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Összefoglalás: Kína és Japán kapcsolatát számos valós és potenciális konf-
liktusforrás terheli. A két gazdasági nagyhatalom látványos versengést folytat 
Délkelet-Ázsiában az infrastruktúra-fejlesztés támogatása terén, amellyel a régió 
országaiban meglévő befolyásukat igyekeznek növelni, gyakran egymás rovására. 
A regionális szintű rivalizálásuk azonban nem korlátozódik Ázsiára: Kínának és Ja-
pánnak egyaránt megvan a saját nagyívű kezdeményezése, amely földrészek és 
egymástól távol eső régiók összekötését célozza. Ugyanakkor a két ország gaz-
dasága nagymértékben kiegészíti egymást, ami hatalmas lehetőségeket teremt a 
kereskedelmi és befektetési kapcsolatok terén. Ennek felismerése jelentősen hoz-
zájárult ahhoz, hogy a vezetőik a közelmúltban a kapcsolatok új fejezetét nyithatták 
meg.

Abstract: Relations between China and Japan are burdened by several existing 
and potential sources of conflict. The two economic powerhouses are engaged in 
an intense competition in Southeast-Asia regarding the financing of infrastructure 
development, through which they intend to increase influence in countries of 
the region, many times at the expense of each other. Regional rivalry of the two 
countries is not limited to Asia: both China and Japan manage their own large-scale 
initiative to connect continents and remote regions. However, the two economies 
are deeply complementary, which generates trade and investment opportunities 
on an enormous scale. The realizing of this potential contributed largely to recent 
statements of political leaders declaring a new start in bilateral relations.

BEVEZETÉS

Ez az év fontos évforduló Kína és Japán történelmében, hiszen augusztus 
12-én lesz negyven éve, hogy a két ország aláírta a kétoldalú kapcsolatokat 
helyreállító békeszerződést, egész pontosan: béke- és barátsági szerződést. 

Ugyanakkor a jelenlegi viszonyukat valószínűleg kevesen mondanák kifejezetten 
barátinak. A politikai jellegű feszültségforrásokon túl ez azzal is magyarázható, 
hogy Kína hatalmas gazdasági változáson ment keresztül a megállapodás aláírása 
óta eltelt időben, és napjainkban a valós erejét tükröző pozíciók kiépítésén dolgo-
zik, regionális és globális szinten egyaránt – és ez többek között Japán érdekeit is 
sérti. 1978 nem csak a békeszerződés miatt nevezetes dátum Kína számára. Akkor 
kezdődtek el az országban azok a gazdasági reformok is, amelyek révén rálépett a 
világgazdaságban betöltött jelenlegi, meghatározó szerepéhez vezető útra. Azóta 
pedig majdnem végig, 33 éven keresztül átlagosan évi közel 10 százalékos gazda-
sági növekedési ütemet tudott tartani. Érdekes párhuzam, hogy világviszonylatban 
ilyen magas növekedési rátát hasonlóan hosszú időszakon keresztül csak Japán 
volt képes elérni, 1950 és 1973 között.

Kína 2010-ben vette át Japántól a második helyet a világ legnagyobb gaz-
daságainak a rangsorában, ami tökéletesen mutatja, mennyire megváltoztak az 

http://english.hitelintezetiszemle.hu/letoltes/miklos-losoncz.pdf
http://english.hitelintezetiszemle.hu/letoltes/miklos-losoncz.pdf
https://www.bloomberg.com/news/2010-08-16/china-economy-passes-japan-s-in-second-quarter-capping-three-decade-rise.html/
https://www.bloomberg.com/news/2010-08-16/china-economy-passes-japan-s-in-second-quarter-capping-three-decade-rise.html/
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erőviszonyok. Az ázsiai status quo módosítására irányuló kínai törekvések, a múlt 
háborús konfliktusainak az emléke, a geopolitikai érdekellentétek, valamint a ke-
let-kínai-tengeri szigetviták bőven kínálnak okot a két ország közötti folyamatos 
ellentétre és rivalizálásra. Az elemzésben azt vizsgálom, hogy a gazdasági kap-
csolatok és érdekek különböző szintjein hogyan jelenik meg ez a konfliktusokkal 
jellemezhető alaphelyzet, és gazdasági szempontból mennyire van összeütközésre, 
illetve együttműködésre ítélve a két ország.

