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Összefoglalás: 2017 júniusában India katonákat küldött egy Kína és Bhután által is 
magáénak követelt himalájai fennsíkra, hogy egy kínai útépítést megakadályozzon. 
A konfliktus néhány nap leforgása alatt az elmúlt harminc év egyik legsúlyosabb 
határincidensévé vált a két atomhatalom között. Az ügy háttere messze túlmutat 
a rendezetlen kínai–indiai határvonal kérdésén. Kína minden erejével arra törekszik, 
hogy biztosítsa a dominanciáját Eurázsiában, és a saját érdekeinek megfelelően 
formálja át a nemzetközi rendet. Ennek részeként infrastruktúra-fejlesztések és fel-
vásárlások révén építi pozícióit az Indiai-óceán térségében, ami nyilvánvalóan sérti 
India érdekeit. Bár a gazdasági fejlődés terén Kínának több mint tíz év előnye van, 
a gyors gazdasági növekedés, illetve a demográfiai folyamatok hosszú távon Indi-
ának kedveznek. Az alapvető érdekek ütközése miatt a jövőben is lehet számítani 
hasonló összetűzésre a két óriás között, ami azonban nem zárja ki a gazdasági 
kapcsolatok fejlődését bizonyos területeken.

Abstract: In June 2017, India sent troops to a plateau in the Himalayas, claimed 
by both China and Bhutan, in order to stop Chinese road construction works. In 
a few days, the conflict escalated to be the worst border standoff between the 
two nuclear powers in the last 30 years. The background of the incident goes 
far beyond the disputed Chinese–Indian borderline. China makes every effort 
to secure its dominance in Eurasia and to reshape the international order in line 
with its interests. In order to achieve this goal, China builds its position through 
infrastructure acquisition and development in the region of the Indian Ocean, which 
evidently violates the interests of India. China has an advantage of more than a 
decade in terms of economic development, nevertheless rapid GDP growth and 
demographic tendencies both support the catch up of India in the long run. Due 
to conflict of interests, similar tension between the two giants can be expected 
in the future, which does not exclude the development of relationships in certain 
economic dimensions.

Bevezetés

Június végén kapott szárnyra a hír a világsajtóban, miszerint a bhutáni hatósá-
gok felfedezték, hogy kínai katonák támogatásával útépítés zajlik egy vitatott 
hovatartozású fennsíkon, az úgynevezett Doklam régióban. A térségre Kína és 

Bhután egyformán igényt tart, mivel egy azzal kapcsolatos, Nagy-Britannia és Kína 
között 1890-ben kötött és ma is érvényben lévő határmegállapodás ellentmondá-
sosan fogalmaz a fennhatóságát illetően. A történet harmadik szereplője, India nem 
formál igényt a területre, viszont támogatja Bhután törekvéseit, így szövetségese 
megsegítésére hivatkozva azonnal reagált, és katonákat küldött az útépítés meg-
akadályozására. Bhután az 1949-es barátsági szerződés megkötése óta ápol szoros 
kapcsolatokat Indiával. A két ország közötti megállapodás értelmében egyik fél sem 

http://www.bhutannewsnetwork.com/2017/06/india-enters-into-bhutan-china-border-conflict/
http://www.bhutannewsnetwork.com/2017/06/india-enters-into-bhutan-china-border-conflict/
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engedélyezi olyan tevékenység folytatását a saját területén, amely a másik állam 
nemzetbiztonsági érdekeit sértheti. India évente közel 1 milliárd dolláros gazdasági 
és katonai segéllyel támogatja Bhutánt, és fontos szerepet játszik a buddhista ki-
rályság működtetésében.

Bhután – mivel nem tart fenn diplomáciai kapcsolatokat Kínával – hivatalos 
nyilatkozat formájában vádolta meg Pekinget azzal, hogy bhutáni területen folytat 
építkezést. Ezzel szemben Kína Indiát vádolta, miszerint annak katonái határsértést 
követtek el, és egy „teljesen hétköznapi” tevékenységbe avatkoztak bele. Egyúttal 
felszólította Indiát, hogy haladéktalanul vonja vissza a katonáit a szerintük Kíná-
hoz tartozó területről. Mivel a két ország vezetése és a hozzájuk köthető médiumok 
gyorsan olyan helyzetet teremtettek, amelyből csupán jelentős presztízsveszteség-
gel tudtak volna visszavonulni, a szembenállás néhány nap leforgása alatt az elmúlt 
harminc év egyik legsúlyosabb térségbeli határincidensévé vált.

