azt is eredménye-
zi, hogy gyengül vagy meg is szűnik az 
egyes érdekszférák feletti hatalmi kont-
roll. Nyilvánvaló tény, hogy azokban az 
országokban, ahol gyengült az amerikai 
hatalmi befolyás, megkezdődött az orosz 
és/vagy kínai érdekszféra kiépítése. Az 
így kialakuló „hatalmi vákuumok”, a még 
egyik hatalmi érdekszférához sem tartozó 
országok, területek révén pedig hatalmas 
mértékben megnőnek a biztonsági koc-
kázatok. Ennek példája az amerikai csa-
patok kivonása utáni rendezetlen iraki és 
a megoldatlan szíriai helyzet, amely oda 
vezetett, hogy e két ország határ menti 
területén 2013-ban kikiáltották az Iszlám 
Államot. A 2015 nyara óta Európába érke-
ző hatalmas menekülthullám fő oka is ez: 
a teljesen rendezetlen afganisztáni, iraki 
és szíriai állapotok, valamint a megerősö-
dő, kiemelten az Iszlám Államhoz köthető 
nemzetközi terrorizmus.7
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Eurázsia, azaz a Világsziget
ortodox geopolitikai értelmezése

 Aki uralja Kelet-Európát,
az parancsol a Heartlandnek;

Aki uralja a Heartlandet,
az parancsol a Világszigetnek;

Aki uralja a Világszigetet,
az parancsol a Világnak.

Halford J. Mackinder8

Ahogy arról már szó volt, a 21. század 
formálódó többpólusú világa új geopo-
litikai szemléletet, új geopolitikai fogal-
makat igényel. Jelenleg mégis az ortodox 
(hagyományos) megközelítés reneszán-
szának lehetünk a tanúi. Napjaink geo-
politikájának vitathatatlanul a legtöbbet 
idézett szerzője a skót származású brit 
földrajztudós, Halford J. Mackinder 
(1861–1947). A geopolitika két legfonto-
sabb kifejezése – Heartland és Világszi-
get – az ő munkásságához kapcsolódik, 
ahogy arra a fenti idézet is utal.

Az idézett gondolatot napjaink geopoli-
tikai tanulmányai rendszeresen úgy hasz-
nálják, hogy aki uralja a Heartlandet, az 
uralja a világot. A 21. században a kife-
jezés alatt Közép-Ázsia térsége értendő, 
bár az ukrán események alapján egyre 
többen hívják fel a figyelmet arra, hogy 
Kelet-Európának változatlanul kiemelt 
szerepe van a világpolitikában. Egyéb-
ként századunkban a világnak ez a „szí-
ve” megfogalmazható úgy is, mint a geo-
politikai tér „ütköző pólusa”.

Mackinder leghíresebb tanulmánya 
„A földrajz mint a történelem kulcsa” 
címmel jelent meg, s azt a szerző a brit 

Királyi Földrajzi Társaság 1904. január 
25-én megtartott ülésén olvasta fel.9 Eu-
rópa és Ázsia politikai elemzése kapcsán 
Mackinder arra keresett választ, hogy a 
földrajzi és a történelmi folyamatok, főbb 
események között milyen összefüggések 
lehetségesek. Tőle származik az „Eu-
rázsia” politikai fogalom, amely nemcsak 
egyszerűen arra utal, hogy földtani érte-
lemben Európa és Ázsia egy kontinens, 
hanem – kiemelten – arra is, hogy a népe-
ik, államaik képezik a világhatalom köz-
pontját. Az idézetben szereplő „Világszi-
get” kifejezés is Eurázsiára, Földünk leg-
nagyobb összefüggő kontinensére utal.

Eurázsia fogalma napjaink egyik leg-
vitatottabb kifejezése. Európa nyugati 
felén még a fogalom létét is tagadják, s 
rendszerint Oroszországgal vagy a volt 
Szovjetunió újjáéledésével azonosítják. 
A hidegháborús időkre jellemző sztere-
otip gondolkodás hazánkban is Európát 
érti az ún. Nyugat alatt, s Eurázsiát Ke-
lettel azonosítja. Már az a „jól bejáratott” 
politikai megfogalmazás is, amely Vla-
gyimir Putyin magyarországi látogatása-
ikor mindig felmerül – miszerint válasz-
tanunk kell Európa és Eurázsia között –, 
mind földrajzilag, mind geopolitikailag 
alapvetően hibás.

Európa ugyanis geológiai és földraj-
zi értelemben nem önálló kontinens. 
Alexander Humboldt is úgy értelmezte 
Európát, mint Ázsia hatalmas nyuga-
ti félszigetét. Ami miatt Európát önálló 
kontinensnek tekintjük, annak sokkal 
inkább történelmi, kulturális és szem-
léletbeli okai vannak. Eurázsia Földünk 
legnagyobb kontinense, összes területe 
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mintegy 55 millió négyzetkilométer, a 
világ összes szárazföldi területének 37 
százaléka. Az amerikai kontinens „csak” 
43 millió négyzetkilométer, a szárazföl-
dek 28 százaléka.10 Ennek az összehason-
lításnak azért van kiemelt jelentősége, 
mert Mackinder a világ politikai szerke-
zetét úgy jellemezte, hogy az az amerikai 
kontinens és a Világsziget.

