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Összefoglalás: Bár az észak-koreai atomprogram kérdése a kilencvenes évek 
eleje óta napirenden van, és a problémát először bilaterális (USA–KNDK), majd 
multilaterális keretben (hatpárti tárgyalások) kísérelték meg kezelni, a nemzet-
közi közösség csak a KNDK első kísérleti atomrobbantását követően (2006) 
folyamodott a szankciós politika eszközéhez, hogy megakadályozza az észak-
koreai nukleáris- és ballisztikusrakéta-program továbbvitelét. Ezen elemzés vé-
gigköveti a szankciós politika alakulását, megvizsgálja annak eredményessé-
gét, és végül kitekintést nyújt a jelenlegi helyzetre is. 

Kulcsszavak: Észak-Korea, szankciók, non-proliferáció, Kína–KNDK-kapcsolatok

Abstract: Although the issue of North Korea’s nuclear program has been on the 
agenda since the early 90’s, and there have been attempts to resolve the problem 
in a bilateral (US-DPRK) as well as in a multilateral (Six-party talks) framework, 
the international community resorted to imposing sanctions on the DPRK with 
the aim to halt the further development of its nuclear and ballistic missile pro-
gram only after North Korea conducted its first nuclear test in 2006. The present 
analysis follows how the sanctions regime against the DPRK unfolded, inves-
tigates how successful it has been, and, at last, provides an overview of the 
current situation.
 
Keywords: North Korea, sanctions, non-proliferation, China-DPRK relations

BEVEZETÉS

A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) régóta vezeti az 
ENSZ-szankciók által sújtott államok ranglistáját, jelentősen megelőz-
ve Iránt és Líbiát. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa egyetlen más ország-

gal szemben sem hozott ilyen mennyiségben elítélő határozatokat, és nem 
léptetett életbe ennyire súlyos szankciókat az elmúlt két évtizedben. Ennek 
oka a KNDK nukleáris- és ballisztikusrakéta-programja, amely mind globá-
lis, mind regionális szinten komoly fenyegetést jelent a nemzetközi közös-
ség számára napjainkban is. Globális szinten non-proliferációs szempont-
ból jelent kockázatot az egyre növekvő észak-koreai nukleáris arzenál. 
A KNDK az egyetlen állam, amely miután csatlakozott mind a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökséghez (IAEA), mind az Atomsorompó-egyezményhez 
(Non-Proliferation Treaty), – 1977-ben, illetve 1985-ben – mindkettőből kilépett 
végül 1994-ben, illetve 2003-ban. Regionális szinten a KNDK nukleáris ambíci-
ói komolyan veszélyeztetik a kelet-ázsiai régió erőegyensúlyát, és ezzel végső 
soron a térség biztonságát ássák alá. Bár az érintett nagyhatalmak – Egyesült 
Államok, Kínai Népköztársaság, Oroszország és Japán – különböző mértékben 
érzékenyek az észak-koreai atomprogramra mint kockázati tényezőre, az politikai 

https://www.nti.org/learn/countries/north-korea/
https://www.crisisgroup.org/asia/north-east-asia/korean-peninsula/293-korean-peninsula-crisis-i-line-fire-and-fury
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és gazdasági szempontból egyaránt érdeke mindnyájuknak, hogy a KNDK fegy-
verkezési programja ne indítson be egy olyan láncreakciót, amely megingathatja 
a régió stabilitását.  

2006 és 2017 között az ENSZ Biztonsági Tanácsa tíz alkalommal fogadott 
el egyhangú döntéssel szankciós határozatot Észak-Koreával szemben, és ezek 
közül hat meghozatalára a 2016–2017-es periódusban került sor. A szankciókat 
minden esetben a KNDK provokációi – jellemzően kísérleti nukleáris robbantá-
sok – váltották ki. Ahogy a KNDK láthatóan egyre messzebb jutott nukleáris 
arzenálja fejlesztésében – és egyre nagyobb hatóerejű atombombákat tesz-
telt –, a nemzetközi közösség továbbra is a szankciós politika fenntartásával 
próbálta megfékezni Észak-Koreát. Hozzá kell tenni, hogy az igazán szigorú, 
az észak-koreai gazdaságot is sújtó szankciós csomagokat csak a válság leg-
élesebb periódusában, 2016–2017-ben vezették be, és – mint a későbbiekben 
erről szó lesz – ekkor sikerült valóban hatékonyan be is tartatni a hatályba 
lépett szankciókat. Az észak-koreai válság tehát a 2016–2017-es években te-
tőzött, azóta viszont az ENSZ Biztonsági Tanács nem fogadott el újabb szank-
ciókat. Ez azzal magyarázható, hogy – váratlan módon – 2018–2019-ben egy 
enyhülési szakasz követte a feszültség fokozódását, amikor is Kim Dzsongun, 
észak-koreai vezető részéről a párbeszédre való minden korábbinál nagyobb 
hajlandóság váltotta fel az előző évek durva provokációit. Az enyhülés ezen 
időszakában ismét beindult a Korea-közi párbeszéd, és történelminek tar-
tott csúcstalálkozókra került sor Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke 
és Kim Dzsongun, a KNDK teljhatalmú első embere között 2018 júniusában 
Szingapúrban, illetve 2019 februárjában Hanoiban. A találkozókon azonban 
Kim Dzsongun nem tudta elérni, hogy az amerikai fél támogassa legalább a 
szankciók részleges feloldását, ezért néhány hónap elteltével leépítette mind 
a Washingtonnal, mind a Szöullal folyó alsóbb szintű tárgyalásokat. Az utóbbi 
másfél évben Phenjan „várakozó álláspontra” helyezkedett, minden bizonnyal 
tovább folytatja nukleáris arzenálja fejlesztését, viszont tartózkodik a nemzet-
közi közösség provokálásától. A 2006 óta elfogadott szankciók hatályosak ma 
is, és a későbbiekben meg fogom vizsgálni, hogy jelenleg milyen szerepet ját-
szanak az észak-koreai probléma kezelésében. 

