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Összefoglalás: Kína és Dél-Korea gazdasági kapcsolatait a dinamikus bővülés 
jellemezte az elmúlt két és fél évtizedben. A folyamat motorját kezdetben a két 
gazdaság kiegészítő jellege, valamint a földrajzi közelség jelentette. A dél-koreai vál-
lalatok számára Kína ideális gyártási helyszínt és exportplatformot jelentett, majd 
egyre hangsúlyosabb motivációvá vált a helyi piacra történő termelés. Az ameri-
kai rakétavédelmi rendszer 2017-es dél-koreai telepítése kapcsán kialakult vita és 
feszültség érzékelhető bevételkieséssel járt több dél-koreai iparág számára, a két 
ország közti kereskedelem bővülését azonban nem tudta megakadályozni. A jö-
vőben a gazdasági kapcsolataikra nézve a jellemző változás az lesz, hogy a kínai 
vállalatok egyre inkább a dél-koreai cégek riválisaiként jelennek meg a globális pia-
cokon, komolyan veszélyeztetve azok hosszú távú versenyképességét.

Abstract: Economic relations of China and South Korea were characterized by 
dynamic expansion in the past two and a half decades. Mainly the complementarity 
of the two economies and geographic proximity boosted this process. Initially, 
China appeared for South Korean companies as an ideal export platform while 
manufacturing for the local Chinese market became later a significant motivation 
factor as well. In 2017 the deployment of a missile defense system from the United 
States of America to South Korea ignited political debate and raised tensions, 
nevertheless it could not prevent the expansion of overall commerce between the 
two countries. Regarding bilateral ties, it will be more determinative that Chinese 
companies are evolving to be competitors in the global market endangering the 
long-term competitiveness of their South Korean counterparts.

BEVEZETÉS

A kínai gazdaság felemelkedése és egyre meghatározóbb globális szerepe a 
Dél-Koreához fűződő viszonyt sem hagyja érintetlenül. A két ország között 
kevesebb mint három évtized alatt, szinte példa nélküli gyorsasággal épült 

ki olyan dinamikus kapcsolat, amelynek következtében Kína napjainkra Dél-Korea 
meghatározó gazdasági partnerévé vált. Az összetett gazdasági kapcsolatok mellett 
azonban számos egyéb tényező is befolyásolja a viszonyukat. A regionális hatalmi 
érdekek, az Észak-Koreával való feszült viszony vagy az Egyesült Államokkal történő 
katonai együttműködés egyaránt kulcsfontosságú kérdésnek számít, és hatással 
van a gazdasági kapcsolatok alakulására is. Tekintettel Kína egyre markánsabb és 
kezdeményezőbb világpolitikai szerepvállalására, illetve az Észak-Korea körüli fe-
szültség növekedésére, nem meglepő, hogy a 2017-es év kifejezetten mozgalmas 
volt Ázsia két meghatározó gazdaságának a kapcsolatában. A felszínen zajló ese-
mények, elsősorban az amerikai rakétavédelmi rendszer dél-koreai telepítése és az 
arra adott kínai reakció azonban csak egy vetülete a két ország gazdasági viszonyát 
is érintő, átfogó változásoknak.
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Az elemzés során azt vizsgálom, hogyan alakultak a két ország gazdasági 
kapcsolatai az elmúlt időszakban, illetve milyen kihívást jelent Kína robbanásszerű 
gazdasági fejlődése Dél-Korea számára.

A KÉTOLDALÚ GAZDASÁGI KAPCSOLATOK
TEGNAP ÉS MA

A két ország között már a diplomáciai kapcsolatok 1992-es felvételét megelő-
zően elkezdődtek a gazdasági jellegű interakciók. Ezeket elsősorban az akkor 
még brit függő területi státuszú Hongkongon keresztül folytatott kereske-

delem jelentette, amely az 1980-as évek kezdetétől indult meg. A kereskedelmi és 
befektetési kapcsolatok a diplomáciai alapok megteremtését követően gyors ütem-
ben bővültek. A folyamat motorját a két gazdaság és a kereskedelmi áruszerkezetük 
kiegészítő jellege, valamint a földrajzi közelség jelentette. A látványosan fejlődő kínai 
elektronikai és gépipar számára jelentős részben dél-koreai cégek szállították az 
alkatrészeket és a berendezéseket. Különösen az autóalkatrészek kereskedelme 
növekedett erőteljes mértékben, s ennek eredményeként mindkét ország esetében 
csökkent a Japánból érkező importtól való függés. A későbbiekben pedig koreai 
részről egyre nagyobb szerepet kapott a Kínában végrehajtott beruházásokhoz és 
gyártó tevékenységhez kapcsolódó szállítmányozás.