Mackinder az Európa és Ázsia közötti 
civilizációs konfliktust tanulmányozva 
megállapította, hogy a világ történelmé-
nek kulcsövezete (Pivot Area) Orosz-
országnak az Uráltól közel a Csendes-
óceánig terjedő hatalmas térsége, amely 
„ugyan elérhetetlen a tengeri közlekedés 
számára, de a múltban nyitva állt a lovas 
nomádok előtt, és napjainkban kialakuló-
ban van a vasúti hálózata”.11 Mackinder 
térképe szerint12 e kulcsövezetet egy 
nagy belső peremív (inner crescent) ve-
szi körül, s ott helyezkedik el Németor-
szág, Ausztria, Törökország, India és 
Kína. A külső peremívet (outer crescent) 
Nagy-Britannia, Dél-Afrika, Ausztrália, 
az Egyesült Államok, Kanada és Japán 
alkotja. Mackinder „A földrajz, mint a 
történelem kulcsa” című tanulmányát a 
következő mondatokkal zárta:

…ha a belső területek feletti ellenőr-
zést Oroszország helyett egy új hata-
lom gyakorolná, ez nem csökkentené 
a kulcspozíció földrajzi jelentőségét. 
Ha a japánok által megszervezett kí-
naiak például megdöntenék az orosz 
birodalmat, és meghódítanák a terü-
letét, ők jelentenék a világ szabad-
ságát fenyegető sárga veszedelmet, 
mert ők kapcsolnák össze a tengere-
ket a nagy kontinens erőforrásaival, 

és ez olyan előnyt jelentene számuk-
ra, amely az oroszoknak, a kulcsöve-
zet gazdáinak, eddig soha nem ada-
tott meg.13

Ez az idézet is arra utal, hogy Kína 21. 
századi „egy övezet, egy út” (One Belt 
One Road, OBOR) infrastrukturális fej-
lesztési programjának a geopolitikai tétje 
hatalmas, ugyanis ha megvalósul, akkor 
a világtörténelem során most először si-
kerül a három óceán összekapcsolása, és 
nyílik lehetőség a szárazföldinek neve-
zett Eurázsiából, vagyis a Világszigetből 
kijutni a tengerek felé – más szavakkal a 
21. században a szárazföldi hatalomnak 
nevezett Kína és szövetségesei legyőz-
hetnék a nyugati tengeri hatalmakat.

Európa keleti határának az Urál hegysé-
get tekintjük, de az természetföldrajzilag 
nem az – lényegében inkább mestersége-
sen kijelölt kontinenshatárnak nevezhe-
tő. Ugyanis az Urál nyugati oldalán lévő 
Kelet-európai-síkság és a keletin fekvő 
Nyugat-szibériai-alföld minden földrajzi 
tekintetben hasonló egymáshoz. Az Urál 
délen dombvidékké alacsonyodik, amely-
nek túlnyomó része a sztyeppövezetbe 
esik. Ennek a Kaszpi-tengerig húzódó te-
rületnek – a Mugaldzsar-hátságnak és ke-
leti részének, a Torgaj-kapunak – mindig 
is kiemelkedő szerepe volt a közlekedési 
útvonalak kapcsán. Geopolitikai jelentő-
ségét Mackinder az idézett tanulmányá-
ban a következőképpen írta le:

Az ötödiktől a tizenhatodik századig 
a sztyeppén át, az Ural és a Kasz-
pi-tenger közötti átjárón keresztül, 
Ázsia ismeretlen eldugott zugaiból 
egymás után áramlottak be a turáni 
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nomád népek, hunok, avarok, bolgá-
rok, magyarok, kazárok, besenyők, 
kunok, mongolok, kalmükök. Attila 
alatt a hunok a Dunához legközelebb 
álló elkülönült sztyeppés részen, a 
Puszta közepén telepedtek le.14

Vagyis ez a természetföldrajzi átjáró a 
kulcsa az eurázsiai sztyeppövezet (a Kár-
pát-medencei Alföldtől, Ukrajnán, Orosz-
országon, Kazahsztánon, Mongólián át a 
kínai történelmi Mandzsúriáig tartó) foly-
tonosságának. Ez az óvilági nagy sztyepp-
vidék a földrajzi alapja az ókori és középko-
ri fő kereskedelmi útvonalnak, a selyemút-
nak (pontosabban az északi szakaszának), 
ahol is a nomád pásztorok és karavánok 
kötötték össze az eurázsiai kontinens keleti 
felét a nyugatival.

A Mugaldzsar-hátságtól és a Kaszpi-
síkságtól keletre található a Turáni-al-
föld. Az eredeti földrajzi neve Nyugat-
Turkesztán volt, az ott élő török nyelvű 
népek után; 1924-től a Szovjet Közép-
Ázsia nevet viselte, s 1991-től, a Szovjet-
unió felbomlása óta használják a mai for-
májában. E táj a Nyugat-ázsiai-síkvidék 
tagja, a felszínét sok helyen homok- és 
agyagsivatagok borítják, lefolyástalan te-
rületein óriási sóstavak találhatók. Maga 
a Turán név az ókori Perzsiától északra és 
keletre élt népcsoportok lakóterületének 
a perzsa eredetű elnevezése volt.15

Ennek azért van kiemelt jelentősége, 
mert az 1910-ben alapított Turáni Tár-
saság (alcímében: Magyar Ázsiai Társa-
ság) lényegében a jelenlegi magyar keleti 
nyitási politika történelmi előzményének 
is tekinthető. A Turán, turáni elnevezés 

értelmezése mindvégig vita volt a társa-
ság működése során.16 A geográfia műve-
lői a „turáni” melléknevet földrajzi érte-
lemben használták, s harcoltak az ellen, 
hogy a turanizmus eszmeköre tudomá-
nyosan nem igazán megalapozott nyel-
vészeti, kulturális vagy politikai értel-
mezést kapjon. Teleki Pál a társaság fo-
lyóiratának, a Turánnak az 1918. január–
februári számában erről így írt: „a Turán 
előttem földrajzi fogalom, typusfogalom; 
a középázsiai, a sivataggal és a klíma 
hullámzásainak befolyása alatt küzködő 
steppe fogalma”.17 A földrajztudomány 
jelentős képviselőinek a törekvései el-
lenére a turanizmus politikai tartalmat 
kapott, s az eszmerendszer különösen az 
1920-as trianoni békediktátum után erő-
södött fel igazán.