VERSENY A REGIONÁLIS BEFOLYÁSÉRT

Hosszú időn keresztül Japán számított Kelet- és Délkelet-Ázsia legmeghatá-
rozóbb gazdasági szereplőjének, ami a régió országainak juttatott fejlesztési 
és humanitárius segélyek terén is megmutatkozott. A pénzügyi támogatás-

sal párhuzamosan a japán vállalatok előszeretettel választották gyártási helyszínnek 
a régió országait. Az olcsó munkaerő költségcsökkentési szempontból kifejezetten 
vonzóvá tette számukra a térséget, amely a növekvő népessége révén piacként is 
figyelemre méltó lehetőségeket kínált és kínál nekik. A gazdasági befolyás megtar-
tása érdekében Japán továbbra is betölti regionális segélyező szerepét. Abe Sinzó 
miniszterelnök legutóbb 2017 októberében jelentette be, hogy országa a következő 
öt évben közel 9 milliárd dollár értékben nyújt fejlesztési támogatást a Fülöp-szi-
geteknek. A keretösszegből elsősorban olyan infrastruktúra-fejlesztési projekteket 
fognak támogatni, mint a manilai metróhálózat kiépítése.

A felajánlás mögött azonban már a hagyományosnak mondható motivációktól 
eltérő érdekek is meghúzódnak. Kína gazdasági nagyhatalommá válásával Délke-
let-Ázsia már nem tekinthető Japán kizárólagos gazdasági hátországának. Kína 
szintén felismerte a fejlesztési segélyezésben rejlő befolyásszerzési lehetőséget, 
és az utóbbi években igyekezett átvenni Japántól a vezető szerepet ezen a téren 
is. A Fülöp-szigetek példájánál maradva érdemes megemlíteni, hogy Kína 2016 
októberében ajánlott fel egy 24 milliárd dollár értékű gazdasági segélycsomagot a 
délkelet-ázsiai országnak. 2010 és 2015 között

Japán volt az első számú forrása a Vietnamnak nyújtott fejlesztési segélyeknek, 
amelyek részét képezte egy 2014-ben felajánlott, 1,8 milliárd dollár értékű támo-
gatási csomag is. A forrásokból a nemzetközi repülőtér, az autópályák, illetve a 
metróhálózat fejlesztését finanszírozzák. Kína pedig egy hete írt alá 19 segélyezési 
és beruházási megállapodást Kambodzsával, melyek többek között repülőtér és 
autópálya építését, illetve a telekommunikációs infrastruktúra fejlesztését célozzák. 
A hasonló projektek kivitelezésében gyakran kínai és japán cégek játsszák a meg-
határozó szerepet, így a fejlesztési segélyek révén a két ország vezetése a saját 
vállalatait is támogatja.

Úgy tűnik, Kína és Japán a földrészen zajló infrastruktúra-építési projektek te-
rén is külön versenyt folytat. 2015-ben az állami tulajdonú China Railway Group 
– japán versenytársát megelőzve – 5 milliárd dollár értékű, gyorsvasút építésére 
vonatkozó indonéziai megrendelést nyert el. Más országokban azonban Japánnak 

http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11341139
http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11341139
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/10/30/national/politics-diplomacy/abe-confirms-%C2%A51-trillion-aid-package-duterte-tokyo-races-beijing-manilas-support/#.WlYnQajiZPY
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/10/30/national/politics-diplomacy/abe-confirms-%C2%A51-trillion-aid-package-duterte-tokyo-races-beijing-manilas-support/#.WlYnQajiZPY
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-21/china-visit-helps-duterte-reap-funding-deals-worth-24-billion
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-21/china-visit-helps-duterte-reap-funding-deals-worth-24-billion
https://www.reuters.com/article/us-cambodia-china/china-signs-new-aid-agreements-with-cambodia-idUSKBN1F00IJ
https://www.reuters.com/article/us-cambodia-china/china-signs-new-aid-agreements-with-cambodia-idUSKBN1F00IJ


