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Matura Tamás                     Centenárium a Tajvani-szoros két partján

Éppen száz éve, 1911. október 10-én tört ki a vucsangi (Wuchang) felkelés, amely a ha-
gyomány szerint véget vetett a kínai császárságnak, és amelyhez ma a Kínai Köztársaság 
megalapítását kötjük. Az elmúlt napokban Tajpejben és Pekingben egyaránt tartottak 
megemlékezéseket, az elhangzott nyilatkozatok pedig érdekes adalékként szolgálnak az 
immár több mint hat évtizede húzódó konfliktus elemzéséhez.

A KínAi népKöztársAság álláspontjA

A pekingi hivatalos centenáriumi ünnepségen Hu Csin-tao (Hu Jintao), a 
Népköztársaság (KNK) elnöke és a Kínai Kommunista Párt (KKP) hamarosan 
leköszönő főtitkára újra kiállt a békés egyesülés szükségessége mellett, és a köz-

társaság alapító atyjának, Szun Jat-szennek (Sun Yat-sen) szavait idézte: elérkezettnek 
látja az időt a múlt sebeinek begyógyítására. Meglátása szerint a kínai nép egyesülése a 
kínai emberek javát szolgálná a szoros mindkét partján, ugyanakkor természetesen eluta-
sította Tajvan bármiféle függetlenedési törekvését.

Hu elnök békülékeny, a kulturális összetartozást és a közös múltból fakadó közös 
jövőt hangsúlyozó beszéde mellett azonban a helyzet komolyságát sugalló mondatok is 
elhangoztak az elmúlt napokban. A kínai hadsereg egyik legismertebb tábornoka, Luo 
Yuan egy szeptember 25-én, Sanghajban elhangzott előadásában kifejtette, hogy a kí-
nai hadsereg 2008-ban készen állt Tajvan megtámadására. Már csak azért is figyelemre 
méltó e nyilatkozat, mert Luo tábornok szerint akkor is a tajvani választások bizonytalan 
kimenetele indukálta a kínai katonai készültséget, és csak a Kínához fűződő jobb kap-
csolatokat célul tűző Ma Jing-csiu, (Ma Ying-jeou) a Kuomintang elnökének győzelme 
csillapította le a kedélyeket.

A KNK ragaszkodik az 1992-es konszenzushoz, és élesen ellenez bármiféle külső 
beavatkozást Peking és Tajpej viszonyába, így különösen érzékenyen reagál az Egyesült 
Államok – szerintük provokatív – fegyvereladásaira. Ennek hatására egyre inkább ér-
zékelhető, hogy Peking növekvő gazdasági, politikai és katonai hatalma Washingtont 
óvatosabb hozzáállásra készteti, így a még 2001-ben, a Bush-kormányzat idején Tajpejjel 
kötött megállapodás élét is próbálja elvenni Obama elnök. A tajvani légierőnek szánt 
amerikai F–16-os vadászgépek esete is jól mutatja, hogy az USA egyre kevésbé kíván 
konfrontálódni a KNK-val Tajvan kapcsán. Tajpejnek komoly csalódást okozott, hogy 
Washington mégsem hajlandó eladni neki a legújabb generációs F–16 C/D gépeket, ha-
nem csupán a már meglévő és korosodó F–16 A/B változatok felújítását ajánlotta fel. 
Az Egyesült Államok csökkenő befolyása, illetve Peking gyorsan növő hatalma Tajpejt 
védelmi stratégiájának is az újragondolására kényszerítette. A korábbiakban a tajvani 
haderő komoly fegyverkezési programot folytatott, amely megpróbált valamiféle egyen-
súlyt fenntartani a szoros két oldalán felsorakozó erők között. Az elmúlt években azonban 
nyilvánvalóvá vált, hogy az apró sziget gazdasági és műszaki fejlettsége dacára sem tudja 
tartani az iramot a nála mára közel tizenháromszor nagyobb gazdasági teljesítményre 
képes KNK-val.
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http://english.people.com.cn/90783/7612767.html
http://www.washingtontimes.com/news/2011/oct/5/inside-china-414559319/?page=1
http://the-diplomat.com/2011/09/22/a-lose-lose-fighter-decision/
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E felismerés vezetett a tajvani védelmi stratégia újragondolásához és a hagyományos 
fegyverkezés erőltetése helyett az aszimmetrikus helyzethez jobban illeszkedő, nem 
hagyományos eszközök felé forduláshoz.

peKing és tAjpej KApcsolAtA

Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy az elmúlt évtizedek politi-
kai és katonai feszültsége ellenére, a szoros két partja között intenzív gazdasági 
kapcsolatok alakultak ki. 2005 óta Tajvan legnagyobb kereskedelmi partnere 

és egyben legnagyobb befektetési célpontja a KNK. A hivatalos adatok is százmilliárd 
dollár körüli tajvani eredetű, szárazföldi befektetésről szólnak, a becslések azonban a 
ténylegesen befektetett összeget háromszázmilliárd dollárra teszik, ami nemcsak abszolút 
összegében, hanem a tajvani gazdaság méretének arányában is hatalmas összeg. A függés 
természetesen nem egyoldalú, mivel a tajvani technológia és know-how a KNK számára 
is rendkívül fontos; azonban egyértelmű, hogy az idő haladtával Tajpej mindinkább alá-
rendelt helyzetbe kerül, hiszen a kínai gazdaság gravitációs erejének nem tud ellenállni. 
Peking tudatában van e folyamatnak; ennek megfelelően, egyfelől mérsékelte a nyomást, 
azaz már nem próbálja felszámolni Tajpej maradék diplomáciai kapcsolatait (jelenleg már 
csak 23, többnyire nem túl jelentős állam ismeri el Tajvant), viszont a nemzetközi szerve-
zetekben továbbra is megakadályozza Tajvan részvételét.