Az első világháború alatt, 1916 máju-
sában a Turáni Társaság – jelentős kor-
mányzati támogatással – Magyar Keleti 
Kultúrközponttá alakult át, s a feladata 
az volt, hogy a turáni nyelvcsoportba 
tartozó népekkel (kiemelten Törökor-
szággal és Bulgáriával) minél erősebb 
kapcsolatokat alakítson ki. A mostani 
„keleti nyitás” külgazdasági stratégia 
szempontjából nagy jelentősége van az 
1899-től 1920-ig önálló intézményként 
működő Keleti Kereskedelmi Akadémi-
ának. A hallgatókat elsősorban a balkáni 
és a kis-ázsiai térségben lévő országok-
kal folytatott kereskedelem fejlesztésé-
re képezték ki. A térséggel való reláció 
olyan fontos volt, hogy az akkori állami 
politika úgy támogatta, hogy a kiemelt 
gazdasági központjaiban kereskedelmi 
kirendeltségeket hoztak létre, amelyek 
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egyben a konzulátusok feladatait is elvé-
gezték. Mivel az akadémia hallgatói je-
lentős ösztöndíjat kaptak, s a végzés után 
komoly külügyi/külgazdasági karrierre 
számíthattak, a képzésre jelentős volt a 
túljelentkezés, mivel évente csak kb. 25 
főt vettek fel. A kor kiváló tudósai taní-
tottak ott, például Germanus Gyula volt 
a török és az arab nyelv előadója. Sajnos, 
a Keleti Kereskedelmi Akadémia napja-
inkra feledésbe merült, működéséről na-
gyon kevés dokumentum érhető el.18

Az amerikai geopolitika számára az 
eurázsiai erőtér feletti politikai hatalom-
gyakorlás mindig is a világméretű vezető 
szerep egyik kiemelt tényezője volt. A 20. 
században az „Eurázsia” politikai foga-
lom Zbigniew Brzezinski használatában 
az „eurázsiai sakktáblaként” jelent meg, s 
az Egyesült Államoknak a térség felé irá-
nyuló geostratégiai célkitűzéseit foglalta 
össze.19 Brzezinski „A nagy sakktábla” 
című világhírű könyvében erről a követ-
kezőképpen írt: „Nyilvánvaló, hogy az 
egész világon szerteágazó kapcsolatokat 
ápoló Amerika számára, ha meg akarja 
őrizni világhatalmi szerepét – aminek 
érdekében ajánlatos megakadályozni egy 
egyeduralkodó és ellenséges eurázsiai ha-
talom létrejöttét –, központi kérdés marad, 
hogy eligazodjon az eurázsiai hatalmi 
viszonyok között.”20 A szerző az USA 
világhatalma számára a legnagyobb ve-
szélyt a következő lehetséges jövőképben 
látja: „Talán a legveszélyesebb forgató-
könyv az lenne, ha létrejönne egy Kíná-
ból, Oroszországból és esetleg Iránból 
álló nagy koalíció, egy olyan »hegemó-
niaellenes« szövetség, amelyet nem az 

ideológia, hanem az egymást erősítő sé-
relmek tartanának össze”21

Az Egyesült Államok jelenlegi geopo-
litikai nagystratégiájának két fő eleme 
Brzezinski 2012. évi értelmezésében a 
„nagyobb Nyugat” és az „új Kelet”. Az 
előbbi arra utal, hogy az USA kiemelt cél-
ja a Nyugat erősítése, s ennek keretében 
Oroszország és Törökország bevonása a 
nyugati szövetségesek közé. Ez az értel-
mezés Oroszország viszonylatában azóta 
már érvényét vesztette. Az „új Kelet” 
Kínát, illetve a kelet- és délkelet-ázsiai 
térséget jelenti, amelyekkel Brzezinski 
megítélése szerint egy, új átfogó egyen-
súlyi kapcsolatrendszert kell az USA-nak 
kialakítania.22

Napjaink legfontosabb geopolitikai 
kérdése, hogy létrejön-e egyáltalán tény-
leges területi egységként Mackinder Vi-
lágszigete. Folytatódni fog-e az Egyesült 
Államok féken tartási politikája, s ha 
igen, akkor az milyen módon fogja meg-
akadályozni, hogy Európa és Ázsia kö-
zött erős gazdasági és politikai kapcsola-
tok alakuljanak ki? Oroszország és Kína 
fokozódó gazdasági együttműködése 
révén kialakul-e egy új eurázsiai szuper-
kontinens? Ez milyen új többpólusú vi-
lágot fog formálni, s milyen lesz hazánk 
pozíciója a kialakuló kontinensen?
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Oroszország és Kína
21. századi eurázsiai szövetsége –
a formálódó új eurázsiai
szuperkontinens

Az elmúlt 20 évben nyugati partne-
reink folyamatosan a jó szándékuk-
ról próbáltak meggyőzni minket, s 
legfőképpen arról, hogy Oroszor-
szággal stratégiai együttműködésre 
törekszenek. De valójában nem tettek 
mást, mint a NATO-t bővítették, s 
így katonai és politikai érdekszférá-
jukat egyre közelebb hozták a hatá-
rainkhoz. S amikor jogosan megkér-
deztük, hogy hogyan lehetséges ez, 
miért nem vitatják ezt meg velünk, a 
válasz mindig ugyanaz volt: „ez nem 
a ti dolgotok”. Mindazok számára, 
akik továbbra is ragaszkodnak az or-
szágunkkal kapcsolatos ilyen bánás-
módhoz, nyilvánvalóan nem tetszik 
Oroszország független politikája. Az 
ukrán események is ezt bizonyítot-
ták, s azt is, hogy Oroszországgal a 
jövőben nem lehet ilyen kettős mér-
cén alapuló kapcsolatokat építeni.

Vlagyimir Putyin23

Eurázsia a 2000 óta alakuló új orosz 
geopolitika központi eleme, ugyanis a 
„neoeurázsiaiság”, vagyis az új bipola-
ritás – eurázsiaiság vs. atlantizmus – ki-
alakítása Moszkva jelenlegi nagyhatalmi 
törekvéseinek kiemelt tényezője. Ez az 
orosz eurázsiai geopolitikai tér annyira 
meghatározó, hogy Putyin már a 2012. 
május 7-én, az elnöki beiktatási ünnep-
ségen elhangzott beszédében is utalt rá: 
„a fő célunk a Balti-tengertől a Csendes-
óceánig húzódó területi expanzió, amelynek 

révén képessé válunk arra, hogy egész 
Eurázsia vezetőjévé és gravitációs köz-
pontjává váljunk”.24