E-2018/04

5

KKI
E L E M Z É S E K

 Versengés és együttműködés 

sikerült megelőznie vetélytársát, például 2017 szeptemberében, indiai látogatása 
során Abe Sinzó Narendra Modi miniszterelnökkel közösen rakta le a megépíten-
dő indiai gyorsvasútpálya alapkövét. A 17 milliárd dollár értékű projekt nagy részét 
Japán finanszírozza. A két ország vetélkedésének újabb fordulója a Szingapúrt és 
Kuala Lumpurt összekötő vasútvonal kapcsán várható, amelynek elkészültét 2026-
ra tervezik.

A nemzetközi gazdasági fejlesztés finanszírozásának egy másik színterét a mul-
tilaterális beruházási bankok képviselik, amelyek szintén alkalmasak a gazdasági 
befolyásszerzésre és érdekérvényesítésre. Kína 2013-ban alapította meg az Ázsi-
ai Infrastrukturális Fejlesztési Bankot (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) 
elsősorban az „Övezet és út” kezdeményezés támogatására. Az AIIB legnagyobb 
részvényese Kína, központja pedig Pekingben található, így nem nehéz levonni a 
következtetést, hogy az intézmény alapvetően kínai érdekek mentén fog működni. 
Ezzel szemben a jóval korábban, 1966-ban alapított Ázsiai Fejlesztési Bank (Asian 
Development Bank, ADB) legnagyobb részvényese Japán, és bár a központja Ma-
nilában működik, elnöki posztját hagyományosan japán szakember tölti be. Bár 
a kínai dominanciájú AIIB egyelőre nem tekinthető nyíltan a japán vezetésű ADB 
kihívójának, ez a terület is könnyen válhat a jövőben a két ázsiai gazdasági nagyha-
talom rivalizálásának színterévé.

A fejlesztési segélyezésen és infrastruktúra-építésen túlmenően Kína és Ja-
pán a kereskedelmi megállapodások terén is igyekszik kiépíteni a regionális 
befolyását biztosító pozíciókat. Az Amerikai Egyesült Államok kilépése óta Japán 
számít a Csendes-óceáni Partnerségben (Trans-Pacific Partnership, TPP) részt 
vevő országok között a legerősebb gazdaságnak. A tervezett szabadkereskedelmi 
megállapodásban nem vesz részt Kína, így a TPP Japán számára eszköz lehet arra, 
hogy megőrizze a térség kereskedelmi viszonyainak alakításában betöltött meg-
határozó szerepét. Ezt támasztja alá, hogy az ország komoly erőfeszítéseket tesz 
annak érdekében, hogy az USA kilépését követően a megmaradt tizenegy állam új 
egyezményt dolgozzon ki és írjon alá. Japán eredetileg nem vett részt a szabadke-
reskedelmi megállapodásban, csak 2013-ban csatlakozott hozzá – azt követően, 
hogy 2012 novemberében útjára indult a Regionális Átfogó Gazdasági Partnerség 
(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP), amely a világ legnagyobb 
szabadkereskedelmi övezetének a létrehozására irányuló, Kína részvételével elindult 
kezdeményezés.

Az RCEP a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (Association of Southeast 
Asian Nations, ASEAN) tíz tagállamát, illetve a velük szabadkereskedelmi megál-
lapodással rendelkező hat ázsiai országot foglalja magában. A kezdeményezést 
szokás a TTP riválisaként emlegetni, és bár Japán is részt vesz benne, alapvetően 
Kínát tekintik az RCEP meghatározó szereplőjének. Az USA háttérbe húzódásával 
tehát a jövőben várhatóan Japán és Kína közt zajlik majd a kelet-ázsiai kereskedel-
mi viszonyok befolyásolásáért folytatott küzdelem.