A gazdasági kapcsolatok fejlődése töretlenül folytatódott 1997-ig, a kelet-ázsiai 
pénzügyi válság kirobbanásáig, amely Dél-Koreát is súlyosan érintette. Kína szem-
pontjából mindez abban mutatkozott meg, hogy a dél-koreai cégek a pénzügyi 
problémáik miatt törölték vagy elhalasztották a külföldön tervezett beruházási pro-
jektjeiket. Kínának a Kereskedelmi Világszervezetbe (World Trade Organization, WTO) 
történt 2001-es felvétele azonban újabb lökést adott a kétoldalú gazdasági kapcsola-
toknak, és Dél-Koreát ismét az ország egyik legfontosabb gazdasági partnerévé tette.

A két ország közti gazdasági együttműködés 2015-ben, a kétoldalú szabadke-
reskedelmi megállapodás aláírásával újabb mérföldkőhöz érkezett. A kereskedelmi 
volumen szempontjából Kína részéről a mai napig ez a legjelentősebb ilyen jellegű 
egyezmény. A megállapodás értelmében a két ország húsz éven belül eltörli a két-
oldalú kereskedelmet érintő vámok több mint 90 százalékát. Az aláírók ugyanakkor 
bizonyos lényeges pontokban nem tudtak egyezségre jutni. Mindkét fél számos 
kivételt fenn kíván tartani a vámszabályozás terén, a szolgáltatásokat és a befekte-
téseket érintő piacra jutási korlátok kapcsán pedig elhalasztották a tárgyalásokat. 
Az egyezmény tehát egyelőre nem alkalmas arra, hogy – az előzetes várakozások-
nak megfelelően – felgyorsítsa Kína kereskedelmének teljes liberalizációját.

A 2013 és 2017 közti időszak adatait vizsgálva látható, hogy a Dél-Koreából 
érkező import értéke nagyobb ingadozásokat mutatott, mint az ellentétes irányú 
kereskedelem. A kínai export értéke öt év alatt több mint 13 százalékkal nőtt, ám 
ez a bővülés javarészt 2014-ben következett be. Az import terén a 2017-es év erős 
növekedést hozott, ugyanakkor annak értéke így sem érte el a 2013-as szintet.

http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-south-korea-sign-free-trade-agreement
http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-south-korea-sign-free-trade-agreement
https://piie.com/publications/pb/pb15-24.pdf
https://piie.com/publications/pb/pb15-24.pdf
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1. ábra
Kína kereskedelmi forgalma Dél-Koreával, 2013–2017 (milliárd dollár)

Saját szerkesztés a Hong Kong Trade Development Council adatai alapján.

Dél-Korea Kína kereskedelmi partnereként betöltött jelentős szerepét jól mutatja 
az annak exportjából és importjából való részesedése. Ez különösen a behozatal 
terén mondható számottevőnek: a 10 százalékot megközelítő aránnyal e téren 
Kína első számú forrása Dél-Korea lett 2017-ben. Érdekesség, hogy az ország ex-
portpiaci részesedése kis mértékben ugyan, de ingadozások nélkül, folyamatosan 
növekedett az elmúlt években. Tavaly (a Hongkonggal folytatott kereskedelmet nem 
számítva) Dél-Korea az Egyesült Államok és Japán után a harmadik legfontosabb 
exportpiac volt Kína számára.

2. ábra
Dél-Korea részesedése Kína kereskedelmi forgalmából, 2013–2017

Saját szerkesztés a Hong Kong Trade Development Council adatai alapján.

http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/Facts-and-Figures/China-Customs-Statistics/ff/en/1/1X39VTVQ/1X09N9NM.htm
http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/Facts-and-Figures/China-Customs-Statistics/ff/en/1/1X39VTVQ/1X09N9NM.htm
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Ami a termékforgalom összetételét illeti, az elektronikai termékektől a divat-
cikkeken és kozmetikumokon át a filmekig és a könnyűzenéig számos dél-koreai 
árucikk örvend nagy népszerűségnek a kínai fogyasztók, elsősorban a fiatalabb ge-
nerációk körében. Ugyanakkor nemzetgazdasági szinten természetesen nem ezek 
a legmeghatározóbb árukategóriák a kereskedelmi kapcsolatokban. Az 1. táblázat 
azt mutatja, hogy 2017-ben melyek voltak a legfontosabb árucsoportok a Kínának 
Dél-Koreával folytatott kereskedelmében, és hogyan változott a forgalom értéke az 
előző évhez képest.