AZ ÉSZAK-KOREÁVAL SZEMBENI NEMZETKÖZI 
SZANKCIÓK ELŐZMÉNYEI

É rdemes röviden áttekinteni, hogy milyen előzmények vezettek ahhoz, hogy 
az ENSZ Biztonsági Tanácsa egyhangúlag az észak-koreai rezsimmel 
szemben bevezetendő szankciós politika mellett döntött. Vissza kell 

mennünk a hidegháború végéhez, amikor is a bipoláris világrend megszűnté-
vel biztonsági vákuumban találta magát a KNDK. Ez a percepció indította az 

https://www.cfr.org/backgrounder/what-know-about-sanctions-north-korea
https://www.cfr.org/backgrounder/what-know-about-sanctions-north-korea
https://svkk.uni-nke.hu/document/svkk-uni-nke-hu-1506332684763/SVKK_Elemz%C3%A9sek_2018_10_A%20Koreai-f%C3%A9lszigeten%20tapasztalhat%C3%B3%20enyh%C3%BCl%C3%A9s%20h%C3%A1ttere_(Csoma%20M.).pdf
https://svkk.uni-nke.hu/document/svkk-uni-nke-hu-1506332684763/SVKK_Elemz%C3%A9sek_2018_10_A%20Koreai-f%C3%A9lszigeten%20tapasztalhat%C3%B3%20enyh%C3%BCl%C3%A9s%20h%C3%A1ttere_(Csoma%20M.).pdf
https://www.crisisgroup.org/united-states/001-deep-freeze-and-beyond-making-trump-kim-summit-success
https://www.crisisgroup.org/united-states/001-deep-freeze-and-beyond-making-trump-kim-summit-success
https://svkk.uni-nke.hu/document/svkk-uni-nke-hu-1506332684763/SVKK_Elemz%C3%A9sek_2019_6_A%20m%C3%A1sodik%20USA-%C3%89szak-Korea%20cs%C3%BAcstal%C3%A1lkoz%C3%B3%20%C3%A9rt%C3%A9kel%C3%A9se%20(H%C3%A1da%20B.).pdf
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észak-koreai vezetést arra, hogy a nukleáris képességek fejlesztése irányába indul-
jon el. Ekkor ugyan még a nemzetközi non-proliferációs rendszer tagja volt, de 
visszatekintve egyértelműnek tűnik, hogy nukleáris fegyverek előállítását célzó 
– bár még igencsak kezdetleges – programot indított el, és ez az Egyesült Álla-
mok figyelmét is felkeltette. Washington úgy ítélte meg, hogy kezelni kell a 
helyzetet, ugyanakkor az volt az általános vélekedés, hogy az észak-kore-
ai rezsim összeomlása belátható időn belül bekövetkezik. Ezen okból végül 
is a Clinton-adminisztráció a diplomáciai megoldás mellett döntött, a KNDK 
pedig nyilvánvalóan érdekelt volt abban, hogy biztonsági garanciát csikarjon 
ki az akkor egyedüli szuperhatalomnak tekintett Egyesült Államoktól. Az 1994-ben 
megkötött kétoldalú Keretegyezmény (Agreed Framework) erősítette a KNDK 
biztonságérzetét és időt adott atomprogramja továbbvitelére. A Keretegyez-
mény azzal a tanulsággal is szolgált Phenjan számára, hogy a nukleáris 
kártya nemcsak védelmi-katonai szempontból használható, hanem a dip-
lomáciai játszmákban is kijátszható. Az észak-koreai atomprogram egy-
szerre növeli a rezsim biztonságát, és ad lehetőséget nyomásgyakorlásra a 
nemzetközi színtéren.   