A két ország regionális szintű rivalizálása nem korlátozódik Ázsiára. Kína 
hatalmas erőforrásokat mozgósít, hogy megvalósítsa az „Övezet és út” kezdemé-
nyezését, amelynek céljai között szerepel a közlekedési útvonalak fejlesztése, az 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-13/japan-s-bullet-train-gives-164-year-old-indian-railway-a-jolt
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-13/japan-s-bullet-train-gives-164-year-old-indian-railway-a-jolt
http://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership
http://edition.cnn.com/2017/01/24/asia/tpp-rcep-nafta-explained/index.html
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akadálytalan kereskedelem és pénzmozgás lehetőségének megteremtése, illetve 
az eurázsiai térség társadalmai közti kölcsönös megértés növekedése. Eközben 
Japán – Indiával közösen – kidolgozta az „Ázsia–Afrika Növekedési Folyosóra” 
(Asia–Africa Growth Corridor, AAGC) vonatkozó tervét, amely szintén kontinensek 
és egymástól távol eső régiók összekötését célozza. Az AAGC négy területre fó-
kuszál: a fejlesztésre és együttműködésre, a minőségi infrastruktúra- és digitális 
hálózatokra, a képességek fejlesztésére, valamint az emberek közti kapcsolatok 
előmozdítására. Az „Övezet és út” célkitűzéseivel való nagymértékű hasonlóság 
nem véletlen: a japán–indiai kezdeményezés nyilvánvalóan Kína óriásprojektjére 
adott válasznak tekinthető. A lépték ugyanakkor erősen eltérő, legalábbis egyelőre. 
Japán és India 40 milliárd dolláros keretösszeggel indította útjára a saját projektjét, 
míg becslések szerint a kínaiban mintegy 900 milliárd dollár áll majd rendelkezésre 
a beruházásokhoz. Mindenesetre a két kezdeményezés a Japán és Kína közti gaz-
dasági versengés új szintjének tekinthető.

LEHETŐSÉGEK A KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOKBAN

A látószöget a kínai és a japán gazdaságra szűkítve azt tapasztaljuk, hogy a két 
ország merőben más helyzetben van. Kína számos, a gazdasági fejlettsé-
get és jólétet kifejező mutató terén elmarad Japántól. Ugyanakkor az elmúlt 

évtizedekben a japán gazdaság stagnált, míg a kínai növekedés még az utóbbi 
évek viszonylagos lassulása ellenére is jóval meghaladja a legfejlettebb országo-
két. Az előrejelzések szerint Kína a következő évtized végére a világ legnagyobb 
gazdaságává válik, az innovációs lehetőségeket meghatározó és a jövő fejlődése 
szempontjából kulcsfontosságú tényezők tekintetében pedig esetenként megelőzi 
Japánt. A gyorsabb gazdasági növekedése és a jövőbeni fejlődési kilátásai miatt 
kézenfekvőnek tűnik, hogy Kína gazdasági partnerként felértékelődik Japán sze-
mében. Érdemes megvizsgálni, hogy hogyan valósul ez meg a kereskedelem és a 
befektetések szintjén.

Kína már évtizedekkel ezelőtt, termelőkapacitásainak kiépítésekor Japánból im-
portálta a gyártásban használt gépek és eszközök jelentős részét. A japán gyártási 
technológia és tapasztalat fontos partnerré tette az országot Kína számára. Japán 
azon kevés országok egyike, amelyek képesek olyan mennyiségben ellátni Kínát 
magas technológiai színvonalú eszközökkel, hogy az kiépítse és fejlessze a modern 
iparágait. A szigetországnak emellett komoly tapasztalatai vannak a légszennyezés 
elleni sikeres küzdelem terén is, ami ugyancsak fontos Kína számára, hiszen az ot-
tani vezetés egyik sokat hangoztatott célkitűzése az ország élhetőbbé és tisztábbá 
tétele. A másik fél, Japán számára pedig vonzó piacot jelent a világ legnépesebb 
országa, a bővülő középosztályával. A kínai piacra szánt japán termékeket nem 
kell olyan mértékben a fogyasztói igényekhez alakítani, mint a nyugati országok 
esetében. Ráadásul az elmúlt évtizedekben költségcsökkentési megfontolásokból 
számos japán cég telepített gyáregységet Kínába.