1. táblázat
Kína kereskedelme Dél-Koreával az öt vezető árucsoport szerint

EXPORT IMPORT

Árucsoport 2017/2016 Árucsoport 2017/2016

Elektromos készülékek 0% Integrált áramkörök és 
mikroelektronikai termékek +25%

Integrált áramkörök és 
mikroelektronikai termékek +13% Optikai berendezések -24%

Automata adatfeldolgozó 
készülékek +27% Szénhidrogének +27%

Optikai berendezések -6% Elektromos készülékek -12%
Szigetelt vezetékek, kábelek +5% Olajszármazékok +17%

Saját szerkesztés a Hong Kong Trade Development Council adatai alapján.

Ami a befektetési kapcsolatokat illeti, dél-koreai cégek az első hullámban az-
zal a céllal hajtottak végre beruházásokat Kínában, hogy az alacsony termelési 
költségeket kihasználva meghosszabbítsák a termékeik életciklusát olyan export-
piacokon, mint az Európai Unió, az Egyesült Államok és Japán. A későbbiek során 
pedig egyre hangsúlyosabb motivációs tényezővé vált a kínai piacra történő helyi 
termelés. Mindez azzal a következménnyel jár, hogy a dél-koreai cégek Kínába irá-
nyuló exportjának jelentős része gyakorlatilag cégcsoporton belüli kereskedelmet 
jelent. Ennek keretében a saját, Kínába telepített termelő vállalatuk részére szállíta-
nak alapanyagot vagy félkész terméket, s azt a feldolgozást követően a leányvállalat 
szállítja tovább a kereskedelmi partnereknek, sok esetben vissza a Koreai Köztár-
saságba.

A dél-koreai cégek a japán társaik mögött nagyjából egy évtizeddel lemaradva, 
az 1990-es évek elejétől kezdtek intenzív beruházásokba Kínában. Az iparágakat 
tekintve elsősorban a kommunikáció és az elektronika, a vegyipar, az autóipar, a 
vas- és acélipar, valamint a textilipar terén valósítottak meg gyártóberuházásokat. 
A folyamatban olyan vállalatok jártak az élen, mint a Samsung Electronics, az LG 
Electronics vagy a Hyundai Automobiles.

http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/Facts-and-Figures/China-Customs-Statistics/ff/en/1/1X39VTVQ/1X09N9NM.htm
http://www.keia.org/sites/default/files/publications/09.Cheong.pdf
http://www.keia.org/sites/default/files/publications/09.Cheong.pdf
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EGY BIZTONSÁGPOLITIKAI TÉMÁJÚ VITA 
KÖVETKEZMÉNYEI

A kétoldalú kapcsolatok terén a 2017-es év meghatározó eseménye egy-
értelműen az amerikai THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) 
rakétavédelmi rendszer telepítése körül kirobbant vita volt. Az Észak-Korea 

által támadó szándékkal esetlegesen déli szomszédja felé indítandó ballisztikus 
rakéták elleni védelmet szolgáló rendszer telepítése 2017 márciusában kezdődött. 
Kína minden érintett félnél hevesebben reagált a hírre, és azt hangoztatta, hogy a 
lépés destabilizálja a régiót, és növeli a feszültséget a Koreai-félszigeten. A pekingi 
vezetők számára a legfontosabb problémát azonban az okozta, hogy véleményük 
szerint a rendszer Kína területének a megfigyelésére is alkalmas. A válaszlépésüket 
a két ország gazdasági kapcsolatait érintő területen tették meg. A szöuli kormány-
zat március folyamán jelezte, hogy értesülései szerint a kínai hatóságok turisztikai 
ügynökségeket utasítottak arra, hogy állítsák le a Dél-Koreába meghirdetett utak 
értékesítését. A kínai kormány természetesen tagadta, hogy ilyen utasítást adott 
volna.