Az új orosz geopolitika fő kidolgozója 
és „vezéregyénisége” Alekszandr Dugin, 
aki 2002-ben Eurázsia néven még saját 
pártot is szervezett. Vagyis a mackinderi 
Eurázsia kifejezés a jelenlegi orosz geo-
politikai irány abszolút „kulcsszavává” 
vált. Mivel az eurázsiaiságnak nagyon 
komoly történelmi múltja van Oroszor-
szágban, a mostani geopolitikai irányt 
Dugin neoeurázsiaiságnak nevezte el. Ez 
szemben áll az atlantizmussal, s a legfőbb 
geopolitikai célként a többpólusú világ 
megteremtése jelenik meg benne. Dugin 
az új elméletet az „A geopolitika alapjai” 
című könyvében fektette le.25 E mű alap-
ján az orosz geopolitika legfontosabb té-
nyezői és célkitűzései a következők:

• az unipoláris, azaz az atlanti erő-
térből irányított világpolitikai 
rendszerrel szemben bipolárisat 
kell kialakítani, s Eurázsiát ismét 
a világpolitika egyik meghatározó 
központjává kell tenni;

• az eurázsiaiság (pontosabban: neo-
eurázsiaiság) megerősítésének a köz-
ponti hatalma Oroszország, amely-
nek kiemelt célja új összeurázsiai 
egyezmények megkötése Ázsia ve-
zető hatalmaival (kiemelten Japán-
nal, Kínával és Indiával), valamint a 
FÁK ázsiai államaival;

• Oroszország nem „csak” állam, 
nem egyszerűen regionális hata-
lom, hanem világhatalom, amely-
nek fő célja az új Orosz Birodalom 
kiépítése;
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• az orosz gazdasági érdekszféra 
kiépítésében központi szerepe 
van az európai kontinens orszá-
gaival – kiemelten Németország-
gal és a kelet-közép-európai tér-
ség államaival – folytatandó új 
típusú gazdasági kapcsolatok ki-
alakításának.26

Napjainkra Oroszországban az eurázsia-
iság intézményileg is megerősítést nyert, 
ugyanis 2015. január elsején – Oroszor-
szág, Kazahsztán, Fehéroroszország és 
Örményország részvételével – megkezdte 
működését az Eurázsiai Gazdasági Unió 
(EGU). Még ugyanabban az évben, au-
gusztusban Kirgizisztán is csatlakozott 
az integrációhoz.27 De geopolitikailag az 
új eurázsiai erőtér megteremtésének a fő 
kérdése az, hogy képes lesz-e Moszkva a 
jövőben új szövetségeseket találni, s fő-
leg, hogy hogyan alakul az orosz–kínai 
viszony.

A két hatalmas ország jelenlegi kap-
csolatának vitathatatlanul a legfontosabb 
eseménye az orosz és a kínai elnök 2015. 
májusi moszkvai találkozása volt. Május 
8-án (egy nappal a második világhábo-
rú lezárásának 70. évfordulóján Moszk-
vában rendezett győzelem napi katonai 
felvonulás előtt) ugyanis Oroszország 
és Kína hivatalosan aláírta az Eurázsiai 
Gazdasági Unió és az Új Selyemút Gaz-
dasági Övezet együttműködéséről szóló 
szerződést.28 A dokumentum lényegesen 
több egy kereskedelmi megállapodásnál, 
mivel nagyszabású közös befektetési és 
infrastrukturális fejlesztési tervek állnak 
a középpontjában.

Általában véve megállapítható, hogy 
a moszkvai geopolitikai törekvéseknek, 
az új 21. századi orosz eurázsiai térnek 
Kína, Közép-Ázsia és Mongólia a kiemelt 
célterülete. Hazánk keleti nyitás politiká-
ja számára mindenképpen kulcskérdéssé 
kellene tenni azt, hogy milyen saját geo-
politikai hídfőállásokat tudnánk/tudunk 
kiépíteni a különböző orosz érdekeltségi 
területeken.

De milyen a világ Pekingből nézve? 
Kína eredeti kínai neve Csungkuo, vagy-
is Középső Birodalom. Ez egyértelműen 
utal arra, hogy az ország mindig is a világ 
közepének tekintette és jelenleg is annak 
tekinti önmagát. 2016-ban az USA a vi-
lág összes valutakulcsos GNI-értékének 
24 százalékát állította elő, míg Kína, 
amely már akkor a második helyen állt, 
a 15 százalékát. Ugyanabban az évben 
a világ 500 legnagyobb vállalata közül 
132 volt amerikai, s 109 kínai. Egyébként 
Oroszország akkoriban a világ tizen-
egyedik legnagyobb nemzetgazdasága 
volt (minden nyugati szankció és az ala-
csony kőolajár ellenére), a világ összes 
GNI-értékének csupán 2 százalékát állí-
totta elő, s mindössze négy vállalata sze-
repelt a Global 500-as listán.29 Mindeb-
ből egyértelműen következik, hogy az új 
eurázsiai szuperkontinens megteremtése, 
formálódása lényegében Kína gazdasági 
törekvéseinek a függvénye. S megálla-
pítható az is, hogy Oroszország nem fog 
soha rivalizálni Kínával, mert az érdeke a 
minél erősebb orosz–kínai szövetség.

Kína és Oroszország politikai együtt-
működésének a legfontosabb platformja 
a még 2001-ben megalapított Sanghaji 
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Együttműködési Szervezet (Shanghai 
Cooperation Organization, SCO). Az 
alapító tagok közé tartozik még a kö-
zép-ázsiai Heartland államai közül Ka-
zahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán és 
Üzbegisztán. Az SCO politikai szerepe 
2017-ben jelentősen megnőtt, s a szer-
vezet két újabb résztvevővel bővült: In-
dia és Pakisztán is teljes jogú taggá vált. 
Ezért is szokták az SCO-t az orosz politi-
kai elemzők G8-aknak nevezni. A közel-
jövő nagy kérdése, hogy Irán mikor lesz a 
szervezet tagja, továbbá a jelenlegi part-
nerállam, Törökország mikor kap teljes 
jogú tagságot. Mindezek alapján vitatha-
tatlan, hogy az SCO a jelenleg formálódó 
eurázsiai szuperkontinens legfontosabb 
politikai szervezetének tekinthető.30

