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Ausztrália és Ázsia kapcsolatainak fejlődése 
a hidegháború után
Tolnai Ágnes

A XXI. századi Ázsia a világkereskedelem, a világgazdaság meghatározó részévé 
vált. Az Egyesült Államok–Japán–Európai Unió háromszög kiegészül a feltö-
rekvő ázsiai államokkal. Regionális és kétoldalú szerződések sorával vonják be 

a háromszög országai a térséget kereskedelmük bővítésébe. Kínával az élen a fejlődő 
ázsiai országok a fejle� világ olyan partnereivé válnak, amelyek vonzzák a még ki-
aknázatlan gazdasági lehetőségeket kereső partnereket. Az exportőrök és importőrök 
sikeresebb fellépését ezen a piacon az aktív diplomácia nagy mértékben képes segíteni. 
A Koreai-félsziget megoszto�sága, az észak-koreai fegyverkezés, az indonéziai terror-
cselekmények mia� a gazdasági kérdések melle� meghatározó elemként jelenik meg 
az ázsiai–csendes-óceáni térség biztonságának kérdése is.

Ausztrália, a térség déli szomszédja nem vonhatja ki magát e két hatás alól, ezért 
külpolitikájának formálásakor – ha változó prioritással is, de – mindig megjelenik a 
délkelet- és kelet-ázsiai régió dilemmája, a nemzetközi és regionális kontextusban leg-
megfelelőbb partneri viszony kialakításának problematikája.

Ausztrália angolszász ország Ázsia déli kapujában. Földrajzi elhelyezkedése és an-
golszász kapcsolódása egy olyan külpolitika folytatását teszi lehetővé, amely sikeres 
alkalmazása esetén a térség vezető államává fejlesztheti. Ez a szándéka nem új keletű. 
A feltörekvő ázsiai országok donor országaként már az 1950-es évektől gazdasági és 
technikai segítséget nyújto�, amely a végösszegek tekintetében nem volt kimagasló 
ugyan, de az ország presztízse nő�, egyú�al jelezte azt a törekvését, hogy Délkelet-
Ázsiában regionális vezető szerepet szerezzen.1 Ázsia-kapcsolatainak útja azonban 
nem volt töretlen a XX. század második felében.

A tanulmány arra keresi a választ, hogy miért változo� Ázsia megítélése az ausztrál 
külpolitikában, és miként befolyásolta azt a hidegháború ala�i és főként utáni nem-
zetközi rendszer, az ország szuperhatalmakhoz fűződő viszonya. Állíthatjuk-e, hogy 
pusztán gazdasági megfontolások állnak a világgazdaság egyik legdinamikusabban 
fejlődő térségével kapcsolatos stratégiaalkotás mögö�. Az egyes kormányok külpoliti-
kai lépéseinek á�ekintése melle� a kérdés megválaszolásához mindenképpen meg kell 
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vizsgálni az ország kereskedelmének alakulását, valamint a bevándorlók által kedvelt 
célpont Ázsiával kapcsolatos migrációs trendjeit is.

A XXI. századi ausztrál Ázsia-politika tanulmányozásához elengedhetetlen azon-
ban a hidegháborús környezet, a hidegháború ala�i külpolitikai stratégiaalkotás á�e-
kintése.

A kapcsolatok jellege a hidegháború időszakában

A második világháború után Ausztrália olyan helyzetben találta magát, amelyből az 
egyetlen kivezető út az Egyesült Államokkal való stratégiai partneri viszony kialakítása 
volt.2 Brit orientációját egy új szövetségesi viszony egészíte�e ki, mivel Nagy-Britannia 
a háborút követően meggyengült, erős középhatalommá vált, amelynek erejét megha-
ladta az ausztrál állam teljes körű biztonságának garantálása. A Szovjetunió expanziós 
politikája, de főként Kína kommunista hatalomkénti megjelenése szükségessé te�e egy 
erőteljes biztonsági partnerség kialakítását. A kommunista országok terjeszkedési po-
litikájára válaszul az Egyesült Államok arra törekede�, hogy egy szövetségesi gyűrűt 
hozzon létre a Szovjetunió és Kína körül. Emia� le� Délkelet-Ázsiában és a Csendes-
óceán déli részében Ausztrália az Egyesült Államok legfontosabb szövetségese Japán 
melle�, amely szövetséget – Új-Zéland bevonásával – az ANZUS paktum jeleníte� 
meg. Azonban e kapcsolatok melle� megjelent Ázsia kérdése is, ahol kommunista ál-
lamok, a fiatal demokráciák gyengeségeikkel és több évszázados, évezredes kultúrák 
mély tradícióikkal földrajzi közelségük mia� egyaránt a gyermekcipőben járó ausztrál 
külpolitika és a köztük kialakítandó viszony kereteinek definiálását igényelték. 

Az ausztrál–amerikai–brit–ázsiai külpolitikai négyszögben a hol ellentétes, hol azo-
nos vagy közeli érdekek a kontinensnyi ország politikusainak nem kevés fejfájást okoz-
tak és okoznak napjainkban is. 