2002-ben ismét feléledt Washington gyanakvása, és azzal szembesítette 
Phenjant, hogy titokban az atomfegyver előállításához szükséges urándúsí-
tó programot készít elő. A KNDK az Atomsorompó-egyezmény felmondásával 
reagált. Ezt követően fogant meg a Bush-adminisztrációban a hatoldalú tárgya-
lások ötlete, amely multilaterális keretben – az Egyesült Államok, a Kínai Nép-
köztársaság, Oroszország, Japán, a Koreai Köztársaság, valamint a KNDK 
részvételével – volt hivatott kezelni az észak-koreai nukleáris program kér-
dését. Peking vállalta a házigazda szerepét, és ezt követően, többszöri meg-
szakításokkal, 2003 és 2009 között folytak a hatoldalú tárgyalások a prob-
léma rendezése érdekében. Az első észak-koreai kísérleti atomrobbantásra 
is a hatoldalú tárgyalások egyik „szünetében” került sor 2006-ban; a KNDK 
a feszültség fokozásával kívánta javítani tárgyalási pozícióit. Az ENSZ Biz-
tonsági Tanácsa, válaszul az atombomba-tesztre, egyhangúlag meghozta az 
Észak-Koreával szembeni első szankciós határozatát (az 1718-as számút), 
amely megtiltotta az ENSZ tagállamainak, hogy közvetlenül vagy közvetve 
olyan technológiát és eszközöket adjanak el vagy szállítsanak a KNDK-nak, 
amelyek elősegítenék nukleáris- és ballisztikusrakéta-programjának folytatá-
sát. Emellett tilalom alá helyezték bármilyen nemű nehézfegyverzet, illetve 
azokhoz való alkatrészek, valamint luxustermékek KNDK-ba való eladását és 
szállítását. A határozat megtiltotta Észak-Koreának atomprogramja folyta-
tását, ezen belül további kísérleti nukleáris robbantások és ballisztikusraké-
ta-kilövések végrehajtását. Bár 2007-ben a hatoldalú tárgyalások keretében 
mégis sikerült megállapodást kötni – amelyben a KNDK ígéretet tett a távlati, 
de végleges denuklearizációra – a „mézeshetek” időszaka nem tartott sokáig: 
2009 elején Phenjan becsukta a kaput, és a multilaterális diplomáciai tárgya-
lások végleg befejeződtek. 

https://www.ncnk.org/resources/briefing-papers/all-briefing-papers/history-u.s.-dprk-relations
https://www.nknews.org/2013/04/andrei-lankov-on-north-koreas-nuclear-threat-diplomacy/
https://www.nknews.org/2013/04/andrei-lankov-on-north-koreas-nuclear-threat-diplomacy/
https://www.nknews.org/2013/04/andrei-lankov-on-north-koreas-nuclear-threat-diplomacy/
https://www.armscontrol.org/factsheets/6partytalks
https://www.armscontrol.org/factsheets/6partytalks
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A NEMZETKÖZI SZANKCIÓK 
ÉS AZ ÉSZAK-KOREAI ATOMPROGRAM

A KNDK 2009 és 2017 között töretlenül folytatta nukleáris arzenáljának fej-
lesztését, amire a nemzetközi közösség a szankciós politika fenntartásá-
val és a szankciók szigorításával reagált. Mint arra a fentiekben utaltam, 

minden alkalommal ugyanazon forgatókönyv szerint zajlott a szankciós határo-
zatok meghozatala: a KNDK provokációt hajtott végre, és erre az ENSZ Biztonsá-
gi Tanácsa újabb határozatot fogadott el Észak-Koreával szemben. 

Miután hátat fordított a hatoldalú tárgyalásoknak, Észak-Korea elvégez-
te második atombomba-kísérletét 2009 májusában. Erre válaszul az ENSZ 
Biztonsági Tanácsa, 1874-es számú határozatában, megerősítette a koráb-
bi szankciókat, és felhatalmazta az ENSZ tagállamait, hogy ellenőrizzék az 
Észak-Koreába tartó szárazföldi, tengeri és légi szállítmányokat, nem tartal-
maznak-e tiltott termékeket. Nem meglepő, hogy ez a határozat nem tartot-
ta vissza a 2011 végén hatalomra került harmadik generációs észak-koreai 
diktátort, Kim Dzsongunt attól, hogy 2012 végén műholdat állítson Föld körüli 
pályára, bár tisztában volt azzal, hogy a nemzetközi közösség ezt az ENSZ 
BT határozatainak megszegéseként fogja értékelni, mivel haditechnikailag 
a műholdkilövés a tilalom alá helyezett ballisztikusrakéta-programhoz kap-
csolódott. Az ENSZ Biztonsági Tanács 2087-es számú határozatában annyit 
tett hozzá érdemben a korábbi szankciókhoz, hogy vagyonlezárással büntette 
az észak-koreai atomprogramhoz kötődő személyeket és intézményeket. 2013-ban 
Phenjan újabb kísérleti atomrobbantást hajtott végre, mire az ENSZ BT 2094-es 
számú határozatában további importkorlátozásokat vezetett be, és tovább 
szigorította a KNDK-val folytatható pénzügyi tranzakciók körét. Amikor 2016 
elején az észak-koreai rezsim negyedik atombombáját tesztelte, a 2270-es 
számú BT-határozat teljes fegyverembargót rendelt el, és tovább szigorította 
az Észak-Koreába tartó szállítmányok ellenőrzését, valamint tovább korlátoz-
ta a pénzügyi kapcsolatokat. 