https://www.reuters.com/article/us-india-japan/with-china-in-mind-japan-india-agree-to-deepen-defense-idUSKCN1BP1T7
https://www.reuters.com/article/us-india-japan/with-china-in-mind-japan-india-agree-to-deepen-defense-idUSKCN1BP1T7
https://www.theguardian.com/world/2017/may/12/the-900bn-question-what-is-the-belt-and-road-initiative
https://www.theguardian.com/world/2017/may/12/the-900bn-question-what-is-the-belt-and-road-initiative
https://www.bloomberg.com/graphics/2016-us-vs-china-economy/
https://www.bloomberg.com/graphics/2016-us-vs-china-economy/
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Megállapítható tehát, hogy a két gazdaság nagymértékben kiegészíti egymást. 
Az eltérő ipari és technológiai képességeik kereskedelmi és befektetési lehetősé-
geket generálnak egymás számára – olyan nagyságrendben, amely Kína többi 
gazdasági partnere, még az Egyesült Államok esetében sem mondható el. Kína 
stratégiai célkitűzése a magasabb hozzáadott értékű iparágak felé történő el-
mozdulás, és ebben segítségére lehet a japán gyártási technológia és tapasztalat. 
Ugyanakkor a japán gazdaság a kínai piaci lehetőségeket kihasználva léphet túl az 
elhúzódó stagnáláson.

A 2012 és 2016 közötti időszak kereskedelmi adatait vizsgálva ugyanakkor nem 
úgy tűnik, hogy a két ország az együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása 
felé mozdult volna el. Japán kínai exportja és importja összességében csökkenő 
tendenciát mutatott, ami valószínűleg a hűvös politikai viszonynak is betudható, de 
magyarázható azzal is, hogy az „Övezet és út” kezdeményezés bejelentése óta Kína 
számára felértékelődtek más eurázsiai piacok is.

1.ábra
Kína kereskedelmi forgalma Japánnal, 2012–2016 (milliárd dollár)

(A UN Comtrade adatai alapján saját szerkesztés)

Megjegyzés: az adatok Hongkong és Makaó kereskedelmi forgalmát nem tartalmazzák.

A 2017-re vonatkozó legfrissebb adatok szerint azonban a kétoldalú kereske-
delmi kapcsolatok élénkülni kezdtek. A januártól novemberig terjedő időszakban 
Kína japán exportja és importja egyaránt megnőtt az előző év azonos időszakához 
képest.

https://comtrade.un.org/data


 Goreczky Péter 8

2. ábra
Kína kereskedelmi forgalma Japánnal, 2017. januártól novemberig (milliárd dollár)

(A japán pénzügyminisztérium adatai alapján saját szerkesztés)

A kétoldalú befektetési kapcsolatok terén – nem meglepő módon – nagy arány-
talanság mutatkozik. A Japán Külkereskedelmi Szervezet (Japan External Trade 
Organisation, JETRO) adatai szerint 2016 végén a japán közvetlen tőkeberuházások 
állománya Kínában 108,8 milliárd dollárt tett ki, míg a fordított irányúaké 1,7 milli-
árd dollár összesített értéket mutatott. Mivel a Kínából Japánba áramló közvetlen 
tőkeberuházások nem játszanak meghatározó szerepet a két ország gazdasági 
kapcsolataiban, elegendő a japán cégek által Kínában megvalósított beruházások 
alakulását vizsgálni. A Japánból érkező közvetlen tőkebefektetések a 2012 és 2016 
közti időszakban – a kereskedelmi forgalom alakulásához hasonlóan – inkább szű-
külő tendenciát mutattak.

A jelenség feltehetően annak a következménye, hogy az utóbbi években a 
beruházó japán cégeknek megváltozott körülményekkel kellett szembenézniük 
Kínában. Az emelkedő munkabérek és a csökkenő megtérülési ráták miatt az 
ország már nem számít olyan alacsony költségű gyártási helyszínnek, mint ko-
rábban. Ennek jeleként 2016-ban a Kínában működő japán cégek közül száztíz 
ment csődbe. A megváltozott működési körülmények elgondolkodtatják a japán 
cégeket, hogy mennyiben gazdaságos fenntartaniuk a jelenlétüket, illetve új beru-
házásokat megvalósítaniuk Kínában.