A Menzies-érában (1949–1966) egy teljesen független külpolitika kialakítása helye� 
a meghatározó elem a jó szövetséges feladatainak teljesítése le� (részvétel a koreai há-
borúban, csapatok küldése Vietnamba, Peking el nem ismerése). Az Ázsia-kapcsolatok 
fejlesztése há�érbe szorult az Egyesült Államok–Nagy-Britannia–Ázsia által meghatá-
rozo� külkapcsolati rendszerben, amelynek elsődleges célja az ország hosszú távú biz-
tonságának garantálása volt. A kormányok igyekeztek úgy politizálni, hogy ebben a ké-
nyes négyes viszonyrendszerben a három meghatározó partner közö� ne keletkezzen 
olyan konfliktus, amelyben egyértelműen az egyik vagy a másik oldal melle� kell állást 
foglalniuk. Az igyekezet ellenére a hidegháború több eseménye is szembefordíto�a hol 
az Egyesült Államokat és Ázsiát (kommunista Kína, Indokína), hol Nagy-Britanniát és 
az Egyesült Államokat (például a szuezi válság). Mindez választási kényszerhelyzetbe 
sodorta Ausztráliát. 
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A külpolitikai négyszögben Ausztráliának az Ázsiához fűződő viszonyát erőtelje-
sen meghatározta az Egyesült Államok Ázsia-politikája, ám nem minden esetben, és 
emia� az amerikai–új-zélandi–ausztrál szövetségen belül több alkalommal is feszült-
ség keletkeze�. Ausztrália a szövetségesi viszonyt nem egyirányú, hanem partneri 
kapcsolatként értelmezte, azaz nem feltétlenül alkalmazta azokat az amerikai külpo-
litikai elveket és koncepciókat, amelyekkel nem érte� egyet. Ez történt például a Kína-
politikában. Mivel a külkereskedelem, mint az ausztrál gazdaság meghatározó eleme, 
elsőbbséget élveze� ebben a kérdésben, ezért a kereskedelem terén jó viszonyt ápolt 
egyik legnagyobb gabonaimportőrével.3 Az Egyesült Államok azonban a további kap-
csolatépítést, amelyet az ellenzéki politikusok is szorgalmaztak, nem nézte jó szemmel, 
és Dulles 1957. márciusi canberrai látogatásán ezt két dél-csendes-óceáni partnerének 
tudomására is hozta.4 (Az új-zélandi kormány ekkor már a kommunista Kína elisme-
rését fontolga�a.)

Egy ilyen külpolitikai partneri környezet, egy olyan szövetséges, amely Indokínában 
jelentős haderőt állomásoztatva irányt szab a független államok orientációjának, nem 
könnyíte�e meg az ausztrál–ázsiai kapcsolatok elmélyítését.

Új környezet – bővülő kapcsolatok

A hidegháború utáni időszak meghatározó jelensége, a globalizáció új kihívást jelente� 
Ausztráliának is. Gazdaságát, külpiacait, tőkebefektetéseinek célállomásait és egész 
biztonságpolitikáját ebben az új kontextusban kelle� újraértékelnie. Kína az 1980-as 
évektől már nem az agresszív kommunista expanziót megtestesítő államként jelent 
meg, és az ázsiai országok sem ütközőállamokként, hanem fejlődő piacként. A vietna-
mi háború és a Tajvan–Kína kérdés rendeződése után állandósuló ázsiai hatalmi viszo-
nyok stabilabb regionális környezetet alakíto�ak ki, amelyben Ausztrália átértékelhe�e 
addigi Ázsia-politikáját.

Az 1960-as évek második felében a „Fehér Ausztrália”-politika feladása után az 
1970-es évektől a multikulturális felfogásig eljutó Ausztrália egyre nyito�abb beván-
dorlási politikáján keresztül is erősíte�e kapcsolatait Ázsiával. Az 1980-as években te-
tőző, a strukturális gyengeségekből következő gazdasági visszaesés, a stagnáló vagy 
szűkülő exportpiacok és a védővámok mia� csökkenő versenyképességű szekunder 
szektor mia� sürgős megoldásra volt szükség, és ezt mindenki elsősorban – az ausztrál 
hagyományoknak megfelelően – a szövetségi kormánytól várta. A növekvő kelet-ázsiai 
térség ugyanakkor olyan lehetőséget teremte�, amelyet az aktív diplomácia és a mo-
netáris lépések az ország előnyére kezdtek fordítani. Következésképpen a regionális 
szerepvállalás a biztonságpolitika melle� kiegészült az új kereskedelmi lehetőségek 
keresésével is.
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Az APEC szerepe Ausztrália Ázsia-politikájában

A Keating-kormány (1991–1996) teljes, politikai, gazdasági és szociális, kulturális nyitása 
után a Howard-kormány 1997-es kül- és kereskedelempolitikai fehér könyvében a térséget 
már mint a gazdasági kapcsolatok bővítésének területét határozta meg: „A globalizáció és 
Kelet-Ázsia gazdasági felemelkedése mély hatást gyakorol Ausztrália külső környezetére 
az elkövetkező 15 évben”.5 A nem katonai, nemcsak biztonsági szempontokat figyelembe 
vevő kapcsolatépítést már Richard Casey, Robert Gordon Menzies külügyminisztere is 
felvete�e, ám annak ellenére, hogy ázsiai látogatásaival fajsúlyos kapcsolatrendszert épí-
te� ki, érvei nem találtak támogatókra a kormányban.6 Az ázsiai országokra inkább mint 
a Kína és Ausztrália közö�i ütközőállamokra figyelő külpolitikai gondolkodás a Hawke-
kormány (1983–1991) idején kezde� átalakulni. A hidegháború vége azt is jelezte azonban, 
hogy gazdasági érdekeit nem kell a biztonságpolitikai elé helyeznie, az ázsiai államokkal 
új partneri kapcsolatok kiépítésére nyílik lehetőség. Így az APEC a kapcsolatépítés egyik 
első eleme le�, olyan regionális gazdasági tömörüléssé vált, amely Bob Hawke minisz-
terelnök véleménye szerint az EK és a NAFTA melle� meghatározó szerephez fog jutni 
világgazdasági kérdésekben, és a protekcionista kereskedelmi gyakorlat felszámolásában 
is támogathatja az ausztrál érdekeket. Mindemelle� két fontos kereskedelmi partnerének, 
az Egyesült Államoknak és Japánnak a vitáit is a szervezeten belül lehetne kezelni. Paul 
Keating szintén támoga�a az APEC-ben való aktív részvételt, mivel Ausztrália a világke-
reskedelemben csak kis arányban van jelen, a szervezet tagjaként azonban új piacokhoz 
juthat és hallathatja hangját egy akkorra már 19 országot tömörítő multilaterális fórumon. 
A Keating-kormányt követő Howard-kormány viszont már szkeptikus a regionális gaz-
dasági tömörülés jövőjét illetően, az ausztrál érdekek érvényesítésének megfelelő terepe-
ként a fórumnál fontosabbnak tartja a kétoldalú kapcsolatokat.7

Hawke és Keating miniszterelnökségének idején az átalakuló nemzetközi rend-
szer jelentős hatást gyakorolt az ázsiai status quóra. Az Egyesült Államok korlátozot-
tabb szerepvállalása, az ASEAN-országok robbanásszerűen növekvő gazdasága, Ja-
pán esetében saját gazdasági és stratégiai szerepének újragondolása a hidegháború 
után Ausztrália számára olyan helyzetet teremte�, ahol az APEC-ben való részvétel, 
a geopolitikai-stratégiai és kereskedelmi területekre egyre inkább leszűkülő ázsiai 
nyitás együ� jelezte a régió felé is, hogy a kontinensnyi ország a pillanatnyi hatalmi 
vákuumot kihasználva regionális hatalomként kíván megjelenni Ázsiában. Mindazo-
náltal a szervezet által megfogalmazo� célok – a fenntartható fejlődés támogatása, a 
multilaterális kereskedelmi rendszer fejlesztése és erősítése és a tagországok közö�i 
interdependencia növelése – megvalósítása mind segíthe�ek az 1980-as és 1990-es évek 
fordulóján megtorpanó és hanyatlásnak induló ausztrál gazdaság helyreállításában. 