Gazdasági szempontból a 21. századi 
Eurázsia megteremtésében a legfonto-
sabb szerepet egyértelműen Kína gran-
diózus terve, az Új Selyemút Gazdasági 
Övezet kiépítése, az OBOR megvalósí-
tása tölti be. Hszi Csin-ping kínai elnök 
2013-ban Kazahsztán fővárosában, Asz-
tanában (Eurázsia „szívében”) hirdette 
meg azt a kereskedelmi és infrastruktu-
rális fejlesztési programot, amely Kelet- 
és Közép-Ázsiát összekötné Európával, s 
így ténylegesen létrehozná a 21. századi 
Eurázsiát.31

Az Új Selyemút Gazdasági Övezet szá-
razföldi részének három fő útvonala van:

• a Kínát Európával összekötő, 
amely Közép-Ázsián és Oroszor-
szágon át vezet,

• a Kínát a Közel-Kelettel összekötő, 
amely Közép-Ázsián halad keresz-
tül,

• illetve a Kínát Dél- és Délkelet-
Ázsiával (az Indiai-óceán térségé-
nek államaival) összekötő.

Az Új Selyemút Gazdasági Övezet ten-
geri része két fő útvonallal rendelkezik:

• a Kínát Európával összekötővel, 
amely a Dél-kínai-tengeren és az 
Indiai-óceánon át vezet,

• valamint a Kínát a Dél-kínai-ten-
geren keresztül a dél-csendes-óce-
áni térséggel összekötővel.

Az útvonalak alapján megállapítható, 
hogy azok révén a 21. században lehe-
tőség nyílik arra, hogy geopolitikailag 
kialakuljon egy új eurázsiai erőtér. Sőt, 
az útvonal mentén fekvő országoknak 
mindez egyedülálló, soha korábban nem 
tapasztalt infrastrukturális fejlődési le-
hetőségeket teremt. Így a mackinderi 
Világsziget tágabb értelmezésben – Eu-
rópa, Ázsia és Afrika egységeként – is 
megvalósulhat, létrejöhet a három konti-
nens gazdasági erőtere. Ebben az esetben 
pedig fennáll annak a lehetősége, hogy az 
USA kiszorul a Világszigetről, s az ural-
ma egyre inkább az amerikai kontinensre 
korlátozódik.

Az előzőekben felsorolt öt fő útvonal-
hoz32 hat fő fejlesztési övezet csatlakozik. 
Ezek a következők:

1. Az ún. „Új eurázsiai földhíd” fej-
lesztési övezet. Ennek az alapja az 
a vasútvonal, amely a Sárga-tenger 
partján lévő Csiangszu tartományi 
Lianjungangból vezet Belső-Kí-
nába, Hszincsiang tartományba, s 
ennek is Alasankou városába. Ez a 
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legfontosabb kazah–kínai határát-
járónál, a Dzsungár-kapunál talál-
ható, amely már a nomád törzsek 
népvándorlásakor is az egyik leg-
gyakrabban használt hegyszoros 
volt. A fejlesztési övezet nyugati 
végpontja a hollandiai Rotterdam 
kikötője, de ezen belül közvetlen 
vasúti áruszállítási útvonalak épül-
nek ki Csungkingből Duisburg-
ba, Vuhanból a cseh Mělníkbe és 
Pardubicéba, Csengtuból a lengyel 
Łódźba, valamint Csengcsouból 
Hamburgba.

2. A „Kína–Mongólia–Oroszor-
szág” fejlesztési övezet. Az ebben 
részt vevő három állam a Sanghaji 
Együttműködési Szervezet Dusan-
béban rendezett csúcstalálkozóján 
írt alá megállapodást arról, hogy a 
közeljövőben erősítik a háromolda-
lú együttműködést. Terveik szerint 
ennek keretében fel fogják újítani 
a térségben lévő orosz vasútvona-
lakat, s ki fogják építeni az ún. „új 
mongol sztyepp útvonalat” is.

3. A „Kína–Közép-Ázsia–Nyugat-
Ázsia” fejlesztési övezet. Kínát az 
öt közép-ázsiai országon és Iránon 
át Törökországgal köti össze. En-
nek keretében Kína a részes közép-
ázsiai államokkal együttműködési 
megállapodást írt alá, s az utóbbiak 
a nemzeti fejlesztési stratégiáikat 
összehangolják az Új selyemút gaz-
dasági program célkitűzéseivel.

4. „Kína–Indokína” fejlesztési öve-
zet. Az Indokínai-félsziget öt ál-
lamával Kína új együttműködési 

megállapodást kötött. Ez összekap-
csolódik az ún. „Nagyobb Mekong 
szubregionális gazdasági együtt-
működéssel” is. Mindezek kereté-
ben több vasútvonal és autóút épí-
tését tervezik.

5. A „Kína–Pakisztán” fejlesztési 
övezet. Fő célja, hogy a belső-kínai 
Hszincsiang tartományt vasúton és 
autóúton is összekösse a pakisztáni 
Gvadár kikötőjével.

6. A „Banglades–Kína–India–Mian-
mar” fejlesztési övezet. Kína 2013 
májusában írt alá közös fejlesztési 
megállapodást Indiával, majd ezt 
2013 decemberében Bangladesre 
és Mianmarra is kiterjesztették.33

Ázsia e hatalmas (a második világhá-
ború lezárása utáni világgazdasági kor-
szakban egyedülálló, mértékében és az 
egész kontinenst átfogó fejlesztés terén 
példátlan) infrastrukturális fejlesztésé-
hez a pénzügyi alapot főleg a Kína kez-
deményezésével megalakult Ázsiai Inf-
rastrukturális Befektetési Bank (Asian 
Infrastructure Investment Bank, AIIB)34 
biztosítja, amely 2016 januárjában kezdte 
meg a tényleges tevékenységét. Jelenleg 
77 tagja van már; hazánk 2017. június 
26-án lett a tagja. A bank hivatalos köz-
lése szerint ez év végére a tagok száma 
el fogja érni a 85-öt, vagyis a világ közel 
200 nemzetállamának már a fele csatla-
kozik.35 Geopolitikai szempontból fontos 
kiemelni, hogy az Amerikai Egyesült 
Államok nem tag (az USA a nemzetközi 
fejlesztések terén a Világbank elsődleges-
ségét hirdeti), ahogyan nem csatlakozott 
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Japán sem, amely e kínai kezdeményezé-
sű bankban a saját alapítású pénzintéze-
tének, az Ázsiai Fejlesztési Bank riválisát 
látja.