A konfliktus kirobbanása után Kína bármiféle konstruktív párbeszéd előfeltéte-
léül azt szabta, hogy India vonja vissza a katonáit, és ne akadályozza az építkezés 
folytatását. Az állami irányítás alatt álló média India-ellenes kampányt indított, 
gyakran emlékeztetve az 1962-es háborúra és a déli szomszéd vereségére. Ezalatt 
mindkét ország további katonákat küldött a helyszínre, akik egymás szomszédsá-
gában állomásoztak a következő hetekben.

A két ország szemBenállásánAk
geopolitikAi háttere

Nyilvánvaló, hogy a Himalájában található hágón zajló útépítés önmagában 
még nem indokolná, hogy két nukleáris hatalom a fegyveres konfliktus 
szélére sodródjon. Azonban a közel 3.500 kilométeres közös határukból 

mindössze egy 200 kilométeres szakasz hovatartozása rendezett, vagyis a ha-
tárvonallal kapcsolatos nézeteltérés az esetükben gyakorlatilag alapállapotnak 
tekinthető. A szóban forgó távoli, hegyvidéki terület azonban stratégiai szempont-
ból kifejezetten kényes helyen fekszik: az útépítés azon a területen zajlott, ahol 
Kína, India és Bhután határvonala találkozik. A vitatott terület nagyjából 88.000 
négyzetkilométer kiterjedésű, a fennsík déli lejtője azonban abba a völgybe nyú-
lik, amelyet a földrajztudósok sziliguri folyosóként ismernek, az indiai stratégák 
viszont csak „Csirkenyakként” emlegetnek. Az Indiához tartozó, a legszűkebb 
pontján mindössze 32 kilométer széles sáv jelenti az összeköttetést az ország 
északkeleti államaival. Nem meglepő, hogy az indiai vezetés régóta tart attól, 
hogy egy esetleges háborúban Kína a folyosó elvágásával leválaszthat 45 millió 
indiait és egy Egyesült Királyság méretű területet az országról.

http://www.globaltimes.cn/content/1054029.shtml
http://www.globaltimes.cn/content/1054029.shtml
http://indiatoday.intoday.in/story/china-india-sikkim-border-standoff-doklam-standoff-hindu-nationalism/1/1006352.html
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1. ábra
A vitatott hovatartozású Doklam-fennsík és a stratégiai fontosságú folyosó

A Doklam-fennsík szűken vett stratégiai jelentőségén túl az is érdemes meg-
vizsgálni, hogy milyen mozgatórugói voltak az eseményeknek.

Kína a világ második legnagyobb gazdasága, amely egyre komolyabb ambí-
ciókkal lép fel a világpolitika színpadán, és láthatóan megkísérli kihasználni azt a 
vákuumot, amelyet az Amerikai Egyesült Államok kevésbé aktív szerepvállalása 
idéz elő bizonyos területeken. Ahhoz azonban, hogy Kína végleg felzárkózzon az 
USA mellé, vagy – akár – átvegye a helyét a nemzetközi rendszerben, az ázsiai or-
szágnak szintet kell lépnie, és a globalizációs folyamatokra történő reagálás helyett 
azok irányítójává kell válnia. Az „Egy övezet, egy út” (One Belt One Road, OBOR) kez-
deményezés révén Kína kiterjesztheti a gazdasági dominanciáját Eurázsiára, ezáltal 
jelentős lépéselőnyhöz juthat a térségben az Egyesült Államokkal szemben, és gya-
korlatilag a saját érdekeinek megfelelően újraformálhatja a globalizációt. Az OBOR 
projekt infrastrukturális fejlesztései pedig tökéletes keretet adnak ahhoz, hogy Kína 
el is érje a stratégiai célkitűzéseit – abban a régióban, amelyben India is igyekszik 
kiépíteni a saját hatalmi pozícióit.