Dacára annak, hogy (vagy éppen azért, mert) az elmúlt évtizedekben Tajvan nemzet-
közi pozíciói erősen romlottak a Népköztársaságéhoz viszonyítva, a külügyekre fordított 
összegek dinamikusan növekedtek az utóbbi időben. Míg 1993-ban a központi költségve-
tés 1,11%-a felett diszponált a tajpeji külügyminisztérium, addig ez az arány 2008-ra már 
1,82%-ra nőtt. Bár ez a növekedés azóta megállt, 2010-ben még így is közel 31 milliárd új 
tajvani dollár volt a külügy költségvetése, ami átszámítva körülbelül 215 milliárd forintot 

http://the-diplomat.com/2011/10/08/taiwan%E2%80%99s-asymmetric-china-plan/
http://www.mac.gov.tw/ct.asp?xItem=60723&ctNode=6533&mp=202
http://www.mac.gov.tw/ct.asp?xItem=60723&ctNode=6533&mp=202
http://eng.dgbas.gov.tw/ct.asp?xItem=26890&CtNode=5428&mp=2
http://eng.dgbas.gov.tw/ct.asp?xItem=26890&CtNode=5428&mp=2
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jelent. Ugyanebben az évben a magyar Külügyminisztérium költségvetése 60 milliárd 
forint volt. Tajvan több mint száz képviseleti irodát tart fenn világszerte, amelyek több-
nyire igen élénk tevékenységet folytatnak – nem csupán a klasszikus diplomácia terén, 
hanem a tanulmányi és kulturális szférákban is. Sokakban felmerül a kérdés, hogy miért 
költ Tajpej ekkora összegeket és miért fordít ekkora energiát külkapcsolatainak ápolására, 
miközben az idő amúgy is ellene dolgozik. Éppen azért. Amennyiben helyzete stabil és 
statikus lenne, felesleges lenne fokozni az erőfeszítéseket, de a Népköztársaság befolyá-
sának növekedése Tajpejt is cselekvésre késztetni.

A Pekingéhez mérhető külpolitikai súlynak természetesen még a megközelítése sem 
lehet reális célkitűzés Tajvan számára, de valószínűleg nem is ez a cél. Stratégiai tervezé-
si szempontból két prioritás merülhet fel. Az elsődleges feladat a status quo fenntartása, 
amíg csak lehetséges. Ehhez elengedhetetlen a lehető legnagyobb nemzetközi beágya-
zottság, ami politikailag és gazdaságilag is – úgymond – költségesebbé tenne Peking 
számára bármiféle egyoldalú, agresszív fellépést. (Ezzel összhangban fejlesztik a tajvani 
haderőt, amely sokáig nem tudna ellenállni egy, a szárazföldről érkező támadásnak, de 
ha potenciálisan nagyobb veszteségeket tudna okozni a népi felszabadító hadseregnek, 
mint a megszerezhető előnyök, akkor az eltántoríthatja Pekinget a katonai megoldástól.) 
Véleményem szerint a másodlagos cél a lehető legjobb tárgyalási pozíció biztosítása lehet 
arra az esetre, ha a jelenleg is zajló nemzetközi politikai és gazdasági folyamatok idővel 
kikényszerítenék az újraegyesülést a szárazfölddel. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy 
nemzetközileg elszigetelt, népszerűtlen, vagy éppen ellenkezőleg, egy viszonylag erős 
Tajpej bocsátkozhat-e majd tárgyalásokba. Az erős pozíció megkönnyítheti annak eléré-
sét, hogy Tajvan valamilyen, Hongkongéhoz hasonló speciális státuszt kaphasson (egy 
ország, két rendszer), amennyiben az egyesülés a jövőben elkerülhetetlenné válna.

A Peking–Tajpej viszony következő jelentős állomását a 2012-ben tartandó tajvani 
választások jelentik. A jelenleg kormányzó, a KNK-val jó viszonyra törekvő Kuomintang 
és a gyakran függetlenségpárti hangot is megütő, ellenzéki DPP (Democratic Progressive 
Party) közötti megmérettetés kimenetele, a tajvani bel- és külpolitika esetleges megvál-
tozása igen komoly hatással lehet a térség egészére. Különösen igaz ez ebben az esetben, 
hiszen jövőre ritka politikai együttállás alakul ki: a tajvani választások mellett sor kerül 
majd az amerikai elnökválasztásra is, ráadásul Kínában szintén beindul a hatalomutód-
lási folyamat, amelynek során többek között az elnöki, pártfőtitkári és miniszterelnöki 
pozíció is átadásra kerül majd. Ebben a turbulens belpolitikai helyzetben egyrészt Peking 
toleranciája is csökken, másrészt az új vezetők számára a kemény külpolitikai fellépés jó 
lehetőséget teremthet pozíciójuk megszilárdítására, ezért a pekingi, tajpeji és washingtoni 
események esetleges szerencsétlen együttállása könnyen komoly feszültséghez vezethet 
majd a térségben. Érdemes lesz figyelni.

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900130.TV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900130.TV