Hazánk áruexportjának
fő irányai –
külgazdasági realitások36

A továbbiakban arra keresem a választ, 
hogy mennyire követhető nyomon az Eu-
rópai Unión és az Európán kívüli piacok 
fontosságának növekedése a magyar áru-
export földrajzi szerkezete terén. E ku-
tatási kérdésre a Nemzetközi Valutaalap 
„Direction of Trade Statistics (DOTS)” 

2000-től 2016-ig tartó időszakra vonat-
kozó adatállománya alapján végzett em-
pirikus vizsgálat eredményei alapján kí-
vánok feleletet adni.37

Az 1. ábra alapján megállapítható, hogy 
hazánk árukivitele 2000-től 2008-ig, a 
pénzügyi válságig közel négyszeresé-
re nőtt. A 2009-es recessziós év után az 
exportunk terén 2011-ig ismételt növeke-
dés volt tapasztalható, s a kivitel értéke a 
2008. évi szintre állt vissza. Ezt követően 
azonban, 2012-től – a keleti nyitás kül-
gazdasági stratégia kihirdetésétől – 2016-
ig lényegében nem változott, s a 2016. évi 
magyar export értéke nagyjából a 2008. 
évinek felelt meg.

1. ábra38

Magyarország áruexport-megoszlásának alakulása, 2000–2016 (millió USD)
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2000-ben az áruexportunk 37 százaléka 
Németországba, a legjelentősebb külkeres-
kedelmi partnerünk piacára irányult, de ez 
az érték 2016-ra csökkent, s jelenleg már 
csak 28 százalék körül mozog. A grafikon-
ról leolvasható, hogy 2000-től 2008-ig a 
németországi kivitelünk közel a három-
szorosára nőtt, de a pénzügyi válságtól 
2016-ig lényegében nem változott. Ha-
sonló tendencia állapítható meg a többi 
fejlett piaccal39 kapcsolatban is, bár az 
értékeket tekintve ott csak minimális a 
változás: 2000-ben hazánk áruexportjá-
nak 51 százaléka irányult a Németorszá-
gon kívüli fejlett államokba, 2016-ban 
viszont egy kicsit kevesebb, a 48 száza-
léka. De kivitelünkben a lényegi átalaku-
lás, hogy míg 2000-ben a 12 százaléka 
került a feltörekvő és fejlődő országokba, 
addig 2016-ban már 24 százaléka, és ez 
egyúttal azt jelentette, hogy – ahogy az 
a grafikonról jól látható – értékben több 
mint hétszeresére nőtt. Ugyanakkor meg 
kell jegyezni, hogy ez az országcsoport a 
többi kontinensen találhatók mellett tar-
talmazza az európai közepes fejlettségű 
államokat is.40

Amennyiben Európának az áruexpor-
tunkon belüli jelentőségét vizsgáljuk, 
megállapíthatjuk, hogy a legfontosabb 
szerepet az játssza, hiszen 2016-ban ha-
zánk kivitelének 88 százaléka a vén kon-
tinens államaiba jutott el.41 A vizsgált 
időszakban (2000–2016) e téren lényegi 
változás nem történt: az európai orszá-
gokba irányuló exportunk aránya 85–90 
százalék között ingadozott. Ugyanez az 
érték a 28-ak Európai Uniójára leszűkít-
ve nagyjából 77–85 százalék között inga-
dozott.42 Azonban az azon belüli irányok 

között számottevő átrendeződés ment 
végbe: az EU-s kivitelünkben jelentősen 
– 11-ről 27 százalékra – nőtt, és értéké-
ben közel a hétszeresére emelkedett a 
közép- és kelet-európai országokba irá-
nyuló export.43

A 2. ábra azt szemlélteti, hogy az Eu-
rópán kívüli térségekbe – ahogy arról 
korábban már szó volt, az e vizsgálat 
során e csoportba tartozónak tekintett 
Oroszországba – irányuló áruexportunk 
(az összes kivitelünk 12 százaléka) ho-
gyan alakult a 2000-től 2016-ig terjedő 
időszakban. A grafikonról leolvasható, 
hogy kivitelünknek ez a szegmense közel 
a háromszorosára nőtt, s 2008-ban, majd 
2011-ben rekordértéket ért el (14, illetve 
17 milliárd dollár volt). De a pénzügyi 
válság utáni visszaesés, majd a 2011. évi 
„arab tavaszt” követő bizonytalan világ-
politikai események, s a kőolaj árának a 
Krím félsziget orosz annektálása, 2014 
óta tartó esése nyomán Európán kívülre 
már „csak” 12 milliárd dollár értékben 
szállítottuk a magyar árukat.

Az ábra alapján megállapítható, hogy 
az Európán kívüli exportunk iránya is je-
lentősen átrendeződött. 2000-ben Észak-
Amerika volt a fő célterületünk, s 2016-
ig az oda szállított hazai áruk összértéke 
a duplájára nőtt. A legnagyobb mértékű 
változás az Ázsiába irányuló kivitelünk-
ben történt – a vizsgált időszakban több 
mint az ötszörösére nőtt –, a kontinens 
így a legfontosabb Európán kívüli fel-
vevőpiacunkká vált. Ez elsősorban a vi-
lággazdaság térbeli átrendeződésének, 
köszönhető, nevezetesen annak, hogy 
Kína immár a világ második legnagyobb 
nemzetgazdasága.
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Ha mindezt országokra lebontva vizs-
gáljuk, akkor megállapítható, hogy az 
Európán kívüli célpiacaink közül 2000-
ben abszolút domináns helyzetben volt az 
USA: az összes kivitelünk 5,2 százaléka 
oda irányult. Azt követően azonban ez az 
arány csökkent, s 2012 és 2016 között már 
csak 3 százalék körül ingadozott. A kínai re-
lációban történt változás kisebb mértékű, 
de azért látványos volt: 2000-ben az ösz-
szes exportunk mindössze 0,15 százaléka 
jutott ki a kínai piacra, 2016-ban pedig 
már az 1,5 százaléka. Vagyis a magyar 
gazdaság Kína fokozódó világgazdasági 
szerepéből még közel sem tud annyit pro-
fitálni, mint amennyit lehetne.