Az egyik ilyen célkitűzés volt, hogy az ország csökkentse a dél-kínai-tengeri 
szállítási útvonalaktól való függőségét. Kína energiahordozókból behozatalra szo-
rul, és kőolajimportjának 82 százaléka a Malaka-szoroson áthaladva érkezik meg 
a Dél-kínai-tengerre, majd a fogadó kikötőkbe. Egy esetleges, az Egyesült Államok-
kal vagy Indiával vívott fegyveres konfliktus esetén a szoros blokádjával meg lehet 
akadályozni a létfontosságú szállítmányok Kínába történő eljutását. E kitettség csök-
kentését célozza az OBOR részének tekinthető Kína–Pakisztán Gazdasági Folyosó, 

https://commons.wikimedia.org
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amelynek megépítését Hszi Csin-ping elnök a 2015. április 20–21-ei pakisztáni lá-
togatása során hirdette meg. A muszlim ország hagyományosan Kína legfontosabb 
szövetségese a régióban. A jó kapcsolatok egészen az 1950-es évek elejéig nyúlnak 
vissza, amikor is Pakisztán az elsők között ismerte el a Kínai Népköztársaságot. Az 
azóta eltelt évtizedekben a két ország egyre szorosabb együttműködést alakított ki 
gazdasági, politikai és katonai téren egyaránt, amit csak erősített, hogy mindkettő-
nek rendezetlen határviszonyai vannak Indiával. Ami az említett gazdasági folyosót 
illeti, a tervek szerint vasúti és közúti szállítmányozási útvonal létesül az északnyu-
gat-kínai Kasgar városától egészen a pakisztáni Gwadar kikötőjéig. A projekt részét 
képezi olaj- és gázvezetékek lefektetése, optikai hálózat kiépítése, illetve ipari par-
kok hálózatának a kialakítása is. A kínai és a pakisztáni fél közötti megállapodás 
kezdetben 46 milliárd dollárról szólt, ám a folyosó kiépítésének a teljes költségét 
ma már 62 milliárd dollárra becsülik. Pakisztán elsősorban fejletlen energiaszektora 
modernizációját várja a beruházásoktól, Kína pedig az északnyugati országrészét 
kapcsolhatja be a folyosó révén a világgazdaság vérkeringésébe.

2. ábra
Kínai érdekeltségbe tartozó kikötők az Indiai-óceán térségében

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/pakistan/11549777/Xi-Jinping-announces-30bn-China-Pakistan-corridor.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/pakistan/11549777/Xi-Jinping-announces-30bn-China-Pakistan-corridor.html
http://www.straitstimes.com/opinion/the-real-thrust-of-the-china-pakistan-economic-corridor
http://www.straitstimes.com/opinion/the-real-thrust-of-the-china-pakistan-economic-corridor
https://commons.wikimedia.org
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Legalább ennyire fontos Kína számára az is, hogy a gwadari kikötő működte-
tési jogát 40 évre egy kínai állami tulajdonú vállalat nyerte el. A kikötőbe érkező 
közel-keleti olaj a kiépített vezetékek és vasútvonalak révén gyorsabban eljuthat 
Kínába, kiváltva a Malaka-szoroson áthaladó tengeri szállítási útvonalat. Stratégiai 
jelentőségű, hogy Kína ezzel kijutott az Indiai-óceánhoz, ahol egy olyan logisztikai 
támaszpontra tett szert, amely a világ legjelentősebb kőolajszállítási útvonalának, 
a Hormuzi-szorosnak a közvetlen közelében fekszik, és így nyomon követheti az 
amerikai és az indiai flotta mozgását. India több okból sem nézi jó szemmel a kí-
nai–pakisztáni közös lépéseket. Kínának a szomszédos Pakisztánban való erőteljes 
jelenléte egyrészt növeli az ország bekerítettség érzését, másrészt a folyosó olyan 
kasmíri területeken halad át, amelyeket magának követel. Így Újdelhi számára auto-
matikusan elfogadhatatlanná vált Kína és Pakisztán közös projektje.