Ám a szervezet konszenzusos döntéshozatali mechanizmusa, a tagok egyenlőtlen gaz-
dasági súlya, eltérő földrajzi érdekeik csökkentik az alapításkor megfogalmazo� célok 
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elérését. Az APEC napirendjére és kohéziójára a legnagyobb hatást a Tokió–Washington 
kapcsolat alakulása gyakorolja. Ezt a kapcsolatot azonban nehéz együ�működésként 
értelmezni annak fényében, hogy Japán megvétóz, elutasít minden a kereskedelem libe-
ralizálására vonatkozó amerikai javaslatot, és hasonlóképpen tesz vagy éppen passzívan 
viszonyul az Egyesült Államok Japán technikai együ�működési és gazdaságfejlesztési 
javaslataira. Míg az Egyesült Államok az APEC-et a WTO-tárgyalások előcsarnokának, 
próbaterepének tartja szorgalmazva a kereskedelemliberalizálást, addig Japán mint re-
gionális hatalom akar megjelenni az APEC-ban, ki akarja fejezni Ázsiához való kötő-
dését, és a szervezeten keresztül kívánja blokkolni a liberalizációt a hazai szempontból 
fontos, de nem versenyképes iparágak és a mezőgazdaság érdekében. Eközben Japán 
támogatja az ázsiai szabadkereskedelmi övezet létrehozását, a kereskedelmi korlátok 
csökkentését az ázsiai régióban.8 E bírálatok és nézetkülönbségek ellenére az APEC-
régióban az 1988-ban 16,6 százalékos vámszint 2004-re 6,4 százalékra csökkent, a nem 
tarifális intézkedéseket vámosíto�ák, vagyis felszámolták a befektetési korlátokat.9

Ausztrália 1996 óta hatalmon lévő miniszterelnöke, John Howard inkább a kritikai 
elemeket helyezi előtérbe és nem tartja az APEC-et az ausztrál érdekek megjelenítése és 
megvalósítása hatékony színterének. A 2001-es és 2002-es terrortámadások végleg azt 
sugallták, hogy Ausztrália más, mint a biztonsági kihívásokat jelentő ázsiai országok. 
Mindez a miniszterelnök és külügyminisztere, Downer szemében, mivel egyikük sem 
kívánja az országot az ázsiai–csendes-óceáni térség vezető erejeként meghatározni, 
tompíto�a a teljes ázsiai nyitás jelentőségét.10

A Bob Hawke-féle euforisztikus érzés az APEC irányába tehát nem tapasztalható 
már a Howard-kormányban. A szervezet intézményi gyengeségei, az 1997-es krízisre 
ado� nem megfelelő válaszok mia� a regionális gazdasági szerepvállalás más csator-
náit kezdte keresni a kormány. A nemzeti érdekek megjelenítésére alkalmasabbnak véli 
1997-es külpolitikai Fehér könyvében a kétoldalú kapcsolatok fejlesztését.

A legfontosabb kereskedelmi partneri kapcsolatok alakulása

Az 1969/1970 és 1994/199511 közö�i huszonöt évben Ausztrália két legfontosabb gazda-
sági partnere Japán és az Egyesült Államok volt mind az export, mind az import tekinte-
tében. Az Egyesült Államokkal és Japánnal való kereskedelmi kapcsolatépítési szándék 
fontosságát jelzi, hogy 2005. január elsején az Egyesült Államok és Ausztrália közö� 
szabadkereskedelmi megállapodás lépe� hatályba. Japánnal pedig 2003-ban írta alá a 
gazdasági kapcsolatok további fejlesztését célzó ausztrál–japán kereskedelmi és gazda-
sági keretet. Így Ausztrália – ha ezeket a lépéseit a howardi érdekpolitizálás fényében 
értelmezzük – baráti fogadtatásra talált a protekcionista amerikai piacon, és megerősítet-
te partnerségét a sok elemében hasonló biztonsági gondolkodású Japánnal.
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Az 1969/1970 utáni időszakban az ausztrál gazdaságot igen érzékenyen érinte�e 
Nagy-Britannia piacának beszűkülése az 1973-as brit EK-csatlakozás következtében. 
Míg 1969/1970-ben az ausztrál export 11,8 százaléka irányult Nagy-Britanniába, addig 
1974/975-ben már csak 5,4 százaléka, tíz év múlva pedig 3,1 százaléka, és azóta sem 
mutat jelentős változást. A jelentős piacvesztés, az 1970-es évek első felének dollárvál-
sága (az olajválság hatása a jelentős olajkészletek mia� kevésbé volt érzékelhető) és ver-
senyképességi problémái, amelyek általános recesszióval párosultak, az 1980-as évek 
második felében az ausztrál gazdaság súlyos hanyatlását eredményezték, és ez egyben 
jelezte a kormányoknak, hogy új piacokra van szükség. A feltörekvő ázsiai országok az 
1980-as években mind az export, mind az import tekintetében egyre nagyobb arány-
ban jelentek meg. 1969/1970-ben az ASEAN-országokkal folytato� import az összes 
import 13,8 százalékát adta, és 1984/1985-ig folyamatosan nőve elérte a 20,6 százalékot, 
1994/1995-re pedig már 36,3 százalékot te� ki. Az export terén szintén hasonló növe-
kedés figyelhető meg: 5,8 százalék 1969/1970-ben, tizenöt év múlva 14,5 százalék míg 
1994/1995-ben 20,9 százalék.12

Az ausztrál gazdaság teljesítményének fokozása érdekében az 1990-es évek is-
mételten a külpolitika kiemelt területévé te�ék azonban a további piacok keresését. 
Észak-Amerika és Kelet-Ázsia melle� Ausztrália egyre inkább a délkelet-ázsiai ré gióra 
fokuszált. Az 1997-es Fehér könyvben szorgalmazo� kétoldalú kapcsolatfejlesztés ezért 
az 1990-es évek közepéig a teljesítmények fokozását célozta.