Ugyanakkor a következő hónapok folyamán egyértelművé vált, hogy Kína 
gazdasági téren akar nyomást gyakorolni Dél-Koreára a rakétavédelmi rendszer 
telepítésének megakadályozása érdekében. A „nem hivatalos” intézkedések és 
kampány eredményeként a Dél-Koreába érkező kínai turisták száma látványosan 
visszaesett: az év első hét hónapjában csupán 2,5 millióan utaztak oda, szemben 
az előző év azonos időszakának 4,7 millió kínai látogatójával. Mindez érzékenyen 
érintette az ország turisztikai iparát, hiszen 2016-ban a Dél-Koreát felkereső 17 mil-
lió külföldi közel fele Kínából érkezett, akik fejenként átlagosan többet költöttek, mint 
bármely más nemzet képviselői. Egyes becslések szerint a kínai bojkott 6,8 milliárd 
dolláros bevételkiesést jelentett a szektor számára.

A „nem hivatalos” kínai válaszlépések másik nagy vesztese a Lotte cégcso-
port volt, amely a dél-koreai kormány kérésére megengedte, hogy a rakétavédelmi 
rendszer egyes elemeit a tulajdonában levő területre telepítsék. A cégcsoport 2017. 
március 19-i tájékoztatása szerint a Kínában található kilencvenkilenc áruháza közül 
hetvenkilencet kénytelen volt átmenetileg bezárni a helyi hatóságok kifogásai és az 
üzleteikkel szemben kibontakozó bojkott miatt. A legnépszerűbb kínai snackgyártó 
üzem például visszavonta a termékeit a Lotte áruházak polcairól, s kijelentette, hogy 
sosem fog együttműködni egy dél-koreai céggel. Mindezek eredményeként a vál-
lalat szupermarket üzletágának a kínai árbevétele 95 százalékkal esett vissza 2017 
második negyedévében.

A turisztikai iparág és a Lotte cégcsoport mellett a dél-koreai autóipar szereplői 
is közvetlenül tapasztalhatták meg a kínai nyomásgyakorlás eredményét. Az ottani 
állami média ugyanis a dél-koreai termékek bojkottjára szólított fel, s ennek követ-
keztében például a Hyundai a második negyedévben 64 százalékkal alacsonyabb 

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/us-north-korea-south-missile-test-nuclear-thaad-defence-system-a7686756.html
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/us-north-korea-south-missile-test-nuclear-thaad-defence-system-a7686756.html
http://money.cnn.com/2017/03/03/news/economy/china-south-korea-thaad-tourism-trade-sanctions/index.html
http://money.cnn.com/2017/03/03/news/economy/china-south-korea-thaad-tourism-trade-sanctions/index.html
https://qz.com/1149663/china-south-korea-relations-in-2017-thaad-backlash-and-the-effect-on-tourism/
https://qz.com/1149663/china-south-korea-relations-in-2017-thaad-backlash-and-the-effect-on-tourism/
http://www.businessinsider.com/china-south-korea-economic-boycott-protests-over-thaad-missile-system-2017-3
http://www.businessinsider.com/china-south-korea-economic-boycott-protests-over-thaad-missile-system-2017-3
https://www.voanews.com/a/chinese-media-call-for-boycott-of-south-korean-goods/3746701.html
https://www.voanews.com/a/chinese-media-call-for-boycott-of-south-korean-goods/3746701.html
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árbevételt ért el Kínában, mint a megelőző év azonos időszakában. A cég egy hétre 
kénytelen volt felfüggeszteni a termelését Kínában. A Hyundai leányvállalatának, a 
Kia Motorsnak a kínai piacról származó bevétele szintén zuhanni kezdett.

Dél-Korea válaszként a WTO-hoz fordult, s annak a kivizsgálását kérte a világ-
szervezettől, hogy Kína lépései mennyiben sértik az érvényben levő kereskedelmi 
megállapodásokat. Emellett a szöuli kormány bejelentette, hogy segítséget nyújt a 
kínai intézkedések által negatívan érintett vállalatoknak. A bejelentés értelmében a 
cégek kedvezményes hitelt vehetnek igénybe, valamint elhalaszthatják a társasági 
adójuk befizetését.