Gwadar földrajzilag távol esik ugyan a himalájai Doklam-fennsíktól, ám az előbb 
részletezett folyamatok minden bizonnyal hozzájárultak ahhoz, hogy az indiai veze-
tés meglepően gyorsan és keményen lépett fel a kínai építkezés megakadályozása 
érdekében. A bekerítettség érzése csak tovább erősödött, amikor 2017 júliusában 
bejelentették, hogy Srí Lanka 1,1 milliárd dollárért átengedi Kínának Hambantota 
kikötőjének az ellenőrzését és fejlesztését. Kína megerősítette, hogy az ott foly-
tatandó tevékenysége az „Egy övezet, egy út” projekt részét képezi, és nem fog 
katonai célokat szolgálni. Nem valószínű, hogy ezzel sikerült megnyugtatnia az indi-
ai stratégákat. Ez az újabb fejlemény is bizonyosan megerősítette az indiai vezetés 
véleményét, hogy nem engedhet a kínai fél azon követelésének, hogy vonja vissza a 
csapatait a Doklam-fennsíkról.

Mindezen geopolitikai folyamatok és érdekek ismeretében nem meglepő, hogy 
India nem vett részt a 2017 májusában, Pekingben rendezett „Egy Övezet, Egy Út” 
Együttműködési Fórumon – arra hivatkozott, hogy a kezdeményezés ellentétes az or-
szág alapvető érdekeivel. Narendra Modi miniszterelnök világossá tette, hogy a nemzeti 
szuverenitás felülír minden más szempontot, és ezt nem befolyásolja az sem, hogy 
minden szomszédja részt vesz a projektben. A területi viták ellenére India eddig meg-
találta a módját, hogyan működjön együtt Kínával a közös érdekek mentén. Az Ázsiai 
Infrastrukturális Beruházási Bankban vagy a BRICS Új Fejlesztési Bankjában való rész-
vétele jól mutatja, hogy az ország nagy jelentőséget tulajdonít a Kínával folytatandó 
együttműködésnek. 2017. június 12-én pedig Pakisztánnal együtt India is belépett a 
Sanghaji Együttműködés Szervezetébe, amelynek Kína az egyik alapító tagja.

Az „Egy övezet, egy út” projektben való részvételre India azonban nemet mon-
dott. Ennek elsősorban az az oka, hogy a kezdeményezés révén Kína megváltoztatja 
az ázsiai status quót, és egyértelmű dominanciára tesz szert a kontinensen. India 
célkitűzése viszont az, hogy egyetlen ország se szerezzen ekkora fölényt Ázsiában. 
A két érdek közti ellentét nyilvánvaló, és Újdelhi értelmezésében az OBOR-ban való 
részvételre szóló meghívás elfogadása azt jelenti, hogy maga is betagozódik az új, 
Kína által kialakítandó és irányítandó ázsiai rendszerbe. Másképpen fogalmazva: az 
„Egy övezet, egy út” kimenetele fogja meghatározni, hogy Kínának sikerül-e kialakíta-
nia egy új, általa meghatározott rendszert, és India ebben nem akar neki segédkezni.

http://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/pakistans-gwadar-port-leased-to-chinese-company-for-40-years/articleshow/58284735.cms
http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732
http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732
http://thediplomat.com/2017/06/its-official-india-and-pakistan-join-shanghai-cooperation-organization/
http://thediplomat.com/2017/06/its-official-india-and-pakistan-join-shanghai-cooperation-organization/
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kié lesz ázsiA meghAtározó gAzdAságA?

India érdeke tehát mindaddig fenntartani az ázsiai hatalmi egyensúlyt, amíg sa-
ját maga gazdaságilag megerősödik annyira, hogy közel egyenrangú kihívója 
legyen Kínának. A két ország gazdasági ereje ugyanakkor egyelőre nem mérhe-

tő egymáshoz. Kínának több mint tíz év előnye van Indiával szemben, hiszen már 
1978-ban elindította azoknak a reformoknak a sorozatát, amelyek révén az ország 
fokozatosan nyitott a külföldi befektetők felé. Ezzel szemben Indiában az áttörés az 
1990-es évek elején következett be, amikor az ország fontos lépéseket tett a piac 
deregulációja, az importvámok csökkentése és a külföldi működő tőke beengedése 
terén. A nominális GDP-t tekintve Kína gazdasága majdnem ötször nagyobb, mint 
Indiáé, de az egy főre jutó GDP tekintetében is több mint kétszeres értéket tud fel-
mutatni. A kínai vezetés hosszú távon mégis bizonyosan úgy tekint Indiára, mint 
lehetséges vetélytársra.