Meg kell jegyezni azonban, hogy az ASEAN piacainak megszerzése és a kereskedel-
mi partneri kapcsolat elmélyítése érdekében jelentős akadályokat kelle� leküzdenie az 
ausztrál diplomáciának. Ezek mia� a délkelet-ázsiai piacot nem mindig ezen a szerve-
zeten keresztül próbálta megközelíteni: a Howard-kormány 2003-ig elsősorban Kíná-
val és Indiával erősíte�e gazdasági kapcsolatait, oda irányíto�a tőkebefektetéseit, az 
ASEAN-nal pedig a kapcsolatépítést a kétoldalú szintre helyezve Thaifölddel és Szin-
gapúrral folytato� a kereskedelem liberalizálását célzó tárgyalásokat. Downer szerint 
az 1996 és 2003 közö�i elhidegülési időszakban Délkelet-Ázsia legalább annyi vesz-
teséget szenvede� el, mint maga Ausztrália. Az elhidegülés egyik okaként említhető, 
hogy 1995 és 2003 közö� Malajzia politikai vezetése az ausztrál diplomáciai törekvé-
sek ellenére ellenezte az amerikai érdekek ázsiai megjelenítőjeként értékelt Ausztrália 
csatlakozását egy a térség gazdasági kapcsolatait erősítő tömörüléshez, a Kelet-ázsiai 
Csúcshoz (East Asian Summit).13 A 2003 őszén bekövetkező malajziai politikai vezető-
váltás (Mahathirt korábbi külügyminisztere, Abdullah Badawi köve�e a miniszterelnö-
ki poszton), a kelet-timori kérdés rendezésében vállalt ausztrál erőfeszítések azonban 
elfogadhatóvá te�ék Ausztrália meghívását a csúcson részt vevő államok közé. Ezek a 
momentumok 2003 óta lehetővé teszik egy a korábbinál lényegesen nyíltabb párbeszéd 
folytatását, amelynek célja egy szabadkereskedelmi megállapodás létrehozása Auszt-
rália, Új-Zéland és az ASEAN közö�.
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A bevándorlás hatása

Az Ázsia-felé történő nyitást tisztábban jelzik a bevándorlási mutatók. A Bob Hawke-féle 
orientáció bővítését követően folyamatosan nő� az ázsiai bevándorlók számaránya, és 
ezt csak erősíte�e a későbbi Paul Keating-féle Ázsia-politika. 1981-ben az ausztrál lakos-
ságon belül az Ázsiában születe�ek aránya még csak 1,76 százalék volt, 1986-ban már 
2,6 százalék, 1991-től pedig már meghaladta a négy százalékot, és azóta is folyamatos 
növekedést mutat. Az 1981 és 1996 közö�i időszakban 254 ezerről 856 ezerre, csaknem 
három és félszeresére nő� az ázsiai születésű lakosság száma.14 Ez biztosítani látszo� 
a belgazdaság fejlődéséhez nélkülözhetetlen munkaerő utánpótlását egy olyan ország-
ban, amelynek az 1990-es évek második felétől – Európához, Japánhoz és az Egyesült 
Államokhoz hasonlóan – magának is szembe kelle� néznie a társadalom öregedésével.

A bevándorlás McDonald és Kippen szerint azonban egy bizonyos szint fele� már 
éppen az amúgy is öregedő társadalmat öregíti. Ez a XXI. század első évtizedében az 
évi nyolcvanezer fő fele�i bevándorlás eredményeképpen jelenne meg. A fiatal, mun-
kaképes korának első harmadában lévő bevándorlók azonban ellensúlyozni tudják az 
alacsony születési számokat és a 65 év fele�iek lakosságon belül egyre növekvő arányát. 
Az észak-amerikai és európai államokhoz képest Ausztrália ezért kedvezőbb helyzet-
ben van: migrációs célországként megfelelő bevándorláspolitikával képessé válhat az 
öregedés megállítására.15

Az ázsiai lakosság magas migrációs hajlama, a vonzó ausztrál gazdasági lehetősé-
gek, az ausztrál-álom, a sok ázsiai országhoz képest magas életszínvonal a földrajzi 
szomszédok potenciális célpontjává teszik. 2000 óta a bevándorlók közö� állandónak 
mondható, 36-38 százalékos arányban jelennek meg a délkelet-, kelet- és dél-ázsiai 
származásúak.16 A Hawke-kormány idején kezdődő ázsiai migrációs hullám az 1990-es 
évektől felerősödö�. Hatásának mindenképpen meg kell jelennie a külpolitika alakítá-
sában, a stratégiai partneri viszonyok kialakításában.