Az egyes térségek relatív arányának a 
változását a következő két kördiagram 

(3. és 4. ábra) mutatja be. Jól látszik be-
lőlük, hogy míg 2000-ben az Európán 
kívüli exportunknak 47 százaléka ment 
Észak-Amerikába, addig 2016-ban már 
csak 26 százaléka. Ezzel összefüggésben 
az ázsiai piacok aránya 25-ről 34 száza-
lékra nőtt. De megállapítható az is, hogy 
földrajzilag jobban is diverzifikálódott a 
más kontinensekre irányuló kivitelünk: 
a közel-keleti célpiac aránya 6-ról közel 
12 százalékra, Fekete-Afrika fontossága 
2-ről 3, s Latin-Amerikáé 5-ről 9 száza-
lékra emelkedett. Az ausztráliai és új-
zélandi exportunk a tizenkétszeresére, 
relatív aránya pedig 1-ről 3 százalékra 
nőtt. Mindeközben az orosz piacot célzó 
szállításaink aránya lényegében nem vál-
tozott.
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2. ábra44

Magyarország Európán kívüli áruexportjának fő irányai, 2000–2016 (millió USD)
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3. ábra45

Magyarország Európán kívüli áruexportjának százalékos megoszlása, 2000

4. ábra46

Magyarország Európán kívüli áruexportjának százalékos megoszlása, 2016
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De e két kördiagram utal arra is, hogy 
hazánk számára kiemelten fontos a most 
alakuló eurázsiai szuperkontinens, il-
letve Mackinder tágabb értelemben vett 
„Világszigete”, vagyis Európa, Ázsia, a 
Közel-Kelet és Afrika együttese. Ugyan-
is 2016-ban az Európán kívüli exportunk 
közel kétharmada (62 százaléka) Orosz-
országba, Ázsia többi részébe, a Kö-
zel-Keletre és a fekete-afrikai térségbe 
irányult, pedig ez az érték 2000-ben még 
csak 47 százalék volt. Kérdés, hogy a kele-
ti (és részben a déli) nyitás külgazdasági/
külügyi stratégia révén növekedni fog-e 
ez az arány a közeljövőben. Ha igen, an-
nak segítségével lesz-e hazánknak jelen-
tősebb szerepe a most formálódó eurá-
zsiai szuperkontinensen? A hagyományos 
„Nyugat–Kelet” geopolitikai személet-
módra épülő ütközőállami szerepkörünk 

helyett sikerül-e hídállammá válnunk az 
Európa, Ázsia, a Közel-Kelet és Afrika 
közötti kereskedelemben?

Az empirikus analízis összefoglalása-
ként megállapítható, hogy ha kismérték-
ben is, de megkezdődött áruexportunk 
földrajzi diverzifikációja. A most formá-
lódó többpólusú világ tendenciái már a 
kivitelünk desztinációk szerinti alakulá-
sában is nyomon követhetőek.

Hazánk keleti nyitás
stratégiájának geopolitikai
kockázatai és lehetőségei

Tanulmányom összefoglalásaként bemu-
tatom azt a hatalmi mátrixot (5. ábra), 
amely alapján hazánk keleti nyitás kül-
gazdasági/külügyi stratégiájának hely-
zete a 21. századi geopolitikai „nagy 

5. ábra
A geopolitikai hatalmi mátrix Magyarország vonatkozásában47
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sakktáblán” értelmezhető. A készítésekor 
Brzezinski 2012-es értelmezését, neveze-
tesen a „nagyobb Nyugat” és az „új Ke-
let” paradigmát vettem alapul, és a mát-
rix logikája is azt követi, de az „új Kelet” 
kifejezést az eurázsiai szuperkontinens 
fogalmára módosítottam – már csak azért 
is, mert hazánk esetében ez sokkal rele-
vánsabb. Vitathatatlan, hogy a keleti nyi-
tás stratégia sikerét alapvetően az szabja 
meg, hogy milyen lesz a nagyobb Nyu-
gat és az új szuperkontinens viszonya. 
Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy ez 
a reláció a magyar nyitási politika egyik 
legnagyobb kockázati tényezője is.

E geopolitikai hatalmi mátrix alapján 
megállapíthatjuk, hogy hazánk keleti 
nyitási stratégiájának sikerét alapvető-
en hat fő nagyhatalmi viszonyrendszer 
szabja meg:
1. Legfőképpen az, hogy milyen lesz a 

közeljövőben az Amerikai Egyesült 
Államok és Oroszország viszonya. 
Az atlanti erőtér és Oroszország el-
lenséges viszonyára épülő világpoli-
tikai rendszer keretén belül a Nyugat 
hazánk keleti nyitási politikáját egy-
szerűen úgy értelmezi, hogy egyre 
közelebb kerülünk Moszkvához, s 
így az euroatlanti integrációknak 
egyre kevésbé vagyunk megbízható 
szövetségesei. Ezen csak akkor le-
hetne változtatni, ha némi „enyhü-
lés” következne be az USA és Orosz-
ország viszonyában, s valamelyest 
csökkenne e két nagyhatalomnak a 
hidegháborús időket idéző szemben-
állása. Ennek az esélye a közeljövő-
ben igen minimális.

2. A többpólusú világ formálódásának 
alapvető kérdése, hogy kialakul-e 
egy új, 21. századi eurázsiai konti-
nens. Ennek a kulcsa egyértelműen 
az, hogy milyen lesz a gazdasági és 
a politikai szövetség Oroszország és 
Kína között. Ahogy arra korábban 
már utaltam, a jelenlegi világgazda-
sági és világpolitikai tendenciák sze-
rint egy egyre erősödő orosz–kínai 
érdekszövetség alakul ki. Ez min-
denképpen kedvező hazánk keleti 
nyitás politikája szempontjából, hi-
szen politikailag is hozzájárul ahhoz, 
hogy az eurázsiai erőtérben minél 
sikeresebbek legyünk.