Mindezt alátámasztja a Harvard Egyetem által közzétett tanulmány is, amely 
szerint az indiai gazdaság rendkívül gyors növekedése még közel egy évtizedig 
eltarthat, a becsült 7 százalék feletti GDP-növekedés pedig meghaladja a kínai 
gazdaság bővülésével kapcsolatos várakozásokat. A tanulmány szerint a gazda-
sági növekedés súlypontja az elmúlt években Kínából Indiába tevődött át, és ez a 
folyamat várhatóan folytatódni fog. A Harvard elemzői kiemelik India földrajzi és 
demográfiai sokféleségét, amely lehetővé teszi, hogy diverzifikálja a termelést és az 
exportot, elmozdulva a technológiai szempontból komplexebb termékek irányába. 
A fejlődési pálya ugyanakkor valószínűleg különbözni fog attól, amit Kína járt be. In-
dia esetében a belső piac mérete, illetve a fiatal munkaerő arányának a növekedése 
lehet a fejlődés mozgatórugója. Ugyanakkor a gazdasági keretek biztosítása nélkül 
a munkaerőpiaci kínálat gyors növekedése társadalmi feszültséghez is vezethet. 
Vagyis a fejlődés biztosításához konzisztens reformokra és a szociális ágazat kiter-
jesztésére is szükség van.

Kína érdeke nyilvánvalóan az, hogy mire India gazdasági erő tekintetében tény-
legesen a vetélytársává válhatna, saját maga már alakítója legyen a világgazdaság, 
a nemzetközi kereskedelem és a globalizáció meghatározó folyamatainak. Az „Egy 
övezet, egy út” kezdeményezés, illetve a stratégiai pozícióknak az Indiai-óceánon 
történő kiépítése egyaránt ebbe az irányba mutat. A Doklam-fennsíkon zajló útépí-
tésre érkezett katonai reakció egyfajta üzenet Kínának, hogy India nem nézi ölbe tett 
kézzel, hogy stratégiai szempontból bekerítsék, és már most elveszítse az esélyét 
annak, hogy Kína árnyékából kilépve, a jövőben gazdasági szuperhatalommá váljon.

http://atlas.cid.harvard.edu/rankings/growth-predictions/
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3. ábra
Kína és India gazdasága a számok tükrében

Kína India

Nominális GDP (2016; milliárd USD) 11 968 2 511

Vásárlóerő-paritáson mért GDP (2016; milliárd USD) 20 474 8 723

Egy főre jutó GDP (2016; USD) 14 813 6 746

GDP-növekedés (2016; %) 6,3 7,5

Lakosság (2015; millió fő) 1 402 1 282

Előrejelzések
Átlagos GDP-növekedés (2017–2020; %) 6,2 7,7

Lakosság (2030; millió fő) 1 453 1 476

Kína ázsiai hegemóniájának megakadályozásában India legfontosabb szövet-
ségese Japán; a két ország vezetője Modi miniszterelnök 2014-es hivatalba lépése 
óta idén szeptemberben már tizedik alkalommal találkozott. Modi és Abe Sinzó ja-
pán miniszterelnök a védelmi kapcsolatok elmélyítésében, illetve az Ausztráliával és 
az Egyesült Államokkal való együttműködés erősítésében állapodott meg. A japán 
vezető egyszersmind lerakta egy 17 milliárd dollárból épülő gyorsvasút pályájának 
az alapkövét is – ez lesz az első ilyen jellegű közlekedési eszköz Indiában. To-
kió szeretne további gyorsvasútépítési projekteket is elnyerni a partnerországban, 
amelyekre kínai cégek is pályáznak. Kína azonban egyértelműen lépéselőnyben 
van mindkét országgal szemben, így erősen kérdéses, hogy Japán és India közös 
erőfeszítései befolyásolni tudják-e Kína ázsiai dominanciáját.

enyhül A feszültség

Augusztus 28-án ismét a Himalájában zajló események kerültek a címol-
dalakra. A média akkor hozta nyilvánosságra, hogy a szemben álló felek 
megállapodtak a feszültség csökkentéséről. A hivatalos nyilatkozatok meg-

lehetősen szűkszavúra és homályosra sikerültek. India vállalta, hogy visszavonja 
katonáit a területről, Kína pedig – bár továbbra is a terület feletti rendelkezési jogát 
hangoztatta – a hivatalos közleményében nem tett említést az építkezés folytatá-
sáról.