Érdekes mozzanat ugyanakkor, hogy az elektronikai ipart nem érintette Peking 
„nem hivatalos” nyomásgyakorlása, ami azt mutatja, hogy a kínai emberek nem-
zeti érzelmeire is játszó kampány mögött megfontolt tervezés állt. A Kína által 
importált mikrochipek több mint negyedét ugyanis Dél-Korea szállítja, vagyis egy, 
a kereskedelmet érintő megtorló intézkedés e téren a kínai gazdaságot is fájdal-
masan érintette volna. Még inkább figyelemre méltó a kínai intézkedéseket követő 
hónapokban Dél-Koreából érkező import alakulása. A 2. táblázatból látható, hogy 
annak értéke a márciusi események után sem esett vissza az előző évhez képest. 
Az érintett dél-koreai cégek a második negyedév során könyvelhették el a legna-
gyobb árbevétel-kiesést, ám a teljes kivitelük értéke éves összehasonlításban ezzel 
együtt is nőtt április, május és június folyamán.

2. táblázat
Kína importja Dél-Koreából 2017-ben (milliárd dollár)

Saját szerkesztés a Hong Kong Trade Development Council adatai alapján.

 2017 2016 2017/2016
Január 13,1 12,4 106%
Február 13,0 10,3 126%
Március 14,2 13,3 107%
Április 13,0 12,5 104%
Május 13,7 12,7 108%
Június 14,0 13,3 105%
Július 13,8 12,8 108%
Augusztus 15,2 13,4 113%
Szeptember 17,2 14,3 120%
Október 15,3 13,1 117%
November 17,9 14,9 120%
December 17,2 16,2 106%

http://www.bbc.com/news/business-41424278
http://www.bbc.com/news/business-41424278
http://money.cnn.com/2017/08/30/news/economy/china-hyundai-south-korea-thaad/index.html
http://money.cnn.com/2017/08/30/news/economy/china-hyundai-south-korea-thaad/index.html
http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/Facts-and-Figures/China-Customs-Statistics/ff/en/1/1X39VTVQ/1X09N9NM.htm
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Mindez azt mutatja, hogy Kínának sem állt érdekében a feszültség növelése, 
és a helyzet további kiélezése, így indokolatlan volt a két ország közötti kereske-
delmi háborútól tartani. 2017-ben összességében 12 százalékkal nőtt a kínai 
behozatal, 8 százalékkal pedig a kivitel értéke Dél-Korea vonatkozásában, vagyis 
a felszínen zajló viharok ellenére dinamikusan bővült a kereskedelem. Ennek fé-
nyében nem meglepő, hogy az év második felében az enyhülés is bekövetkezett a 
kétoldalú kapcsolatokban. Az új dél-koreai kormány úgy döntött, hogy felfüggeszti 
a rakétavédelmi rendszer további elmeinek a telepítését, októberben pedig Szöul 
és Peking összehangolt nyilatkozatot adott ki a két ország közti kapcsolatok fon-
tosságáról. Novemberben az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés 
(Asia–Pacific Economic Cooperation, APEC) vietnami fórumán találkozott Kína és 
Dél-Korea vezetője, december elején pedig Mun Dzsein elnök Pekingbe látogatott, 
ahol a kétoldalú kapcsolatok új korszakának a megnyitására tett ígéretet. A vál-
tozás nem csupán a politika szintjén volt érzékelhető: decemberben megérkezett 
Dél-Koreába a bojkott utáni első szervezett kínai turistacsoport, s a Hyundai kínai 
árbevétele is emelkedni kezdett az éves mélypontról.

ALAPVETŐ VÁLTOZÁSOK A HÁTTÉRBEN

Bár, érthető módon, a rakétavédelmi rendszer telepítése által kiváltott esemé-
nyek nagy nyilvánosságot kaptak a sajtóban, a háttérben sokkal jelentősebb 
változások körvonalazódnak a két ország gazdasági kapcsolatait illetően. 