Biztonsági együ�működés, stratégiai partnerség

A hidegháború után megváltozo� a biztonsági környezet, és a XXI. század kihívásai új 
partnerek keresésére ösztönözték Ausztráliát. Alexander Downer külügyminiszter sze-
rint a nemzetközi színtéren csak két tényező maradt állandó: az Egyesült Államok első 
számú nagyhatalmi pozíciója és Kína politikai-gazdasági felemelkedése. Minden más 
megváltozo� a New York-i és a bali terrorcselekmények után, amelyek közel hozták 
Ausztráliához a nemzetközi terrorizmust. A külpolitikai cél, azaz az ország és lakos-
sága jólétének biztosítása változatlan, de a védelmet és a biztonságot új dimenzióban 
kell vizsgálni.17
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John Howard miniszterelnök megválasztása után kĳelente�e, hogy nem akar vá-
lasztani a hagyományosnak is mondható angolszász kötődés és a földrajzi helyzetéből 
adódó ázsiai–csendes-óceáni kapcsolat közö�.18 Újra megerősíte�e angolszász szövet-
ségesei iránti elköteleze�ségét, azaz külpolitikájában továbbra sem akar eltávolodni 
az Egyesült Államoktól, fontos szövetségesnek tartja az ázsiai–dél-csendes-óceáni tér-
ség biztonságának garantálásában. Ez a későbbiekben különösen az ANZUS paktum 
2001. szeptember 11-ét követő alkalmazásában és az Egyesült Államok afganisztáni 
szerepvállalásának és vitato� iraki beavatkozásának feltétlen támogatásában jelent-
keze�, valamint a 2002 óta megrendeze� amerikai–japán–ausztrál csúcsokon, ahol a 
térségben felvetődő biztonsági kihívásokra – a nukleáris leszerelés, az észak-koreai 
fegyverkezés, Kína regionális hatalommá válása – keresnek választ. Japánt Ausztrá-
lia más téren is kiemelt partnerként kezeli. Regionális érdekközösségük nemcsak az 
előbbi biztonsági kihívásokban nyilvánul meg, hanem megjelenik Ázsiához fűződő 
viszonyukban is, a földrajzi közelségből adódó kereskedelmi partnerségtől a segélye-
zési politikáig.19

Ausztrália célja olyan külpolitika folytatása, amelyben az ázsiai országok nemcsak 
gazdasági kapcsolataikat fejlesztik, hanem a régió biztonságpolitikai kérdéseiben is 
partnerekként képesek fellépni,20 mert az ország olyan környezetben létezik, amelynek 
gazdag kultúrája, jelentős kereskedelmi kapcsolatai és fejlődő gazdasága van ugyan, 
de hatékony regionális védelmi közösség hiányában sérülékeny a terrorizmussal és a 
kormányzási problémákkal szemben.21

Az ASEAN regionális fórumának szerepe ezért egyre nagyobb a szervezet párbeszé-
débe partnerként 1974 óta bevont Ausztrália érdekeinek – különösen a nukleáris lesze-
relés, a konfliktusok elkerülése és a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem – ázsiai 
megjelenítésében. Ezt tükrözi a 2001 decemberében tarto� kilencedik ASEAN regio-
nális fórumon elhangzo� javaslata, mikor a kézi lőfegyverekre vonatkozó nyilatkozat 
kiadására igyekeze� ösztönözni a részt vevő országokat. Az ausztrál külügyi vezetés 
felhívta a figyelmet a terrorizmus elleni küzdelem fontosságára, humanitárius, gazda-
sági és társadalmi kérdésekkel való összefüggésére.22

Délkelet-Ázsia még a Gorton-kormány (1967–1972) idején is elsősorban biztonság-
politikai szempontból volt érdekes Ausztráliának.23 

Ez a szemléletmód az Ázsia felé nyitó Hawke- és Keating-kormányok stratégiaal-
kotása során folyamatosan átalakult. Paul Keating és külügyminisztere, Gareth Evans 
Ausztráliára már mint multikulturális országra tekinte� – olyan országra, amely 
európai gyökerekkel rendelkezik ugyan, és jelentős kapcsolatokat alakíto� ki az an-
golszász partnerekkel, de igyekszik megtalálni saját külpolitikai útját önmaga identi-
tásának feltárásán keresztül. A multikulturalizmus és az ázsiai partnerség jelentősé-
gének hangsúlyozása ennek egyik eleme volt. A másik egy önálló, ausztrál identitás 
megteremtése.24
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A Howard-kormány ezt lényegesen továbbfejlesztve már érdekközösségi elven al-
kotja meg stratégiáját. Az angolszász gyökerek, a nyugati civilizációhoz való kötődés, 
a földrajzi elhelyezkedés, amely természetes partnerséget feltételez a csendes-óceáni 
és délkelet-ázsiai államokkal, tehát nem játszik olyan fontos szerepet, mint a nemzeti 
érdek megjelenítése a nemzetközi politikai színtéren. John Howard miniszterelnök 
megfogalmazása szerint „Ausztrália érdekei globálisak, azokat nemcsak földrajzi el-
helyezkedése határozza meg”.25

Ezt tükrözi a Howard-kormány 1997-ben, majd 2003-ban kiado� külpolitikai Fehér 
könyve26 is, amelyben az érdekek megfelelőbb becsatornázásának tartja a kétoldalú 
kapcsolatok fejlesztését, mint a multilaterális megállapodásokat. A bilaterális kapcso-
latfejlesztés erősítése figyelhető meg a biztonsági melle� mind gazdasági, mind pedig 
kulturális kérdésekben.

Mindazonáltal a biztonsági és kereskedelmi érdekek találkozásának egy speciális 
területéről is érdemes említést tenni. Shuja szerint Ausztrália gazdasági jóléte, fejlő-
dése két tényező függvényében alakul. Az egyik egy olyan versenyképes gazdaság ki-
alakítása, amely képes megfelelni a globalizált világ kihívásainak, a másik elem pedig 
a megtermelt javak külpiaci értékesítésének biztosítása. E két tényező megléte vagy 
hiánya meghatározó fontossággal bír az ország gazdasági jövőképére. Így a biztonság 
fogalma is átalakul, új értelmezést kap a XXI. században – a konkrét biztonságpolitikai 
meghatározás kiegészül az export- és importpiacok biztonságának megteremtésével, 
fenntartásával is.27 A biztonságos export- és importpiacok azonban olyan stabil kor-
mányokat igényelnek, amelyek garantálják a jogbiztonságot, azaz kiszámítható alapot 
teremtenek a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok továbbépítéséhez, fejlesztéséhez és 
megfelelő környezetet a befektetések biztonságos megtérüléséhez.

A meglévő piacok melle� Ausztrália nagy hangsúlyt fektet a feltörekvő, ámbár 
gyengébb kormányzatú, instabilabb belpolitikai helyzetű államok külpiackénti bevo-
nására is. A biztonsági és gazdasági érdekek keresztmetszetében található segélypoli-
tikájának középpontjában olyan kérdések állnak, mint a kormányzati struktúra, a jogi 
környezet erősítése, a szolgáltatások, a megfelelő infrastruktúra fejlesztése. Például az 
1998-as Be�er Aid for a Be�er Future segélyezési program28 az 1997-es délkelet-ázsiai 
pénzügyi válságra válaszul annak társadalmi és gazdasági hatásait tompító segítséget 
kívánt nyújtani különösen a Fülöp-szigeteknek, Indonéziának, Thaiföldnek és Viet-
namnak.