Milyen megfontolások vezethették a két ország vezetőit abban, hogy végül ru-
galmasságot mutassanak? A válasz meglehetősen összetett, ahogyan a két ország 
érdekei és egymással való kapcsolata is az. A legfontosabb érv valószínűleg a 
BRICS-országok közelgő csúcstalálkozója lehetett, amely szeptember elején, a kínai 

http://statisticstimes.com/
https://uk.reuters.com/article/uk-india-japan/with-china-in-mind-japan-india-agree-to-deepen-defence-idUKKCN1BP1TM
https://www.nytimes.com/2017/08/28/world/asia/china-india-standoff-withdrawal.html
https://www.nytimes.com/2017/08/28/world/asia/china-india-standoff-withdrawal.html
https://www.brics2017.org/English/
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Hsziamenben zajlott. Narendra Modi részéről nehezen lett volna megmagyarázható, 
hogy részt vesz a találkozón, miközben a katonái a kínaiakkal néznek farkasszemet 
a határon. Hszi Csin-ping elnök számára viszont India távolmaradása lett volna kel-
lemetlen, hiszen az valószínűleg a BRICS-csoport és a fórum végét jelentette volna. 
Márpedig Hszi Csin-ping célja, hogy a nemzetközi kapcsolatokat sikeresen irányító 
államférfinak ismerjék el a globális és a hazai színpadon egyaránt. A BRICS-fórum 
kudarca pedig különösen rosszul jött volna számára az októberi, kulcsfontosságú 
pártkongresszus előtt.

A megállapodásnak köszönhetően Modi részt vett a BRICS-fórumon, ahol egy 
váratlan sikert is elkönyvelhetett. A csúcstalálkozó végén kiadott nyilatkozat ugyan-
is két pakisztáni szervezetet is terrorcsoportnak minősített. India eddig éveken 
keresztül folyamatosan küzdött azért, hogy azok felkerüljenek a terroristákat tartal-
mazó listára, ám Kína minden kísérletét megakadályozta. Elképzelhető, hogy ez az 
engedmény is része volt a Doklam-fennsík kapcsán megkötött háttéralkunak.

Ha Kína valóban a saját szája íze szerint akarja átalakítani a fennálló nemzetközi 
rendet, akkor szüksége van egyfajta arculatépítésre is. Az ország vezetése felismer-
te ezt a szükségszerűséget, és már eddig is dollármilliárdokat költött az úgynevezett 
„soft power” kialakítására, vagyis olyan eszközök kifejlesztésére, amelyek révén bé-
kés módon is befolyásolni tud más országokat és társadalmakat. A világ jelenlegi 
vezető hatalma, az Amerikai Egyesült Államok ezen a területen jóval Kína előtt jár. 
Ha az ázsiai ország annak a szerepére pályázik, akkor a külpolitikai és a katonai 
lépéseit abból a szempontból is mérlegelnie kell, hogy milyen hatással vannak arra 
az arculatra, amelyet a külvilág felé mutatni kíván. Kína a Trump-adminisztráció 
hivatalba lépése óta igyekszik a globalizáció és a gazdasági integráció bajnokának 
mutatkozni, egy Indiával szembeni fegyveres konfliktus biztosan nem tette volna 
hitelesebbé az új szerepet.

Gazdasági szempontból is sok vesztenivalója lenne mindkét országnak. Indiá-
nak elsősorban arra kell összpontosítania, hogy a növekedés ütemét tartva 2030-ra 
megduplázza a gazdaságát – erre az elemzők szerint van is esélye. Kína számára 
pedig az OBOR-kezdeményezés sikere jelenleg mindennél fontosabb, ám azt egy 
nyíltan ellenséges India jelentősen hátráltatná. A köztük zajló kereskedelmi forga-
lom 2016-ban közel 70 milliárd dollárt tett ki – Kína egyértelmű exporttöbbletével. 
Habár az Indiába irányuló kivitel a teljes kínai exporton belül csak egy kis tétel, ám 
mivel az ország hatalmas és ígéretes piac, egy fegyveres konfliktus komoly lehető-
ségektől fosztaná meg a kínai cégeket.