A nemzetközi szankciós politika „félidejéhez” érkeztünk el ezzel a BT-hatá-
rozattal, mind a határozatok mennyiségét tekintve – mivel 2016 második felében 
és 2017 folyamán ugyanannyi szankciós határozatot fogadtak el, mint előtte 
2006 és 2016 között –, mind pedig, és ez a sokkal lényegesebb változás, a szank-
ciós rezsim jellegét és célkitűzéseit illetően. Ugyanis a szankciós politika ere-
deti törekvése az volt, hogy megakadályozza az észak-koreai nukleáris- és 
ballisztikusrakéta-program további fejlesztését, vagyis azt, hogy Phenjan a 
nukleáris fegyverek előállításához szükséges felszereléshez és eszközökhöz 
jusson. 2016-ra viszont egyértelműen kiderült, hogy a szankciók ellenére fo-
lyamatosan haladt előre az atomprogram, és a KNDK már önerőből is képes 
továbbfejleszteni és bővíteni nukleáris arzenálját. A 2016 szeptemberében vég-
rehajtott ötödik nukleáris kísérleti robbantást követően a szankciós politika 

https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11388628
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szintet lépett, és nem egyszerűen a KNDK nukleáris beruházásainak korláto-
zását célozta meg, hanem gazdasági nyomás alá helyezte a rezsimet. Az volt 
a célkitűzés, hogy az észak-koreai gazdaság kivéreztetésével rákényszerítse 
a rezsimet atomprogramja leállítására.

A 2016 novemberében elfogadott 2321-es számú határozat korlátozta a 
szén és a vasérc Észak-Koreából való importját, valamint megtiltotta számos 
ásványkincs, köztük a réz, nikkel, ezüst és cink exportját Észak-Koreába. A KNDK 
azonban tovább emelte a tétet, és 2017 júliusában interkontinentális ballisz-
tikusrakéta-kilövéssel provokálta a nemzetközi közösséget. Ezt szakértők 
áttörésként értékelték az észak-koreai ballisztikusrakéta-fejlesztési program 
tekintetében, mivel az interkontinentális rakéták hatótávolsága jóval megha-
ladja a „sima” ballisztikus rakétákét, és akár az amerikai kontinenst is elérhe-
tik. Az ENSZ BT 2371-es számú határozatában, erre válaszul, teljes tilalom 
alá helyezte a szén, a vas/vasérc, az ólom/ólomérc, valamint a tengeri élelmi-
szer (seafood) Észak-Koreából történő importját; ez a szankciós csomag már 
valóban komolyan érintette a KNDK gazdaságának működését. Kim Dzsongun 
észak-koreai vezető azonban tovább növelte a feszültséget a 2017 szeptemberében 
végrehajtott, minden eddiginél nagyságrendekkel nagyobb hatóerejű nukle-
áris teszttel, amire a szankciók további szigorításával reagált a nemzetközi 
közösség; a 2375-ös számú BT-határozat teljesen letiltotta a földgázexpor-
tot, valamint a textiláruk KNDK-ból történő importját. Ezen kívül évi kétmillió 
hordóban korlátozta a kőolaj-finomítás termékeinek Észak-Koreába való ki-
vitelét. Ezek után a KNDK újabb interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt ki, 
amire minden korábbinál szigorúbb szankciós csomagot fogadott el az ENSZ 
Biztonsági Tanácsa. A 2397-es számú határozat kétmillióról 500 ezer hor-
dónyira csökkentette az Észak-Koreába exportálható kőolaj-finomított termé-
kek mennyiségét, megtiltotta a gépipari és közlekedési eszközök importját, 
valamint kötelezte az ENSZ tagállamait, hogy azonnali hatállyal – de legké-
sőbb két éven belül – számolják fel az észak-koreai vendégmunkások foglal-
koztatását. Az észak-koreai munkaerő „exportálása” jelentős bevételi forrást 
jelentett Phenjan számára, tehát ennek az elapasztása érzékenyen érintet-
te a rezsimet. A nemzetközi közösség elszántságát mutatta, hogy ezúttal a 
határozat előírta a kőolajalapú import további csökkentését arra az esetre, 
ha a KNDK újabb nukleáris tesztet vagy interkontinentális ballisztikusrakéta-
kilövést hajtana végre. A 2016–2017-ben elfogadott korlátozások és tiltások 
tehát fordulatot jelentettek a szankciós politikában: míg a korábbi szankciók 
célja az volt, hogy megakadályozzák a KNDK hozzáférését a nukleáris- és 
ballisztikusrakéta-program további fejlesztéséhez szükséges eszközökhöz 
és anyagokhoz, ezúttal az észak-koreai gazdaságot célozták meg a szank-
ciók annak érdekében, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítsék a rezsim teljha-
talmú vezetőjét, Kim Dzsongunt. Érdemes még megemlíteni, hogy az Európai 
Unió saját, ún. autonóm szankciókat is életbe léptetett (2009-től kezdődően), 
amelyek lényegében a szankció alá eső személyek és intézmények körének 