3. A világpolitikai egyensúly egyik 
kulcsa a stabil euroatlanti szövet-
ség, az USA és az európai államok, a 
NATO és az EU erős szövetsége, bár 
ez a mostani amerikai elnöki admi-
nisztráció külpolitikai stratégiáiban 
gyengülni látszik, s úgy tűnik, hogy 
egyelőre a transzatlanti szabadkeres-
kedelmi övezetet sem hozzák még 
létre. Az Egyesült Államok és Né-
metország erős szövetségesi kapcso-
lata stabilizáló erő lehetne az egész 
európai kontinensre nézve, s így köz-
vetve hazánk külügyi kapcsolatait is 
megerősítené, a keleti államok felé is.

4. Az európai kontinens és a formálódó 
eurázsiai erőtér egészének alapvető 
kérdése Berlin és Moszkva kapcso-
latrendszere. Kialakul-e egy új né-
met–orosz tengely? Ettől elválaszt-
hatatlan dilemma, hogy milyen lesz 
az Európai Unió politikai jövője. Az 
EU nemzetállamainak szembenállása 



2018. nyár 141

Hazánk keleti nyitás politikája

vajon az ún. „Russo-German” Euró-
pa vízióját vetíti-e előre? Az erősödő 
gazdasági kapcsolatokra, s nem a po-
litikai szembenállásra épülő német–
orosz szövetség az egyik legfonto-
sabb alapja lehetne a keleti nyitási 
politikánk sikerének.

5. Az eurázsiai erőtér formálódása 
azonban már túllép a német–orosz 
tengelyen, és sokkal inkább egy új 
német–orosz–kínai tengely kiala-
kulásához köthető. Ezért alapvető 
kérdés, hogy milyen lesz Németor-
szág és Kína kapcsolata, s annak 
következtében az EU Kína-politiká-
ja. Amennyiben kialakulna ez az új 
Berlin–Moszkva–Peking-tengely, 
az megfelelő hátterét adná a magyar 
keleti nyitási politikának, s egyben 
hosszú távra is garantálná a sikerét.

6. Ugyanakkor a legfontosabb kérdések 
közé tartozik az is, hogy milyen lesz 
az Egyesült Államok és Kína kapcso-
lata. A Donald Trump által Kína el-
len foganatosított gazdasági intézke-
dések jelenleg a világ két legnagyobb 
nemzetgazdaságának az ellentétét 
erősítik. De nyilván az is befolyásoló 
szempont, hogy milyen lesz Kínának 
a világpolitikai szerepvállalása a jö-
vőben. Az USA és Kína szövetségesi 
viszonyának az erősödése nagyban 
hozzájárulna ahhoz, hogy egyre in-
kább a csendes-óceáni erőtér váljon 
az egész világgazdaság súlypontjává. 
Ez számunkra kedvező lenne, hiszen 
stabil nagyhatalmi hátteret biztosí-
tana a Dél-, Kelet- és Délkelet-Ázsia 
országai felé történő nyitásunkhoz.

A jelenleg alakuló többpólusú világ 
minden kockázata ellenére új geopoliti-
kai lehetőségeket is kínál. Megítélésem 
szerint a kelet-közép-európai térség, s 
kiemelten a visegrádi államoknak a 21. 
századi világban betöltendő feladata 
egyértelműen a fő gazdasági és politi-
kai erőterek közötti összekötő tevékeny-
ség lehetne. Gazdasági oldalról nézve ez 
azt jelenti, hogy egyrészt a közlekedési 
és szállítási szolgáltatások, másrészt az 
üzleti és pénzügyi közvetítő tevékeny-
ségek válnának a meghatározóvá. Ma-
gyarország geopolitikai helyzete révén 
ideális logisztikai központ lehetne, mind 
a Nyugatról (főleg Észak-Amerikából és 
Nyugat-Európából), mind a Keletről (fő-
leg Oroszországból és Kínából) érkező 
transznacionális vállalatok számára.

Véleményem szerint hazánk hosszú 
távú és sikeres jövője szempontjából min-
denképpen arra kell törekednünk, hogy 
az évszázad többpólusú világának straté-
giai földrajzi helyévé – geopolitikai szó-
val élve: „hídállamává” – váljunk. A most 
formálódó eurázsiai szuperkontinens erre 
lehetőséget kínál. Oroszország és Kína 
fokozódó gazdasági együttműködése 
révén kialakulóban van egy új eurázsiai 
erőtér, de a fő kérdés az, hogy Európá-
nak és Ázsiának milyen lesz a jövőben a 
politikai és gazdasági kapcsolata, s a 21. 
századi Eurázsiának része lesz-e az euró-
pai kontinens.

Lehet-e egy olyan kis országnak, mint 
hazánk, önálló külgazdasági/külpoliti-
kai stratégiája? Ha e keleti orientációhoz 
szövetségeseket találnánk, nyilván e stra-
tégia a közeljövőben sikeresebb lehetne. 
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A mostani „deglobalizációs” korszakban, 
a megerősödő nagytérségek korában a 
visegrádi együttműködés megerősítése, 
egy új észak–déli irányú infrastrukturá-
lis folyosókra épülő kelet-közép-európai 
gazdasági erőtér kialakítása megfelelő 
alap lenne egy, a jelenleginél lényegesen 
szuverénebb külpolitikai irányvonal dek-
larálásához.

A 21. századi geopolitikai „nagy sakk-
tábla” alapvetően átalakul, a formálódó 
többpólusú világ révén új „játékosok” 
jelennek meg, akik új „játékszabályokat” 
alakítanak ki. S bár minden változik, de 
az alapvető geopolitikai kérdés válto-
zatlan: Halford Mackinder Világszigete 
(gazdasági és politikai értelemben vett) 
tényleges területi egységként létrejön-e 
egyáltalán, s a közeljövőben vizsgálhat-
juk-e úgy a világpolitikai viszonyokat, 
mint a Világsziget és az amerikai konti-
nens kapcsolatát?
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