Végül, de nem utolsósorban a földrajzi tényezőket is figyelembe kell venni, ami-
kor a feszültség enyhülésének az okait keressük. A konfliktus színhelye egy kopár 
fennsík, amely a világ legmagasabb hegységében fekszik, 4.000 méter felett, ahol 
az alacsonyabb vidékekről érkező katonáknak napokig kell akklimatizálódniuk. 
Ráadásul a korán beköszöntő tél mostoha körülményeket teremtett volna a hadvi-
seléshez, így ez a szempont szó szerint is közrejátszhatott a kedélyek lehűtésében.

https://www.brics2017.org/English/Documents/Summit/201709/t20170908_2021.html
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mire lehet számítAni A két ország kApcsolAtáBAn?

A Doklam-fennsíkon kialakult feszültséget sikerült átmenetileg enyhíteni, a tar-
tós rendezéstől azonban még nagyon távol vannak az érintett felek. Ahogyan 
arról szó volt, a 3.500 kilométeres közös határ elhelyezkedése annak majd-

nem teljes hosszában vitatott, így bármelyik pontján kialakulhat újabb konfliktus. Jó 
példa erre, hogy augusztus 15-én az indiai–kínai határnak egy, a Doklam-fennsíktól 
távol eső részén robbant ki egy kisebb összetűzés, amelynek során a két atomha-
talom fegyveres erőinek tagjai ütésekkel, rúgásokkal és kövekkel estek egymásnak.

A stratégiai célkitűzéseit tekintve Kína minden bizonnyal folytatja a pozíciói ki-
építését az Indiai-óceán partvidékén, így középtávon már nemcsak a hegyekben, 
hanem a tengeren is előfordulhat, hogy a két ország fegyveres erői összetűzésbe 
keveredjenek. Indiának e téren egyetlen célja lehet: elkerülni, hogy a kínai keres-
kedelmi, logisztikai és katonai támaszpontok harapófogóba zárják. Ezt teljesen 
megakadályozni nem tudja, ám várhatóan tovább fogja erősíteni a gazdasági és 
katonai kapcsolatait Japánnal, az Egyesült Államokkal és minden olyan országgal, 
amely érdekelt Kína ázsiai hegemóniájának a korlátozásában.

A két ország között valószínűleg folytatódik a versenyfutás, hogy melyikük lesz 
Ázsia első számú gazdasági hatalma ebben az évszázadban. Kína a gazdasági fej-
lődés terén jelenleg jóval előbb jár, mint déli szomszédja, ám vannak olyan tényezők, 
amelyek az utóbbi számára lehetőséget teremthetnek a felzárkózásra. Az „Egy öve-
zet, egy út” kezdeményezés sikere esetén azonban már rendkívül nehéz dolga lesz 
bármely országnak, ha Kínával akar versenyezni az ázsiai kontinensen.

A geopolitikai érdekek ütközése ugyanakkor nem zárja ki, hogy a gazdasági 
kapcsolatok fejlődjenek – ami Indiának és Kínának is érdeke. A határviták ellenére 
valószínűleg mindkét ország vezetői megtalálják a módját annak, hogy a gazda-
sági kapcsolatok bizonyos területein az együttműködést is kiterjesszék. Ez pedig 
nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy az összetűzések ne fajuljanak nyílt fegyveres 
konfliktussá. Ahogyan Modi miniszterelnök 2017. június 2-án, a Szentpétervári 
Nemzetközi Gazdasági Fórumon fogalmazott: „Igaz, hogy határvitáink vannak Kí-
nával. De az elmúlt 40 évben egyetlen lövés sem dördült el emiatt.” Biztató a jövőre 
nézve, hogy a Doklam-fennsíkon 73 napig tartó szembenállás sem cáfolta meg ezt 
a sokat idézett mondatot.

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/08/20/india-china-border-brawl-superpowers-throw-stones-tensions-heighten/
http://timesofindia.indiatimes.com/india/not-a-single-bullet-fired-in-40-years-despite-border-dispute-with-china-pm-modi/articleshow/58966132.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/india/not-a-single-bullet-fired-in-40-years-despite-border-dispute-with-china-pm-modi/articleshow/58966132.cms