https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11388628
https://svkk.uni-nke.hu/document/svkk-uni-nke-hu-1506332684763/svkk-elemzesek-2017-21-eszak-korea-az-onmagaba-zart-atomhatalom-hada-b-peczeli-a-talas-p.original.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/history-north-korea/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/history-north-korea/
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bővítését jelentik az ENSZ BT határozataihoz képest. Ezen kívül az Egyesült 
Államok, Japán, Ausztrália és a Koreai Köztársaság is elrendelt többletkorlá-
tozásokat Észak-Koreával szemben.

Mielőtt megvizsgálnánk, hogy a nemzetközi szankciók milyen hatást ér-
tek el, és hogy mennyiben sikerült betartatni a szankciókat, vessük egy pil-
lantást az észak-koreai atomprogramra stratégiai-hadászati szempontból. A KNDK 
vezetése egyértelműen aspirált nukleáris fegyverek birtoklására a bipoláris 
világrend felbomlása óta, és ahogy a konvencionális fegyverek terén Észak-
Korea egyre jobban lemaradt még Dél-Koreához képest is, úgy egyre na-
gyobb hangsúlyt kapott a védelmi célú nukleáris képességek fejlesztése. 
Az észak-koreai atomprogram eredményessége három összetevőből áll ha-
dászati szempontból. Először is megfelelő hatóerejű atombombát szükséges 
kifejleszteni, másodszor megbízható célzórendszerrel rendelkező ballisztikus 
rakétákkal kell rendelkezni, és azután jön a kettő összekombinálása: mini-
atürizált atomtöltetek szerelése a rakétákra, és ezek hatékony célba jutta-
tása. A KNDK megnövelte a ballisztikusrakéta-kilövések számát az első kí-
sérleti atomrobbantást követően, de igazából Kim Dzsongun „pörgette fel” a 
rakétaprogramot a 2014–2017 közötti időszakban (1. ábra). Ami a kísérleti 
nukleáris robbantásokat illeti, a KNDK minden egyes teszttel növelni tudta a 
robbantás hatóerejét, ugyanakkor az első öt robbantás ereje nem érte el az 
amerikai hadsereg által Hirosimára és Nagaszakira dobott bombák erőssé-
gét. Különösen az első robbantást tekintette számos szakértő lényegében 
kudarcnak. Ugyanakkor, mint a fentiekben utaltunk rá, az eddigi utolsó, vagyis 
a hatodik nukleáris teszt megmutatta, hogy a rezsim képes előállítani valóban 
hatékony, a hirosimai atombombánál megközelítőleg tízszer nagyobb ható-
erejű bombát. Mindazonáltal, a fentiek fényében bizonyossággal megállapít-
ható, hogy a 2006-ban végrehajtott első atomrobbantás előtt a KNDK nem 
rendelkezett nukleáris fegyverekkel, és így atomprogramja nem is jelenthetett 
számottevő fenyegetést Japán vagy a Koreai Köztársaság számára. Bár a 
KNDK 2012-ben atomhatalomként definiálta magát egy alkotmánymódosítás 
keretében, akkor még bizonyosan nem rendelkezett azzal a harcászati ké-
pességgel, hogy rakétára szerelt miniatürizált atombombát juttasson el bár-
hová. (Természetesen légi vagy vízi járművel is meg lehet kísérelni bombák 
eljuttatását, de az ilyen módszerek hadászati értéke nem túl nagy.) Az észak-
koreai nukleáris- és ballisztikusrakéta-program csupán 2017-ben ért el oda, 
hogy komolyabb nukleáris bombát tudott előállítani, és viszonylag hatékony 
ballisztikus rakétákat volt képes kifejleszteni. Mint korábban már említettem, 
2017 júliusában teszteltek először interkontinentális ballisztikus rakétát; és ez 
már 7-8000 kilométeres távolságban található célpontot is képes elérni. Ugyan-
akkor a szakértők a mai napig vitatkoznak azon, hogy a KNDK képes-e minia-
türizált atomtöltetet szerelni a rakétáira – és külön kérdés, hogy meg tudják-e 
oldani ezt a nagy hatótávolságú rakéták kilövése esetében, – mivel erről nem 
rendelkezünk biztos információkkal.  

https://edition.cnn.com/2012/05/31/world/asia/north-korea-nuclear-constitution/index.html
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1. ábra
Észak-Korea rakétakísérletei