http://www.customs.go.jp/toukei/info/tsdl_e.htm
http://www.scmp.com/week-asia/business/article/2069562/why-110-japanese-firms-went-bankrupt-china-last-year
http://www.scmp.com/week-asia/business/article/2069562/why-110-japanese-firms-went-bankrupt-china-last-year
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3. ábra
Japánból Kínába érkező közvetlen tőkebefektetések, 2012–2016 (milliárd dollár)

(A JETRO adatai alapján saját szerkesztés)

Megjegyzés: a közvetlen külföldi tőkeberuházások értékének számítására többféle módszer létezik. 
A JETRO által közölt statisztika a fizetési mérlegen alapuló adatokból készült, és nettó tőkeáram-
lást mutat.

Egyelőre úgy tűnik, a 2017-es év fordulatot hozott ezen a téren is. Júniusban 
arról szóltak a hírek, hogy ismét növekszik a japán cégeknek a kínai befektetésekre 
való hajlandósága. Ezt a legfrissebb, a 2017. januártól szeptemberig terjedő idő-
szakra vonatkozó JETRO-adatok is alátámasztják. Ezek szerint az év első kilenc 
hónapjában 7,28 milliárd dollár értékű közvetlen tőkeberuházás érkezett Japánból 
Kínába. Mivel 2016-ban összesen 8,63 milliárd dolláros volt ez mutató, így várható-
an a teljes 2017-re vonatkozó adatok meghaladják az előző év eredményeit.

A kereskedelmi és befektetési kapcsolatok 2017-es élénkülése, illetve a két gaz-
daság egymásrautaltságának a felismerése egyaránt közrejátszhatott abban, hogy 
látványos változás következett be a politikusok kommunikációjában is. 2017. novem-
ber 11-én az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (Asia–Pacific 
Economic Cooperation, APEC) vezetőinek vietnami találkozóján Hszi Csin-ping kínai 
elnök megbeszélést folytatott Abe Sinzó japán miniszterelnökkel. Hszi a kétoldalú 
viszony kölcsönös előnyökön alapuló fejlesztését szorgalmazta, kiemelve a prag-
matikus együttműködés fontosságát. Elmondása szerint a találkozó a kínai–japán 
kapcsolatok új fejezetét nyitotta meg, s ezzel Abe is egyetértett. Két nappal később 
Li Ko-csiang kínai miniszterelnök is találkozott japán kollégájával. A megbeszélé-
sen a gazdasági kapcsolatok fejlesztésére irányuló konkrét intézkedéseket javasolt 
a kereskedelem és a beruházások terén, továbbá a Kínára, Japánra és Dél-Koreára 
kiterjedő szabadkereskedelmi övezet létrehozásának a felgyorsítását szorgalmazta. 
Ez utóbbiról a három érintett ország 2012 novemberében kezdett tárgyalásokat.

A kínai–japán közeledés előkészítésében fontos szerepet játszottak a japán 
üzleti körök, hiszen nekik alapvető érdekükben áll a kínai piaci pozíciójuk megvédé-
se, illetve javítása. Mindezt jól mutatja, hogy a Japán–Kínai Gazdasági Szövetség 

https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/
http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2099417/japanese-firms-more-willing-invest-china
http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2099417/japanese-firms-more-willing-invest-china
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/
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/11/13/national/politics-diplomacy/abe-li-meeting-sign-improving-japan-china-ties/
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(Japan–China Economic Association) 2017-es találkozójára a japán fél az eddigi 
legnagyobb delegációval érkezett Pekingbe. Az üzleti kapcsolatokban rejlő lehető-
ségek kihasználására megvan a fogadókészség Kína részéről is; erre utal, hogy Li 
Ko-csiang – 2015 óta először – ismét fogadta a japán nagyvállalatok vezetőit, akik 
szintén a három ország közti szabadkereskedelmi tárgyalások mihamarabbi lezá-
rását javasolták.