A 2017-es év feszültsége csupán rövid távon érezteti a hatását, a kínai gazdaság 
fejlődése azonban alapvetően változtatja meg az 1990-es évek óta fennálló vi-
szonyokat. A kínai vállalatok egyre inkább a dél-koreai cégek riválisaiként jelennek 
meg a globális piacokon, s komolyan veszélyeztetik azok hosszú távú versenyké-
pességét. A dél-koreai mikrochipgyártó vállalatok a minőséget tekintve jelenleg a 
kínai társaik előtt járnak, ugyanakkor több iparágban, mint például az acélipar és a 
petrolkémia, a kínai gyártók már felzárkóztak Dél-Koreához. A jelenség különösen 
a hajóépítő iparban érzékelhető: a kínai versenytársak akár csődbe is juttathatják 
Dél-Korea egyik vezető iparágát. A kínai vállalatok a vártnál gyorsabb ütemben 
zárkóznak fel a minőség terén, s ez a dél-koreai cégek versenyelőnyének az eltű-
néséhez vezet. Mindezt jól mutatja, hogy 2017-ben kínai vállalatok nyerték meg – a 
Hyundai-csoportot megelőzve – azt a francia pályázatot, amely kilenc ultranagy-
méretű konténerszállító hajó megépítéséről szólt.

A jövőben várhatóan az autóipar lesz a következő szektor, ahol Kína Dél-Korea 
pozícióit fenyegetheti. Az ország hatalmas erőfeszítéseket tesz annak érdekében, 
hogy a lassanként globálisan is meghatározó szerephez jutó elektromos meghaj-
tású gépkocsik terén világelső legyen, s nem csupán a piac mérete, de a gyártás 
szempontjából is. A „Made in China” egyértelműen kihívást jelent minden jelentős 
autógyártó vállalat, így a dél-koreai cégek számára is.

https://www.japantimes.co.jp/opinion/2017/03/26/commentary/world-commentary/china-south-korea-trade-war-must-end/#.WowaSqjOVPY
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2017/03/26/commentary/world-commentary/china-south-korea-trade-war-must-end/#.WowaSqjOVPY
https://edition.cnn.com/2017/06/07/asia/south-korea-thaad-suspended/index.html
https://edition.cnn.com/2017/06/07/asia/south-korea-thaad-suspended/index.html
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Úgy tűnik, véget ért a gazdasági kapcsolatok bővülésének az a korszaka, ame-
lyet elsősorban a kiegészítő jelleg vezérelt, és a jövőben egyre inkább a verseny lesz 
a meghatározó. A kínai vállalatok közvetlen versenytársként jelennek meg a koráb-
ban dél-koreai cégek által dominált iparágakban. A kínai elektronikai óriásvállalatok, 
mint a Huawei vagy a Haier, folyamatosan növelik a részesedésüket a világpiacon, 
gyakran a dél-koreai Samsung és LG rovására.

A verseny, illetve az érdekek ütközése a kelet-ázsiai régión kívül is megmutatko-
zik a két ország viszonyában. Hszi Csin-ping 2013. szeptember 7-én jelentette be az 
„Új Selyemút Gazdasági Övezetre” és a „21. századi tengeri selyemútra” vonatkozó 
kezdeményezést, majd alig több mint egy hónappal később Pak Kunhje dél-koreai 
elnök egy konferencián hasonló koncepciót tárt a nyilvánosság elé. Az „Eurázsiai 
kezdeményezés” (Eurasian Initiative) célkitűzései és Kína emblematikus projektje 
között egyértelmű átfedés mutatkozik, hiszen mindkettő az eurázsiai kontinensre 
kiterjedő, egységesített szállítási, energetikai és kereskedelmi hálózat kialakítását 
vetíti előre. A két ország közti verseny e téren egyértelműen eldőlt, hiszen Kína 
projektje a világgazdaság egyik meghatározó folyamatává nőtte ki magát, míg 
Dél-Korea kezdeményezése nem tudott kibontakozni. Ezt gyakorlatilag Szöul is 
elismerte, amikor Mun Dzsein elnök a 2017. decemberi pekingi látogatása során 
méltatta a kínai „Övezet és út” kezdeményezést, és célul tűzte ki annak az új néven 
megfogalmazott dél-koreai regionális politikákkal történő összehangolását.

Az erősödő verseny ugyanakkor nem zárja ki, hogy konkrét ügyekben a két or-
szág váratlanul közös nevezőre kerüljön. Ilyen alkalom volt az Egyesült Államok által 
a napelemekre és mosógépekre 2018 januárjában bevezetett vámtarifák elleni tilta-
kozás. Peking és Szöul egyaránt elítélte a lépést, az utóbbi még azt is jelezte, hogy 
beadványt nyújt be az ügyben a Kereskedelmi Világszervezethez. Kína és Dél-Korea 
összehangolt fellépésére eddig nem került sor, ám az USA-val folytatott további 
kereskedelmi viták esetén az sem elképzelhetetlen.