A NEMZETKÖZI SZANKCIÓK BETARTATÁSÁNAK 
ÉS HATÁSÁNAK KÉRDÉSE

Nem véletlenül nevezik Észak-Koreát „remetekirályságnak”, hiszen ez a címke 
találó az ország kormányformáját illetően is, amely örökletes abszolút monar-
chiának tekinthető, és ugyanakkor jól érzékelteti a KNDK még válságmentes idő-
szakban is végletesen elszigetelt állapotát. Az észak-koreai rezsim már a hat-
vanas években célul tűzte ki a gazdasági autarkiát mint ideális állapotot, bár a 
hidegháború korszakában valamelyest beintegrálódtak a szovjet blokk külkeres-
kedelmi vérkeringésébe, és kialakultak kereskedelmi kapcsolatok az ázsiai „szo-
cialista országokkal” is, elsősorban természetesen a Kínai Népköztársasággal. 
A bipoláris világrend összeomlása nemcsak a kelet-európai, hanem a kínai relá-
ció vonatkozásában is a külkereskedelem volumenének drasztikus visszaesését 
hozta. A 2000-es évek elejétől viszont a kínai gazdaság óriási fellendülése maga 
után vonta a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok fejlődését is (2. ábra). 2010-től 

https://www.ncnk.org/resources/briefing-papers/all-briefing-papers/china-north-korea-relations
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pedig meredek emelkedést láthatunk, és 2013-ig csaknem megduplázódott a két 
ország közötti kereskedelem volumene. Ez a látványos növekedés egyértelműen 
politikai okokra vezethető vissza. Kim Dzsongil, uralkodásának utolsó két esz-
tendejében, 2010–2011 folyamán négyszer tett hivatalos látogatást Pekingben; 
ugyanannyi alkalommal, mint az azt megelőző másfél évtizedben. Ehhez még 
hozzá kell tenni, hogy 2010-ben lett a Kína-barátnak tekintett Csang Szongthek 
az ország második embere. A 2010–2013 közötti időszakban kezdődött meg 
az észak-koreai munkások Kínában való szervezett foglalkoztatása, (természe-
tesen észak-koreai állami vállalatokon keresztül). Korábban említettem, hogy a 
2017-ben hozott, a KNDK-ra vonatkozó eddigi utolsó ENSZ BT-határozat megtil-
totta az észak-koreai munkaerő exportját; becslések szerint a vendégmunkások 
fele ekkor Kínában dolgozott. 

2.ábra
Kína–KNDK kétoldalú áruforgalom

Megállapítható továbbá (3. ábra), 2010-től érvényesült az a tendencia is, hogy a 
KNDK teljes külkereskedelmének egyre jelentősebb hányadát fedte le a kínai re-
láció, és ez az arány elérte a 90 százalékot 2016–2017 válságidőszakára. Ebből 
kifolyólag kulcsszerep jutott Pekingnek abban, hogy az ENSZ-szankciók megfe-
lelő hatást gyakoroljanak az észak-koreai gazdaságra. Vizsgáljuk meg tehát a 
két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok alakulását a 2016–2017-ben életbe 
léptetett szankciók hatékonysága szempontjából. 

Kereskedelmi forgalom más országokkal

KNDK export KNDK import Teljes forgalom

https://www.theguardian.com/world/2011/dec/19/kim-jong-il
https://www.nytimes.com/2016/03/13/world/asia/north-korea-executions-jang-song-thaek.html
https://www.cfr.org/backgrounder/china-north-korea-relationshipf
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3. ábra
A Kínával való kereskedelem aránya regisztrált adatok alapján, 

2000-2018.
 

 

A fentiekben már említettem, hogy a KNDK-val szembeni ténylegesen „húsba-
vágó” szankciókat 2016 novemberében fogadta el a nemzetközi közösség, és 
ezeket szigorította még további négy ENSZ BT-határozat 2017 folyamán. Megállapít-
ható, hogy a Kína és a KNDK közötti kereskedelem 2016-os volumenében még 
nem érhető tetten a szankciók hatása, viszont 2018-ban már több mint a fe-
lével csökkent a kétoldalú kereskedelem a két évvel korábbi szinthez képest 
(6056 millió dollárról 2722 millióra). 2017 februárjában Peking bejelentette, 
hogy leállítja az év hátralevő részében az Észak-Koreából érkező szénimpor-
tot. Az üzemanyagárak szárnyalása a KNDK-ban szintén azt mutatta, hogy 
Kína érvényt szerez a kőolaj eladására vonatkozó korlátozásoknak. A 2017 
szeptemberében elfogadott szankciós csomag, többek között, teljes tilalmat 
rendelt el az észak-koreai textiltermékek behozatalát illetően, és a kínai vám-
hivatal adatai szerint azóta meg is szűnt az észak-koreai textilimport. Ugyan-
akkor az a tény, hogy a KNDK továbbra is – legálisan, mivel a szankciók nem 
érintik – importált szövetet Kínából, azt mutatja, hogy nem állt le az észak-ko-
reai textilipar működése. Ez átvezet minket a szankciók megkerülésének kér-
déséhez. A tiltott áruk csempészésének komoly hálózata alakult ki az elmúlt 
évtizedekben Észak-Koreában, elsődlegesen Kína irányába. Az észak-koreai 
államapparátus tulajdonképpen a kezdettől fogva jelentős mértékben „részt 
vett” a csempészhálózatban, mert enélkül az nem működhetett volna eredmé-
nyesen. A gazdasági szankciók minden bizonnyal rákényszerítették a rezsimet, 
hogy kezdeményezőként közvetlenül is részt vállaljon a szankcionált termékek 
csempészésében. A pekingi vezetést viszont ebben az időszakban két tényező 
is arra motiválta, hogy együttműködjön a szankciók betartatásában, beleértve a 
csempészhálózatok elleni küzdelmet is. Az egyik, hogy addigra mélypontra kerültek 