A két ázsiai gazdasági nagyhatalom közeledése Japánnak az „Övezet és út” 
projekthez való hozzáállásában is érzékelhető. A korábbi óvatos és tartózkodó ál-
láspontot növekvő érdeklődés váltja fel. Ennek egyik jele, hogy a japán kormány azt 
tervezi, hogy a magánszektoron belüli együttműködések finanszírozása révén részt 
vesz Kína emblematikus kezdeményezésében. A hozzájárulás elsősorban állami 
szerepvállalással működő bankok által nyújtott hiteleket jelentene, amelyek révén 
japán és kínai cégek együttműködését segítenék elő harmadik országban megva-
lósuló projektek esetében. Abe Sinzó kijelentette, hogy meggyőződése szerint a két 
ország együttműködése jó úton halad. Emellett azt hangsúlyozta, hogy ha sikerül 
közösen dolgozniuk az Ázsiára jellemző, hatalmas infrastruktúra-fejlesztési igény 
kielégítésén, az egyaránt hozzájárul majd a földrészen élők jólétének növeléséhez, 
illetve Kína és Japán gazdasági fejlődéséhez.

KONKLÚZIÓ

A fentiek alapján látható, hogy az üzleti szempontok hogyan tudnak új irányt 
adni két ország konfliktusokkal terhelt kapcsolatának. Mindazonáltal Kína és 
Japán közeledésében valószínűleg az Egyesült Államok külpolitikájában be-

következett változások is szerepet játszanak. Az USA kevésbé aktív szerepvállalása 
a távol-keleti szövetségesei számára egyfajta bizonytalanságot jelent, ami szüksé-
gessé teszi a Kínához fűződő kapcsolataik újragondolását.

Érdekes párhuzam vonható a két ország vezetője között, akiknek a szerepe to-
vábbra is meghatározó lesz a kétoldalú kapcsolatok alakulásában. Kínát és Japánt 
egyaránt erőskezűnek tartott politikus vezeti, akik 2017 végén meg is tudták erő-
síteni a pozíciójukat. A Kínai Kommunista Párt kongresszusa után Hszi Csin-ping 
szinte kikezdhetetlen tekintélyt szerezve kezdhette meg a második elnöki ciklusát, 
Abe Sinzó pedig a pártja átütő sikerét hozó parlamenti választást követően foly-
tathatja a kormányzást, és válhat ezzel Japán leghosszabb ideig hivatalban levő 
miniszterelnökévé. Mindez annyiban lényeges az elemzés témája szempontjából, 
hogy a két politikus feltehetően képes lesz politikai szinten kezelni a két ország kö-
zeledését ellenző törekvések jelentkezését.

A politikai feltételek tehát adottak, emellett a Kína és Japán között fennálló terü-
leti vitákat is sikerült csökkenteni az elmúlt időszakban, így várhatóan az sem lesz 
akadálya a két ország közti gazdasági együttműködés bővülésének. Ami elsősor-
ban meghatározhatja azt a következő években, az a kínai gazdaság fejlődésének 
az iránya, a gazdasági szerkezetváltás és az új növekedési pályára történő átállás 
eredményessége.

http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2121003/chinas-premier-says-ties-japan-gradually-improving
http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2121003/chinas-premier-says-ties-japan-gradually-improving
http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/japan-ready-to-cooperate-with-china-on-silk-road-project-abe
http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/japan-ready-to-cooperate-with-china-on-silk-road-project-abe
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A kínai–japán viszony alakulásának jelentősége messze túlmutat a kétoldalú 
kapcsolatokon. A két ország domináns gazdasági szereplője egy olyan régiónak, 
ahol a kereskedelmi és befektetési kapcsolatok intenzitása, az ellátási láncok 
összetettsége, valamint az átfogó infrastruktúra-fejlesztési szükséglet eredmé-
nyeként nagyfokú egymásrautaltság alakult ki. A kínai–japán versengésből a 
fejlesztési segélyezés terén hasznot húzhatnak Délkelet-Ázsia egyes országai, ám 
a két gazdasági nagyhatalom rivalizálása csökkenti a régió stabilitását. A kétoldalú 
kapcsolatok pozitív alakulása és a gazdasági együttműködés jövőbeni erősödése 
egész Kelet-Ázsiára jótékony hatással lehet, emellett pedig zökkenőmentesebbé 
teheti a megerősödött Kínának a globális gazdasági rendszerbe történő beillesz-
kedését.