KÖVETKEZTETÉSEK

Bár Hszi Csin-ping végül nem vett részt a dél-koreai Phjongcshangban rende-
zett téli olimpia megnyitóján, a különleges megbízottja azonban jelen volt az 
eseményen – ami a 2017-es év fejleményei után pozitívumként értékelhető. 

A kínai elnök távolmaradása azonban azt is szimbolizálja, hogy a két ország kap-
csolata továbbra sem lesz mentes a feszültségtől. Az Észak-Korea miatt kialakult 
helyzet és egyéb geopolitika érdekellentétek mellett várhatóan a gazdasági kap-
csolatok terén is egyre gyakrabban fognak ütközni egymással. Mindez ugyanakkor 
nem zárja ki, hogy a kölcsönös gazdasági előnyök mentén, pragmatikus módon 
együttműködjenek.

Minden bizonnyal továbbra is ilyen terület marad a kereskedelem. Erre utal, hogy 
az amerikai rakétavédelmi rendszer telepítése körüli feszültség sem akadályozta 
meg a két ország közti áruforgalom erőteljes bővülését 2017-ben. Úgy tűnik, Kína 

http://www.scmp.com/week-asia/politics/article/2114232/beyond-thaad-real-reason-why-china-angry-south-korea
http://www.scmp.com/week-asia/politics/article/2114232/beyond-thaad-real-reason-why-china-angry-south-korea
http://newparadigm.schillerinstitute.com/blog/2017/12/21/sudkoreas-prasident-begrust-die-belt-road-initiative/
https://www.nytimes.com/2018/01/22/business/trump-tariffs-washing-machines-solar-panels.html
https://www.nytimes.com/2018/01/22/business/trump-tariffs-washing-machines-solar-panels.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-tariffs-southkorea/asia-protests-at-u-s-solar-washer-tariffs-fears-more-to-come-idUSKBN1FC04B
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számára abszolút elsőbbséget élvez a hazai ipar nyersanyag- és alkatrészszükség-
letének a kielégítése, és ezt külpolitikai szempontok sem tudják felülírni. A dél-koreai 
cégekkel szemben megnyilvánuló bojkott és a kínai hatóságok magatartása ugyan-
akkor üzenetértékű más országok, elsősorban az Egyesült Államok vezetői számára. 
Látványos kereskedelmi háború helyett Kína szívesebben nyúl „alacsony intenzitá-
sú” eszközökhöz, mint például a külföldi vállalatok működésének az akadályozása, 
a hatóságok kellemetlenkedése vagy a szabályozási környezet megváltoztatása. 
Amennyiben az USA olyan kereskedelmi intézkedéseket hoz, amelyek komolyan 
sértik Kína érdekeit, az amerikai vállalatok is könnyen hasonló helyzetben találhatják 
magukat, mint amilyenben dél-koreai társaik voltak 2017-ben.

Bár nem lebecsülendő a Hyundai és a Lotte óriásvállalat lobbiereje, a dél-koreai 
vezetőket azonban nyilvánvalóan más tényezők is arra ösztönözték, hogy keressék 
a Pekinggel való feszültségek enyhítésének a lehetőségét. Dél-Koreának meg kell 
találnia a saját válaszát arra, hogy Kína fokozatosan Ázsia domináns országává vá-
lik, és az Egyesült Államok a korábbiaknál kevésbé aktív szerepet vállal a régióban.

Úgy tűnik, a térség legerősebb gazdaságai hasonló taktikát választottak. A dél-
koreai elnök 2017. decemberi pekingi látogatása, illetve a kétoldalú kapcsolatok új 
fejezetéről szóló nyilatkozata feltűnően egybecseng a kínai elnök és a japán minisz-
terelnök novemberi találkozóján elhangzottakkal. Kína jelenleg gazdasági tekintetben 
egyszerre jelent kihívást és lehetőséget Dél-Korea számára, és várhatóan az előb-
bi dimenzió fog erősödni a jövőben. Az ország – Japánhoz hasonlóan – egyelőre 
igyekszik megtalálni a közös pontokat, és kihasználni a lehetőségeket addig is, amíg 
megfelelő stratégiát dolgoz ki a Kína által jelentett kihívások kezelésére.

https://thediplomat.com/2017/11/china-japan-relations-move-toward-a-new-start/
https://thediplomat.com/2017/11/china-japan-relations-move-toward-a-new-start/