Kereskedelmi forgalom Kínával

     Kereskedelmi forgalom Kínával               Kereskedelmi forgalom más országokkal

https://www.ncnk.org/resources/briefing-papers/all-briefing-papers/china-north-korea-relations
https://www.38north.org/2020/02/dwertz022520/
https://www.38north.org/2020/02/dwertz022520/
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a kínai–észak-koreai kapcsolatok. Kim Dzsongun szinte közvetlenül hatalomra 
kerülésétől fogva folyamatosan dacolt Pekinggel: 2013 decemberében kivégez-
tette a rezsim második emberét, a Kína-barátnak tekintett Csang Szongtheket, 
2014-től minden évben rekordmennyiségű ballisztikus rakétát lőtt ki, 2016-ban 
két kísérleti nukleáris robbantást is végrehajtott egy éven belül, majd 2017 elején 
meggyilkoltatta Makaóba emigrált féltestvérét, Peking védencét. A másik faktor 
Donald Trump elnök fenyegetése, hogy „minden opcióra nyitott” az egyre erőtel-
jesebb észak-koreai nukleáris ambíciók megfékezése érdekében. Láthatólag a 
nemzetközi közösség is egyre inkább beállt Washington mögé, hiszen a veszély-
érzet csak fokozódott a KNDK provokatív magatartása miatt. A pekingi vezetés 
úgy értékelte a helyzetet, hogy ideje „észhez téríteni” Észak-Koreát, mielőtt még 
az a regionális biztonságot akut módon veszélyeztető lépéseket tenne meg. 

Bár a szakértők között komoly vita zajlik erről, a fentiek alapján amellett érve-
lek, hogy a szankciós nyomás – egyéb tényezők mellett – szerepet játszott abban, 
hogy 2018 elejétől Kim Dzsongun nyitottnak mutatkozott a párbeszédre, majd 
kész volt tárgyalóasztalhoz ülni. Az enyhülés mondhatni legtartósabb ered-
ményének tekinthetjük a Peking és Phenjan közötti viszony normalizálódását, 
mivel a KNDK 2019 második felétől kezdve a korábbi szintre süllyesztette 
vissza mind a Korea-közi, mind az Egyesült Államokkal való együttműködést. 
A Kínával való politikai kapcsolatok javulása dacára 2018-ban a kétoldalú keres-
kedelem a 2008-as szintre zuhant vissza. Erről a szintről kismértékben emelke-
dett 2019-ben, majd ahhoz képest 80 százalékponttal csökkent 2020-ban, vagyis 
a kereskedelem volumene oda esett vissza, ahol 2002–2003 táján volt. Ez azon-
ban már egy másik történet, ugyanis annak volt betudható ez a drasztikus visz-
szaesés, hogy a KNDK 2020 januárjában lezárta a Kínával közös államhatárát 
a koronavírus-járvány átterjedését megakadályozandó.

KONKLÚZIÓ

Bár az észak-koreai nukleáris ambíciók kérdése a kilencvenes évek eleje óta 
napirenden van, és a problémát először bilaterális (USA–KNDK), majd mul-
tilaterális keretben (hatpárti tárgyalások) kísérelték meg kezelni, a nemzet-

közi közösség csak a KNDK első kísérleti atomrobbantását követően (2006) 
folyamodott a szankciós politika eszközéhez, hogy megakadályozza az észak-
koreai nukleáris program továbbvitelét. A szankciós politika tíz év alatt (2006–
2016) az egyre szigorúbb korlátozások bevezetésével sem tudta meggátolni 
a nukleáris- és ballisztikusrakéta-program előrehaladását, ezért sikertelennek 
tekinthető. Ez alatt az idő alatt a KNDK olyan haditechnikai szintre jutott, hogy 
képessé vált saját erőből folytatni nukleáris arzenálja fejlesztését. Az eddigi 
legmélyebb válság során, 2016–2017-ben, megváltozott a nemzetközi közös-
ség hozzáállása – nevezhetjük ezt a periódust a szankciós politika második 