A gazdasági érdekek széles körű megjelenése, a mögö�ük húzódó biztonságpoli-
tika célok azonban nemcsak az említe� példában jelennek meg, a segélyezési politika 
ezekhez kapcsolása a neorealista elemek mentén történő külpolitika-formálás kitelje-
sedésének irányába mutat. Másik megnyilvánulásának vizsgálata érdekében érdemes 
a biztonsági kérdések melle� röviden á�ekinteni a kétoldalú gazdasági kapcsolatok 
fejlődését is.
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Kereskedelem- és befektetésösztönző diplomácia

1978-ban Ausztrália öt legnagyobb kereskedelmi partnere Japán, az Európai Közösség, 
az Egyesült Államok, Új-Zéland és Kína volt. Az 1980-as évek második felében a Kí-
nai Népköztársaság helyére a feltörekvő ASEAN-országok léptek, Új-Zéland az ötödik 
helyre szorult.29 Az 1990-es évek második felében hasonló volt a partneri viszony, ám 
az ázsiai országok egyre nagyobb arányt képviseltek mind az export-, mind az import-
piacok tekintetében. 2005-ben exportjának legnagyobb célállomásai sorrendben Japán, 
Kína, Dél-Korea, az Egyesült Államok és Új-Zéland voltak. Importpartnerei közül a 
második, harmadik és ötödik helyen szintén ázsiai országok, nevezetesen Kína, Japán 
és Szingapúr áll, az első és negyedik helyet pedig az Egyesült Államok és Németország 
foglalja el. A kelet-ázsiai piac Ausztrália összkereskedelmének 2003-ban 45 százalékát, 
2004-ben 46,5 százalékát, 2005-ben pedig már 49 százalékát jelente�e, a növekedés az 
utóbbi öt évben átlagosan évi 5,3 százalékos.30

A tőkebefektetések terén mégsem állítható egyértelműen, hogy a délkelet-ázsiai tér-
ség jelentősége egyre nőne az ausztrál vállalatok szemében. 1995 és 2004 közö� 247 mil-
liárd USD-t fekte�ek be, ami ebben az időszakban az ASEAN tagországaiba irányuló 
tőkebefektetéseknek mindössze 0,1 százaléka volt, 2002 óta egyik évben sem haladta 
meg az 1,6 százalékot. További jellegzetességük ezeknek a tőkebefektetéseknek, hogy 
az összes befektete� tőke 20,7 százaléka irányult az ASEAN–5 országokba31 és 79,3 
százaléka a BCLMV-országokba,32 ami ellentétes a világ egyéb országaival, ahol a tőke-
befektetések nagyobb célállomása az ASEAN–5.33 Az ázsiai térségbe irányuló ausztrál 
tőkebefektetéseknek az ASEAN-országoknál jelentősebb területei Kína és India. 2002 
és 2004 közö� Kínába évente átlagosan 1,2 milliárd USD ausztrál tőke áramlo�, míg 
Indiába a nyolcadik legnagyobb befektetőként összesen egymilliárd USD tőkét invesz-
táltak az ausztrál vállalatok.34

A tőkebefektetések és az export/import mutatók összevetéséből nem következik egy-
értelműen, hogy Ausztrália számára a délkelet-ázsiai régió lenne a legfontosabb célte-
rület Ázsiában. Ravenhill szerint az ausztrál vállalatok kedvezőbbnek ítélik a brit és 
amerikai befektetési lehetőségeket, ezért Délkelet-Ázsia viszonylatában inkább a diplo-
máciai és biztonságpolitikai, mintsem a konkrét kereskedelmi kérdések dominálnak.35 
Ez az 1997-ben te� megállapítás a tőkebefektetési és kereskedelmi mutatók tükrében 
napjainkra is vonatkoztatható. Az ázsiai–ausztrál kereskedelmi kapcsolatok jelentősek 
mind az export, mind pedig az import tekintetében, ám azok fejlesztése szükségessé te-
szi a kétoldalú megállapodások kialakítását. A kereskedelemi és befektetési lehetőségek 
javítása érdekében fontos momentumként jeleníti meg e piacok politikai és gazdasági 
stabilitásának igényét is. A magánszektor igényét figyelembe kell vennie a mindenkori 
kormányoknak a külpolitikai prioritások kialakításánál. Mivel a kétoldalú kapcsolatok 
fejlesztésének egyik eszközeként a Howard-kormány a szabadkereskedelmi megálla-
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podásokat tartja, ezért a délkelet-ázsiai térséggel is főként ezt az eszközt felhasználva 
mélyíti kapcsolatait.

A szabadkereskedelmi megállapodások kereskedelem- és befektetésösztönző alkal-
mazásának hatékonyságával azonban nem minden szerző ért egyet, egyesek vitatják 
azok pusztán gazdasági céllal való létrehozásának pozitív hatásait. „A hidegháború 
idejében a baráti országok védelmi egyezményekről tárgyaltak. A globalizáció korá-
ban, úgy tűnik, udvarias gesztusok megtétele le� a szabadkereskedelmi övezetekről 
való tárgyalás”36 – amit a William Watson–Viet D. Do szerzőpáros azzal magyaráz, 
hogy a nagy számú kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás jelentős része tényle-
gesen nem működik. Megemlítik azonban azt is, hogy az Uruguay-forduló eredménye-
inél lényegesebb előrelépésekre számító országok ilyen szerződésekben keresik a ke-
reskedelem liberalizálásának további lehetőségeit. Ausztrália ebbe az utóbbi csoportba 
tartozik, azaz stratégiájában a szabadkereskedelmi megállapodásokat a liberalizáltabb 
nemzetközi kereskedelmet szorgalmazó, elősegítő elemként határozza meg.37

Az Uruguay-fordulót Ausztrália mint a világ egyik legnagyobb mezőgazdasági 
termelője és exportőre főként a piacok liberalizálásának kérdésében nem tarto�a elég 
eredményesnek. Jól tükrözik ezt a dohai fordulóra megfogalmazo� célkitűzései is: a 
nemzetközi kereskedelemre vonatkozó szabályok szigorítása és kikényszeríthetőségük 
erősítése, a mezőgazdasági expor�ámogatások felszámolása és a termelési támogatá-
sok csökkentése, illetve a piacok nyíltabbá tétele és az általános vámszint csökkentés. 
A tárgyalásokon az ausztrál kormány kiemelt területként kezeli azokat a kérdéseket, 
amelyekben az Uruguay-fordulón nem tudo� megfelelő eredményeket elérni, azaz az 
ország gazdaságának piacbővítése érdekében a piacnyitást és liberalizációt a mező-
gazdaság és a szolgáltatások terén. A Cairns csopor�al38 annak vezetőjeként végze� 
diplomáciai tevékenysége jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a WTO 2005. decembe-
ri hongkongi tárgyalásán a szervezet tagállamai a mezőgazdasági expor�ámogatások 
2013-ra történő teljes eltörléséről döntö�ek.39

Ausztrália tehát William Watson és Viet D. Do elméletének értelmében a szabad-
kereskedelmi egyezményeket eszközként használva mezőgazdasági és szolgáltatásex-
portjának erősítése érdekében keresi azokat a potenciális partnereket, akik meg kíván-
ják nyitni piacaikat az ausztrál áruk és szolgáltatások elő�, élvezve az ilyen egyezmé-
nyek által nyújto� kölcsönös előnyöket. Így kívánja elérni fontosabb piacai irányában a 
liberalizáltabb kereskedelmet, megelőzvén a multilaterális tárgyalások lassan alakuló 
és nehezebben kikényszeríthető eredményeit.

Tran szerint a szabadkereskedelmi egyezmények nemcsak közvetlen, a felek közö�i 
akadálymentesebb kereskedelem eredményét vonják maguk után. Közvete� hatása-
ik hasonló fontosságúak akár a kevésbé fejle� partner fejle�ségének jelentősebb nö-
vekedését, akár a magasabb béreket vagy az output növekedését vizsgáljuk. I� kell 
megemlíteni a felek közti regionális és nemzetközi együ�működés erősödését vagy a 
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társadalmi fejlődést, a versenyképesség növekedését, az esetleges későbbi regionális 
gazdasági/politikai fórumok kialakulásának alapját is.40 Downer ehhez hozzátesz egy 
következő, biztonsági elemet is.41

Ausztráliának szabadkereskedelmi megállapodásai vannak az Egyesült Államokkal, 
Thaifölddel, Szingapúrral és Új-Zélanddal, valamint tárgyalásokat folytat Kínával, Ma-
lajziával, az Egyesült Arab Emirátusokkal és Új-Zélanddal együ� az ASEAN-nal is.42 
Japán viszonylatában szintén felvetődö� a kétoldalú tárgyalásokon a kereskedelmi 
kapcsolatok ilyen jellegű mélyítése.

Kína esetében meg kell említeni, hogy a kereskedelem/GDP alapján felállíto� modell 
szerint „pozitív, ugyanakkor gyenge hatás áll fenn” a kínai gazdaság és kereskedelem 
volumenének növekedése közö�, de erős kapcsolat figyelhető meg a pénzügyi szolgál-
tatások, a befektetések, valamint a kereskedelem és a befektetések egyéb hatásai közö�. 
A közvetlen külföldi tőkebefektetések emelkedése az egyik legjelentősebb eredmény.43 
Ez alátámasztja a közvete� hatások erőteljesebb érvényesülését – a kereskedelmi kap-
csolatok bővülése révén Ausztrália és Kína közö� a leendő szabadkereskedelmi megál-
lapodás sikeresebb politikai, regionális partnerséget teremthet.

A szabadkereskedelmi megállapodások a globalizáció negatív hatásainak kikü-
szöbölésére is alkalmasak lehetnek például egy fejle� és egy fejlődő ország közö�, 
illetve az 1997-eshez hasonló válságok hatásait is jobban kezelhető teszik a partnerek 
egymás közö�i viszonyában.

Kína utáni második legnagyobb kereskedelmi partnere, az ASEAN esetében az 
ország a gyorsan fejlődő országok piacán keres kedvező lehetőségeket. 1993/1994 és 
2003/2004 közö� évente átlagosan 9,3 százalékkal nő� az ASEAN és Ausztrália közti 
kereskedelem.44 Egy Ausztráliával és Új-Zélanddal kötö� szabadkereskedelmi megál-
lapodás során az ASEAN-nak az az érdeke, hogy a megállapodás révén ne elsősorban a 
vám, hanem inkább a nem vám jellegű és technikai korlátokat csökkentse, illetve hogy 
jól működő politikai és stratégiai partnerséget alakítson ki.45

2005-ben Ausztrália exportjának 19 százaléka, importjának 26 százaléka irányult 
olyan államokba, amelyekkel hatályos szabadkereskedelmi megállapodása van. Nem 
állítható egyértelműen azonban, hogy a kétoldalú kereskedelem jelentős változást mu-
tat akár volumenében, akár százalékos arányában a szabadkereskedelmi megállapodás 
hatálybalépését megelőzően és az után is.46

Ahogy Koppe megállapítja: a szabadkereskedelmi megállapodások a partnerek köz-
ti kétoldalú viszony elmélyítésével inkább politikai, semmint gazdasági jelentőséggel 
bírnak.47 Alexander Downer külügyminiszter 2005-ös tanulmányában szintén hangsú-
lyozza, hogy a Thaifölddel és Szingapúrral kötö� szabadkereskedelmi megállapodá-
sok nem a konkrét gazdasági, hanem a biztonsági és stratégiai kapcsolat szélesítésében 
jelentenek előrelépést.48
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Összegzés