https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11388628
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/29/donald-trump-on-north-korea-all-options-are-on-the-table
https://asia.nikkei.com/Spotlight/N-Korea-at-crossroads/Key-North-Korea-factory-shuts-down-from-COVID-19-parts-shortage
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fázisának – és az ENSZ Biztonsági Tanács egyre szigorúbb gazdasági szank-
ciókkal sújtotta az észak-koreai gazdaságot annak érdekében, hogy ellehe-
tetlenítse a nukleáris fegyverek fejlesztésének további folytatását. Jóllehet 
számos elemző ekkoriban is vitatta a szankciók hatékonyságát, önmagában 
Észak-Korea külkereskedelmi forgalmának drasztikus zuhanása 2017–2018-ban 
arra enged következtetni, hogy a gazdasági szankciók – egyéb tényezők 
mellett – mégiscsak hozzájárultak ahhoz, hogy Kim Dzsongun végül is 
késznek mutatkozott a párbeszédre. Peking együttműködése nyilvánvaló-
an kulcsfontosságú volt a szankciók betartatásában, hiszen a KNDK keres-
kedelmének mintegy 90 százaléka Kínával zajlott. A válsághelyzet 2018–
2019-es enyhülésének fényében mindenesetre nehezen lehetne érvelni amellett, 
hogy a szankcióknak semmilyen hatásuk sem volt az észak-koreai magatartás 
megváltoztatásában. 

A szankciók hatékonyságának kérdését az enyhülési politika leépülésének 
napjainkig tartó időszakában (2019–2021) alapvetően befolyásolja a koronaví-
rus-járvány megjelenése. Kim Dzsongun ugyanis 2020 folyamán, a pandémia 
Észak-Koreára való átterjedését megakadályozandó, lezárta a határokat, és ez-
zel országát jobban elszigetelte a külvilágtól, mint arra bármilyen szankciós 
rezsim képes lenne. Az észak-koreai állampárt idén januárban tartott 8. kong-
resszusán elhangzottak csak megerősítették, hogy Kim Dzsongun továbbra 
is fenntartja izolációs politikáját. Kim Dzsongun bemutatta a most kezdődő 
ötéves tervet, amelynek keretében a gazdasági centralizációhoz való vissza-
térést és a piaci mozgások visszafogását hangsúlyozta. A gazdaságpolitika 
kapcsán költségcsökkentésről és nem növekedésről beszélt, ami a nadrágszíj 
további összehúzását vetíti előre. Észak-Koreának nincsenek tartalékai, tehát 
mindez felveti a gazdasági összeomlás lehetőségét. Ez azonban nem jelenti 
feltétlenül egyben a rezsim összeomlását, mivel a KNDK átvészelt már egy 
többszázezer ember halálát okozó éhínségbe torkolló gazdasági válságot is 
a kilencvenes évek közepén. Nem lehet kétségünk afelől, hogy Kim Dzsongun 
is kész lenne ezt az árat megfizetni a rezsim és a Kim-dinasztia túlélése ér-
dekében.

Abból, hogy a KNDK a bezárkózásra és az önellátásra rendezkedik be, az 
következik, hogy nem várható komoly tárgyalási készség Kim Dzsongun ré-
széről, hiszen a nemzetközi közösség nemigen tud mit felajánlani számára 
a denuklearizációért cserébe. Ebből az is következik, hogy a nemzetközi kö-
zösségnek nem érdemes megfontolnia a szankciók enyhítését, mert jelen-
legi gazdaságpolitikája Észak-Koreát minden szankciónál súlyosabban sújt-
ja. Más szóval, a szankcióknak nincs igazán tétjük vagy tárgyalási értékük a 
mostani helyzetben. Bár Kim Dzsongun a januári pártkongresszuson a nukle-
áris arzenál további bővítéséről szónokolt, igencsak kérdéses, hogy a KNDK 
mennyire lesz erre képes az egyre romló gazdasági körülmények közepette. 
Jó hír, hogy a bezárkózásra és önellátásra való felkészülés programja mellett 
a KNDK nem igazán érdekelt nukleáris tesztekkel provokálni a szomszédait, 

https://thediplomat.com/2020/07/north-korean-citizens-desperately-need-the-china-border-to-reopen/
https://thediplomat.com/2020/07/north-korean-citizens-desperately-need-the-china-border-to-reopen/
http://en.asaninst.org/contents/north-koreas-new-byungjin-nuclear-development-and-economic-retrenchment/
http://en.asaninst.org/contents/north-koreas-new-byungjin-nuclear-development-and-economic-retrenchment/
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különös tekintettel a Kínai Népköztársaságot. Bár Peking tolerálni látszik azt 
a tényt, hogy Phenjan nukleáris arzenállal rendelkezik, bizonyosan rossz néven 
venné, ha a KNDK kiprovokálna a 2016–2017-eshez hasonló újabb válságot. 
A Pekinggel való jó viszony fenntartása arra motiválhatja Kim Dzsongunt, hogy 
tartózkodjon a feszültség növelésétől. Az a legoptimistább szcenárió, hogy a 
tárgyalási feltételekre való vitatkozással megőrizhető és meghosszabbítható a 
jelenlegi „kisfeszültségű” állapot; az idő nem Észak-Koreának dolgozik.     
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