Ausztrália Ázsia-politikája Shuja szerint a Colombo-tervvel kezdődö� 1950-ben.49 
A régiónak nyújtandó politikai és gazdasági segítségnyújtás tervét azonban lényegesen 
átalakíto�a a hidegháborús kontextus, a szövetségesi viszony alakulása. Az elsődle-
ges biztonsági szempont arra ösztönözte, hogy saját regionális szerepének rovására az 
Egyesült Államok erős katonai szerepvállalását támogassa – különösen a Kínai Nép-
köztársasággal határos területeken, holo� egy erős regionális politizálás lehetőséget 
nyújto� volna a biztonsági dimenzión túli ázsiai kapcsolatépítésre, és csökkente�e vol-
na az Egyesült Államoktól való függőség mértékét is. Az ázsiai államok önálló vagy 
regionális védelmi képességének kialakításával kapcsolatban azonban szkeptikus volt. 
Véleménye szerint regionális vezető hatalomként a három esélyes – Japán, Indonézia és 
India – egyike sem tudo� volna helytállni. Japán pacifizmusa és gazdasági hatalmi té-
nyezőként való megjelenése mia�, India megfelelő gazdasági és katonai erő híján nem 
tudta volna betölteni ezt a szerepet, Indonézia pedig a potenciális gazdasági túlélésért 
küzdö�.50

Az Egyesült Államok felé fordulás szükségszerűségét támaszto�a alá az ausztrál 
közgondolkodás is. A „mindent elsöprő északi széllel” szemben létre kelle� hozni egy 
erős, elpusztíthatatlan államot, amelynek előretolt védelmét két angolszász szövetsége-
se, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia volt hivato� ellátni. Ezt tükrözte az is, hogy 
a védelmi kiadásokat alacsonyan tarto�ák, a katonaságra fordíto� összegek a fejle� 
országok hasonló kiadásainak átlagát nem közelíte�ék meg.51 2005-ben is mindössze 
nemzeti jövedelem 2,7 százalékát fordíto�ák katonai célú kiadásokra.52 Az ázsiai kis 
nyitást a multikulturális politika melle� elköteleze� Gough Whitlam veze�e kormány 
(1972–1975) kezdeményezte, az ő hivatali ideje ala� vált az ország az ASEAN-párbe-
széd partnerévé, a szervezet a gazdasági kapcsolatok melle� napjainkra a regionális 
biztonsági kérdések legfontosabb fórumává vált. 

A Hawke-kormány minden korábbi kezdeményezéséhez képest intenzívebb kap-
csolatépítés Paul Keating miniszterelnöksége ala� teljesede� ki. Gareth Evans külügy-
miniszter hármas külpolitika célja, a geopolitikai-stratégiai, a gazdasági-kereskedelmi, 
valamint az aktív nemzetközi szerepvállalás a Keating-kormány szélesebb alapokra 
helyeze� Ázsia-politikájában is megnyilvánult, amelyet Evans regionális köteleze�ség-
ként fogalmazo� meg.53

John Howard 1996 óta tartó miniszterelnöksége ala� lényegesen átértékelődtek az 
Ázsia-kapcsolatok. Gurry 1998-ban még arról írt, hogy ezek a relációk igencsak alulér-
tékeltek a potenciális lehetőségekhez képest, mindazonáltal megjegyzi, hogy ez a kap-
csolat nem annyira gazdasági vagy kereskedelmi kérdésként jelenik meg, mint inkább 
politikai és kulturális dimenzióban.54 Robertson 2006-os tanulmányában már sikertör-
ténetként értékeli a kormányzatnak a korábbi három évben folytato� Ázsia-politikáját, 
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amikor azt az előző politikai vezetés tevékenységével veti össze.55 A Howard-kormány 
ala� a külpolitika formálása a 13 éves munkáspárti, földrajzi ado�ságokra építeni kí-
vánó stratégiaalkotástól eltérően a neorealista gondolkodás megjelenítésében testesül 
meg. A továbbra is fennálló Ausztrália–Nagy-Britannia–Egyesült Államok–Ázsia négy-
szögben a két angolszász ország – a második világháború óta töretlenül, de átalakuló 
környezetben – a globális biztonsági kihívásokra adandó válaszok kialakításában jelent 
stratégiai partnerséget Ausztráliának. Az 1950-es, 1960-as években még „mindent elsöp-
rő északi szélként” jellemze� Ázsia ma már gazdasági és a biztonsági területként jelenik 
meg. A kapcsolatok egyre sokrétűbbé és komplexebbekké válnak. A korábbi pusztán 
biztonsági vonulat ma sem veszte� jelentőségéből, de kiegészült a gazdasági, társadal-
mi és politikai kérdések sokaságával, miközben különös figyelmet fordít Kínára, mint a 
térség egyre meghatározóbbá váló hatalmára, és a nemzetközi terrorizmusra.

A gyorsan fejlődő gazdaságokban rejlő potenciális partnerség, a befektetések ösztön-
zése az ausztrál kereskedelem, az ausztrál gazdaság további növekedésének motorja 
lehet, hiszen ezt az államot is elérte a fejle� országok gazdaságára jellemző lassuló 
növekedés, amikor is a kormányoknak minden lehetséges belső gazdaságpolitikai és 
külső gazdaságdiplomáciai intézkedést meg kell tenniük a gazdasági növekedés növe-
lésének érdekében.

Ausztrália célja az Ázsiához fűződő szorosabb gazdasági és politikai partneri vi-
szony, amely gazdasági növekedést és ezen túlmenően biztonságos regionális környe-
zetet biztosít – ennek Ausztrália lehet az egyik pillére.
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Résumé

Ágnes Tolnai: The Australian-Asian relations Since World War II

 ‘Geographical position in place of historical ties?’ could also be the title of the study what 
examine the changing a�itudes of Australian foreign policy. Asia becomes a more and more 
important and powerful region of the world both economic and political means. Australia 
focuses on these emerging countries more than a decade ago. Does geographical position 
becomes more important than traditional Anglo-Celtic historical ties? Or as cultural and 
social connections ge�ing stronger through multicultural policy economic and political rela-
tions enlarging? We cannot say simply ‘yes’ or ‘no” for these questions without looking at 
the foreign policy of the Menzies, the Whitlam, the Hawke, the Keating Governments, and 
especially the present Howard Government. As we can see, economic needs, growing Asian 
migration, creation of multicultural policy and environment, and the end of the Cold War 
also important factors in forming Australia’s foreign policy toward Asia. But a�er 11 Sep-
tember a new factor, fighting against all forms of terrorism, creating a secure environment 
within and out of the country became more important than ever. For this reason the aim of 
Australia is to create stronger economic and political relations with Asia providing more 
effective economic development and more secure regional environment. 


